BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Kegiatan magang menjadi salah satu metode pengajaran yang memberikan

peluang untuk dapat belajar diluar kampus melalui kerja nyata di perusahaan atau
lembaga pemerintah maupun non pemerintah dengan jangka waktu magang yang
telah disesuaikan. Magang dapat memberikan pengalaman untuk dapat menerapkan
teori dan metode yang telah diajarkan oleh Dosen Program Studi Teknik Industri
selama enam semester. Dengan mengikuti kegiatan magang, wawasan mengenai
kehidupan praktik kerja nyata dapat bertambah melalui proses membantu pekerjaan
staff sesuai dengan divisi yang ditentukan.
Salah satu peluang yang disediakan adalah adanya program pemerintah
bernama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini
mewajibkan untuk mencari kelemahan atau permasalahan yang terjadi di
perusahaan melalui observasi kegiatan yang dilakukan perusahaan dan
mengumpulkan data untuk dapat diolah dan dianalisis menjadi laporan penelitian
yang dapat menggantikan skripsi sekaligus kerja praktek yang jumlahnya tujuh sks
dalam waktu tiga bulan. Adapun kewajiban yang perlu dikerjakan adalah
melaporkan hasil magang yang dilakukan melalui catatan kegiatan harian yang
telah ditandatangani pembimbing magang serta memberikan usulan solusi atau
alternatif bagi perusahaan melalui hasil penelitian, kesimpulan, dan saran yang
diberikan untuk dapat memajukan perusahaan dengan menerapkan keilmuan
Teknik Industri.
Kegiatan magang dilakukan dengan mengikuti kegiatan yang sesuai dengan
tetap mengikuti kegiatan dan membantu pekerjaan yang dilakukan sesuai divisi
yang ditentukan. Selain itu, proses pengamatan dan observasi lapangan pabrik juga
dilakukan dengan berkomunikasi antara karyawan terhadap mahasiswa.
Pelaksanakan program MBKM diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi
perusahaan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pekerjaan
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pabrik sesuai dengan teori dan metode yang telah diajarkan oleh Dosen Program
Studi Teknik Industri.
1.2.

Tujuan
Hal yang ingin dicapai dari pelaksanaan program magang ini adalah:
1. Melatih kedisiplinan mahasiswa magang.
2. Melatih kemampuan dalam berinteraksi dengan sesama anggota divisi,
rekan kerja dan manajer dalam perusahaan.
3. Melatih kemampuan mental untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja
nyata di perusahaan manufaktur.
4. Mengamati atau mengobservasi secara lansung aktivitas perusahaan dalam
berproduksi dan menjalankan bisnis.
5. Melengkapi teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang ada
di perusahaan melalui penelitian yang dilakukan.
6. Menambah wawasan mengenai sistem produksi dan sistem bisnis.

1.3.

Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Magang
Kegiatan magang ini dilaksanakan pada:
Tanggal

: 14 Juni 2021 – 13 September 2021 (3 bulan)

Nama Perusahaan : PT. Gaya Sukses Mandiri Kaseindo
Lokasi

: Jl. Margomulyo No. 63A, Greges, Kec.
Asemrowo, Surabaya.

Penempatan

: Production Planning and Inventory Control (PPIC)

Jam Kerja

: 08.00 – 17.00, istirahat 12.00-13.00
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