
 

PANDUAN 

PRAKTEK KERJA MAGANG 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

S1 AKUNTANSI & S1 MANAJEMEN 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS 

BANDAR LAMPUNG 

2022 



 

KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka mempersiapkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, Program S1 Akuntansi dan S1 

Manajemen STIE Gentiaras melaksanakan program magang bagi mahasiswa. 

 

Disamping pelajaran teori dan pelajaran praktek/laboratorium yang diberikan di dalam 

kelas masih dirasakan pentingnya memberikan bekal kepada mahasiswa melalui 

magang agar mereka mempunyai kesempatan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh 

di lapangan. 

 

Sehubungan dengan masa pandemi Covid-19, maka rencana pelaksanaan magang 

dapat dilaksanakan secara Online atau Offline. Untuk tercapainya koordinasi yang baik 

antara penyelenggara, pembimbing lapangan, dosen pembimbing dan mahasiswa 

dipandang perlu untuk menyusun buku penduan magang sebagai acuannya. Buku 

panduan ini berisi antara lain: maksud dan tujuan magang, tugas dan kewajiban 

pembimbing dan mahasiswa, waktu dan tempat, sistem penilaian serta hasil yang ingin 

dicapai. 

 

 

 Bandar Lampung, Februari 2022 

 Ketua STIE Gentiaras, 

 

 

 

Lydia Sumiyati, M.M., M.S.Ak.



 



 

TIM PENYUSUN 

 

 

Penasehat   : Lydia Sumiyati, S.E., M.M., M.S.Ak . 

Penanggung Jawab : Dr. Yunada Arpan, S.E., M.M. 

Ketua Pelaksana  : Irene Brainnita Oktarin, S.Pd., M.Pd. 

Wakil Ketua  : Dr. Andy Fitriadi Dharma Tilaar, S.E., M.M. 

Bendahara   : Agnes Susana Merry P, S.E., M.M.  

Anggota    : Elyas Agung Anggoro Putro, S.E. 

  Fransiska Wahyu Lestari, S.E., M.M. 

 Imelda Sinaga, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. 

  Andreas Suhendi, S.E.. M.M. 

  Victor Marindra A, S.P., M.M. 

  Kristina Estisari, S.S., M.Hum. 

Th. Dhian Kusumawati, S.E., M.M. 

  Maria Kristiningsih, M.Pd.



5 
 

Buku Panduan Magang STIE Gentiaras 2022 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENGERTIAN MAGANG  

Magang adalah salah satu bentuk pengenalan mahasiswa sebagai calon 

sarjana yang berintelektual cerdas dengan dunia kerja yang di hadapi, yang 

kemudian di harapkan akan mampu menciptakan usaha baru. Dengan 

demikian antara perguruan tinggi dan instansi/ perusahaan pengguna lulusan 

perguruan tinggi akan terjalin kerjasama yang berarti terciptanya keterkaitan 

dan kesepadanan antara pendidikan dengan pembangunan pada umumnya 

dengan dunia kerja, dunia usaha sera aktifitas pembangunan lainnya. Dalam 

melaksanakan magang mahasiswa juga harus berperan aktif dalam berbagai 

kegiatan pada instansi di mana di tempatkan. 

 

Magang dalam Dunia Usaha/ Dunia Industri merupakan  suatu  kegiatan  

intra  kurikuler  yang wajib diikuti oleh mahasiswa dalam bentuk aktivitas 

belajar di lapangan (dunia kerja) yang dikhususkan pada bidang non 

kependidikan. 

 

Praktek Magang adalah suatu bentuk penyelenggaraan Pendidikan Keahlian 

Profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara Program 

Studi Ekonomi dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh 

langsung di dunia kerja sehingga diharapkan dapat menghasilkan tenaga 

profesional dan kompeten di bidangnya.  

 

Melalui magang diharapkan ada kecocokan antara materi yang diperoleh di 

bangku kuliah dengan realita dunia kerja di lapangan. Dengan demikian 

diharapkan terjadi sinergi yang kuat antara dunia pendidikan dengan dunia 

usaha dan industri untuk bersama-sama membangun sumberdaya yang 

berkualitas, profesional dan kompeten di bidangnya. 
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1. Pengertian 

Program magang adalah rangkaian kegiatan lapangan (field activity/field 

study) yang dilaksanakan di luar kampus untuk melengkapi proses 

pembelajaran di dalam kelas/kegiatan perkuliahan.Dalam pelaksanaan 

magang mahasiswa diberikan pengalaman praktek kerja, sehingga 

mereka lebih mengenal dan memahami lingkup pekerjaan yang 

sesungguhnya. Dengan demikian setelah lulus dan terjun ke dunia kerja 

mereka lebih mudah menyesuaikan diri. 

2. Peserta 

Peserta magang pada program magang STIE Gentiaras adalah mahasiswa 

strata satu (S1) yang telah menyelesaikan semester VI (enam) atau yang 

telah menempuh sekurang-kurangnya 110 sks. 

 

B. TUJUAN DAN MANFAAT 

1. Tujuan 

a. Penyesuaian tempat kerja 

b. Aplikasi Kompetensi 

 

2. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari program magang bagi mahasiswa STIE 

Gentiaras adalah: 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah pengetahuan praktis dalam situasi kerja yang 

sesungguhnya sehingga mahasiswa mampu mengembangkan 

kepribadian dan sikap profesionalnya. 

2) Membandingkan antara ilmu pengetahuan yang didapat di kampus 

dengan kenyataan praktis di lapangan kerja. 

b. Bagi STIE Gentiaras 

1) Mendekatkan jarak antara harapan dunia kerja dengan kompetensi 

lulusan. 

2) Mendapatkan umpan balik (feedback) tentang seberapa besar 

tingkat profesionalitas lulusan nantinya. 
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3) Menjalin relasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait. 

c. Bagi Instansi Terkait 

1) Sebagai salah satu wujud kepedulian instansi terkait terhadap 

lingkungan pendidikan. 

2) Kemungkinan dapat merekrut lulusan terbaik dari STIE Gentiaras 

untuk diangkat sebagai tenaga kerja profesional. 

 

C. MATERI PROGRAM 

Program Magang berisi sejumlah materi yang secara garis besar dapat 

dikelompokkan dalam 3 (tiga)  kompetensi, yaitu (1)  Kompetensi  

Profesional, (2) Kompetensi Personal dan, (3) Kompetensi Sosial. 

1. Kompetensi Profesional 

Kompetensi Profesional merupakan kecakapan kerja dalam bidang 

keahlian utama di Bidang Ekonomi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. 

Lingkup garapan profesional ini difokuskan dalam beberapa bidang, 

khususnya dalam Program Studi Akuntansi dan Program Studi 

Manajemen. Adapun kegiatan praktik magang dari ke tiga bidang 

tersebut, meliputi: 

a. Kegiatan Praktik Magang Program Studi Akuntansi 

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi ditempatkan pada 

departemen/bagian keuangan atau akuntansi pada saat magang. 

Karena data keuangan dan akuntansi bersifat sangat rahasia, maka 

lingkup pekerjaan mahasiswa magang juga terbatas. Sehingga 

kegiatan praktek magang mahasiswa Pendidikan Akuntansi meliputi: 

1.) Mengamati proses administrasi keuangan di masing – masing 

tempat magang. 

2.) Membantu kegiatan administrasi keuangan dan penyusunan 

laporan keuangan yang berlangsung di tempat magang. 

3.) Mengelola dan menyimpan surat –menyurat yang masuk ke 

Departemen Finance & Accounting. 
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b. Kegiatan Praktik Magang Program Studi Manajemen 

1.) Membantu perusahaan dalam bidang manajemen pemasaran, yang 

meliputi: 

 Membantu dalam menganalisis segmenting, targeting dan 

positioning perusahaan 

 Membantu perusahaan dalam menganalisis perilaku konsumen 

 Membantu dalam mengembangkan marketing mix perusahaan 

 Membantu dalam mengembangkan promotion mix perusahaan 

 Membantu perusahaan dalam mengembangkan riset pemasaran  

 Membantu dalam mengembangkan strategi bersaing 

perusahaan 

2.) Membantu perusahaan dalam bidang manajemen Sumber Daya 

Manusia (SDM), yang meliputi: 

 Membantu perusahaan menentukan standar pengetahuan, 

keahlian, kemampuan kerja seseorang atas bidang tertentu, 

yang digunakan saat melakukan rekrutmen calon karyawan, 

maupun saat melakukan seleksi untuk keperluan promosi 

karyawan. 

 Membantu memu,dahkan perusahaan dalam mendeskripsikan 

bagaimana kinerja seseorang dan melakukan pemetaan 

karyawan. 

 Membantu perusahaan jadi lebih mengetahui bagaimana 

seorang bertanggung jawab, menyelesaikan masalah, 

menyesuaikan perilakunya dengan prioritas dan tujuan 

perusahaan, mengendalikan diri saat menghadapi 

masalah/tekanan, dsb. 

 Membantu perusahaan mengetahui kompetensi-kompetensi 

apa saja yang perlu dikembangkan pada masing-masing 

karyawan sehingga kinerjanya dapat meningkat. 

 Membantu perusahaan dalam kegiatan pelaporan keuangan. 
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2. Kompetensi Personal 

Kompetensi Personal yang dimaksud ialah kemampuan mahasiswa 

dalam membentuk pribadinya yang dalam ini meliputi  : 

a. Kedewasaan dalam berfikir dan bertingkah laku; 

b. Tanggungjawab; 

c. Kejujuran; 

d. Kemandirian; 

e. Disiplin; 

f. Antusias dalam bekerja; 

g. Inisiatif; 

h. Kemampuan Berbahasa Inggris; 

i. Kemampuan Berkomunikasi; 

j. Kemampuan Aplikasi Komputer; 

k. Menjaga Sikap dan Etika, serta menunjukkan kualifikasi mahasiswa 

STIE Gentiaras yang berkarakter kuat dan cerdas. 

 

3. Kompetensi Sosial 

Kompetensi Sosial lebih dititik beratkan pada kemampuan mahasiswa 

dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat kerja (magang).  

Kompetensi sosial ini dapat diamati melalui  intensitas hubungan antara 

mahasiswa dengan karyawan maupun masyarakat umum yang berurusan 

dengan perusahaan tempat magang. 

 

D. STATUS DAN BOBOT MATA KULIAH 

Program Magang adalah kuliah wajib bagi mahasiswa/i Strata Satu (S1) 

Prodi  Akuntansi dan Manajemen STIE Gentiaras. Mata kuliah ini merupakan 

bagian integral dari keseluruhan kurikulum yang berlaku dan memiliki 

peranan penting dalam pembentukan sikap mental lulusan dengan orientasi 

spesialisasi dibidang masing-masing. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 

Ganjil yaitu pada semester VII dengan bobot 2 SKS. Berdasarkan peran dan 

fungsi mata kuliah ini yang sangat penting, maka mahasiswa diwajibkan 

“Lulus” dalam mata kuliah ini dengan nilai akhir minimal “B”. 
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 PERSYARATAN DAN PESERTA MAGANG  

1. Peserta Magang  adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Gentiaras yang telah menempuh mata kuliah dengan beban SKS 

minimal sebanyak minimal 110 SKS, yang dibuktikan dengan KHS 

semester terakhir; 

2. IPK minimal 2,0. 

3. Nilai D (Maximal 2) dan E (Maximal 1). 

4. Lokasi/tempat magang di tentukan mahasiswa sendiri, jika belum 

mendapatkan tempat magang pihak STIE Gentiaras menyediakan 

tempat magang, lokasi/ tempat magang dengan kriteria-kriteria/syarat-

syarat perusahaan: 

a.) Perusahaan/Instansi mempunyai status ( Badan Hukum ) yang 

jelas; 

b.) Perusahaan mempunyai Job Description/Struktur Organisasi 

yang jelas; 

c.) Perusahaan/Instansi berlokasi di Bandar Lampung dan 

sekitarnya; 

d.) Diluar Bandar Lampung Dosen Tidak Mengantar atau 

menjemput mahasiswa tersebut dan jika mengantar dan 

menjemput semua akomodasi dibebankan ke mahasiswa magang. 

e.) Mahasiswa memberikan Surat Pengantar dari Perusahaan yang 

bekerja sama atau yang tidak bekerja sama dengan STIE 

Gentiaras ke perusahaan yang dituju. 

f.) Apabila jawaban (konfirmasi) berupa ketidaksediaan perusahaan,  

mahasiswa harus  mencari  ulang perusahaan/ industri yang 

bersedia  menerima  magang  dan dibantu oleh panitia magang. 

g.) Panitia Praktek Kerja Magang STIE Gentiaras dapat 

mengusulkan atau menetapkan tempat magang. 

5. Formulir/ blangko pendaftaran magang dapat diperoleh di masing-

masing Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK); 

6. Menyerahkan formulir/blangko pendaftaran magang yang telah diisi ke 

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). 
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BAB II  

PELAKSANAAN MAGANG 

 

A. MEKANISME PELAKSANAAN MAGANG  

Program Magang  dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu: 

1. Pembekalan 

Pada tahap pembekalan ini mahasiswa peserta Magang diberi 

pengarahan berkenaan dengan gambaran umum  instansi tempat  mereka 

melakukan magang. Disamping itu berbagai hal tentang bidang kerja, 

alat/fasilitas kerja serta iklim kerja ditempat magang juga disampaikan 

untuk diketahui mahasiswa sehingga dapat dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyesuaikan diri terhadap dunia kerja dimana mereka akan 

melaksanakan magang. 

Pembekalan mahasiswa juga diisi dengan berbagai hal berkenaan dengan 

tugas dan tanggung jawab serta hak mahasiswa sebagai mahasiswa 

magang. Komunikasi kerja yang efektif mendapat penekanan khusus 

untuk kelancaran dan keberhasilan magang mahasiswa. 

 

2. Praktik Magang 

Kegiatan pada tahap pelaksanaan magang ini meliputi penyerahan 

mahasiswa ke mitra perusahaan/instansi oleh dosen pembimbing, 

pembimbingan mahasiswa magang oleh Pembimbing Lapangan magang 

dari mitra perusahaan/instansi, dan monitoring mahasiswa dalam 

melaksanakan magang. Magang dilaksanakan selama 30 hari kerja. 

 

Pada tahap ini mahasiswa melaksanakan magang kerja di kantor/ instansi 

/perusahaan dengan tetap berorientasi kepada iklim  kerja nyata di 

lapangan. Dengan demikian maka kondisi belajar akan berlangsung 

secara alami tanpa dibuat-buat atau dipaksakan untuk kepentingan 

tertentu. 

Ada beberapa aspek yang perlu dicermati oleh mahasiswa peserta 
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magang selain kecakapan kerja yang harus mereka peroleh, seperti 

struktur organisasi,bidang-bidang kerja, hubungan sosial dan pada batas-

batas tertentu berbagai persoalan atau kendala yang dihadapi serta upaya 

pemecahannya juga perlu diketahui mahasiswa. Dengan demikian 

penekanan magang tidak hanya tertumpu kepada aktivitas kerja tetapi 

juga menyangkut berbagai kendala dan permasalahan yang akan 

dihadapi serta solusi dan sikap mahasiswa yang pada akhirnya akan 

membentuk kedewasaan atau kematangan pribadi mahasiswa, baik dalam 

berfikir, bersikap maupun dalam bertindak / bertingkah laku. 

Dalam melaksanakan magang mahasiswa juga harus berperan aktif 

dalam berbagai kegiatan pada instansi dimana mereka  melaksanakan 

magang. Dengan cara itu maka banyak manfaat yang akan diperoleh 

khususnya berkenaan dengan pengetahuan dan kecakapan praktis yang 

mungkin tidak diperolehdi bangku perkuliahan. 

 

3. Pelaporan Hasil Magang 

Tahap ini merupakan tahap akhir yang dilalui mahasiswa peserta 

magang. Setelah melaksanakan praktek magang mahasiswa diwajibkan 

menyusun laporan tentang praktek magang maksmimal 14 hari setelah 

berakhirnya magang yang telah dilaksanakannya. Laporan dikumpulkan 

kepada kepala perpustakaan setelah di nilai dosen pembimbing STIE 

Gentiaras. 

Bentuk laporan harus disusun dengan mengacu kepada kaidah-kaidah 

karya ilmiah. Secara garis besar laporan praktek magang terdiri dari: 

Bagian Pendahuluan, memuat tentang persoalan yang dibahas yang 

diantaranya meliputi:  

a. Latar belakang Magang, 

b. Tujuan dan Manfaat Magang. 

Bagian Isi, memuat tentang deskripsi lokasi dan pelaksanaan magang, 

yakni: 

a. Deskripsi Lokasi, yang antara lain meliputi sejarah perusahaan, dan 

kegiatan operasional Perusahaan, visi dan misi atau motto 
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perusahaan, struktur organisasi, bidang kerja/bagian. 

b. Pelaksanaan magang, yang berisi uraian tentang bidang kerja/bagian 

magang, job description dan SOP kerja, uraian kegiatan/pekerjaan 

yang dilaksanakan oleh mahasiswa berdasarkan bidang kerja/bagian, 

kendala yang dihadapi dan upaya pemecahan yang dilakukan, 

pengalaman positif dan manfaat yang diperoleh. 

Bagian Penutup, berisi Laporan evaluasi kegiatan Magang (disesuaikan 

dan di narasikan dengan format kegiatan khususnya pada proses dan 

dibandingkan pada teori yang didapat sesuai jurusan yang diampu) 

 

B. PENGELOLAAN MAGANG 

1. Program magang dikelola oleh Prodi bersama-sama dengan Bagian 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang bekerjasama 

dengan kantor-kantor/instansi/perusahaan yang menjadi mitra.  

2. Pendanaan bersumber dari dana di Prodi maupun Bagian Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) masing-masing. 

 

C. DESKRIPSI TUGAS 

Berikut dijelaskan tentang peran masing-masing pihak dalam  kegiatan 

magang yang terbagi dalam dua pihak pelaksana yaitu Dosen Pembimbing 

dari pihak Prodi, Instruksi Magang (Mitra Magang) serta Mahasiswa. 

1. Dosen Pembimbing (Prodi Akuntansi dan Manajemen) bertugas : 

a. Menyerahkan mahasiswa kepada pihak perusahan/instansi tempat 

praktek pada awal kegiatan praktek, monitoring dan menarik kembali 

saat praktek selesai dilaksanakan, minimal 2 kali kegiatan. 

b. Membimbing mahasiswa dalam merencanakan kegiatan praktek 

magang yang akan dilaksanakan. 

c. Membantu mahasiswa dalam diskusi-diskusi berkenaan dengan 

pelaksanaan praktek magang. 

d. Melakukan monitoring dan bersama-sama dengan para 

Pembimbing Lapangan magang melakukan evaluasi. 

e. Membantu mahasiswa dalam hal penyusunan laporan akhir dari 
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praktek pengalaman magang lapangan yang telah dilaksanakan. 

f. Melakukan penarikan mahasiswa Praktek Kerja Magang (PKM) dari 

institusi mitra. 

g. Melakukan evaluasi akhir dalam bentuk ujian 

h. Memberikan penilaian kepada mahasiswa terbimbing, sesuai dengan 

format penilaian yang ditentukan oleh STIE Gentiaras. 

 

2. Pembimbing Lapangan Magang (Mitra Magang) yang bertugas : 

a. Membimbing mahasiswa dalam aktivitas kerja yang akan 

dilaksanakan selama magang. 

b. Membantu mahasiswa dalam diskusi-diskusi berkenaan dengan 

pelaksanaan praktek magang. 

c. Melakukan monitoring dan bersama-sama dengan dosen 

pembimbing melakukan evaluasi. 

d. Membantu mahasiswa dalam hal penyusunan laporan akhir dari 

praktek pengalaman magang lapangan yang telah dilaksanakan. 

e. Memberikan penilaian mahasiswa terbimbing sesuai format 

penilaian yang ditentukan STIE Gentiaras Bandar Lampung. 

f. Menyerahkan nilai PKM mahasiswa terbimbing kepada dosen 

pembimbing pada saat penarikan dalam amplop tertutup. 

 

3. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa Magang 

a. Tugas Mahasiswa magang 

 Mentaati tata tertib yang berlaku di instansi tempat mahasiswa 

melaksanakan praktek dan menerimanya sebagai bagian dari 

pola dan sikap kerjanya. 

 Melakukan observasi dan berupaya memahami deskripsi kerja 

dan iklim kerja di perusahaan/instansi bersangkutan. 

 Melaksanakan praktek magang secara nyata sebagaimana 

layaknya pegawai sesungguhnya  dengan  tetap  memperhatikan  

prosedur, dan batasan-batasan yang telah ditetapkan. 

 Membuat laporan hasil praktek magang bersifat individual. 
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b. Kewajiban Mahasiswa Magang 

Mahasiswa yang melaksanakan magang lapangan wajib 

berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan pembimbing lapangan 

yang ditunjuk oleh instansi dimana mereka melaksanakan praktek 

magang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

 Berpakaian dan berpenampilan rapi.  

 Datang 10 menit sebelum jam kerja dimulai. 

 Mengisi daftar hadir. 

 Memberi salam sewaktu datang dan memohon diri sewaktu hendak 

pulang kepada pimpinan/pegawai/Pembimbing Lapangan (Mitra 

Magang) tempat magang. 

 Memberitahu Pembimbing Lapangan Magang (Mitra Magang)  

apabila berhalangan hadir. 

 Menghormati seluruh karyawan/ti ditempat magang. 

 Menunjukkan etika sopan santun yang baik. 

 Meminta izin apabila hendak menggunakan alat-alat/mesin-mesin  

ditempat magang kepada pimpinan atau pegawai yang berwenang 

atas alat atau mesin tersebut. 

 Kreatif, inovatif, agresif dalam bekerja, teliti, cermat dan penuh  

kehati-hatian. 

 Menjaga kebersihan di lingkungan kerja 

 Menjaga nama baik STIE Gentiaras selama pelaksanaan magang. 

 Menyusun jurnal harian kegiatan magang. 

 Berupaya mengenal karyawan dimana mahasiswa melakukan  

praktek magang. 

 Bekerja   dengan   sungguh-sungguh   sesuai   dengan   prosedur    

dan  aturan   yang ditetapkan. 

 Mengikuti peraturan / tata tertib yang berlaku. 

 Menyusun laporan magang. 

c. Larangan  Mahasiswa Magang 

 Melakukan kegiatan yang dapat merugikan atau melanggar aturan 

hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seperti merusak 
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asset perusahaan atau mencuri. 

 Melanggar tata tertib karyawan perusahaan yang berlaku termasuk 

membocorkan rahasia perusahaan. 

 Berpindah tempat magang tanpa persetujuan Pembimbing 

Lapangan Magang (Mitra Magang) dan Dosen pembimbing. 

 Menerima tamu pribadi selama jam kerja (kecuali hal yang sangat 

penting dan harus seizin Magang (Mitra Magang). 

 Membawa uang dan perhiasan yang berlebihan. 

 Memakai pakaian, make-up yang mencolok bagi peserta wanita 

 Merokok dalam ruangan kerja.  

d. Sanksi  Mahasiswa Magang 

 Tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan magang atau 

dikeluarkan apabila melanggar peraturan perusahaan dan hukum 

yang berlaku, memutuskan sepihak,kegiatan magang dengan 

karena alasan yang tidak jelas tanpa keterangan di tempat 

perusahaan (magang). 

 Diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. 

 Dikeluarkan dari program magang. 

 Jika tidak mengikuti kegiatan magang dari jadwal yang ditentukan, 

maka dianggap gugur dan mengikuti program magang pada 

semester yang selanjutnya. 
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BAB  III  

EVALUASI KEGIATAN 

 

A. EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA 

1. Penilaian 

Penilaian kegitan magang ini dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. Penilaian proses praktik magang oleh Pembimbing Lapangan 

b. Penilaian laporan hasil magang oleh Dosen Pembimbing  

2. Sifat Penilaian 

Penilaian dilakukan secara individual, mulai dari pelaksanaan magang 

sampai dengan pelaporan hasil magang. 

3. Pedoman Penilaian  

a. Komponen Nilai 

Ada 2 (dua) komponen nilai yang dijadikan sebagai bahan 

penentuan nilai akhir mahasiswa dalam praktek magang, yaitu nilai 

praktek dan nilai laporan. Kombinasi 2 (dua) komponen nilai diatas 

adalah dalambentuk kuantitatif dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

Nilai Praktek (NP ) 

        NR = NP 

         6 

Keterangan: 

NR = Nilai Rata-rata 

NP = Total Nilai Praktek Magang 

 

  Nilai Laporan (NL) 

NB = NL 

100 

Keterangan: 

NB = Nilai Bobot Kompetensi 

NL = Nilai Laporan 

Nilai Akhir (NA) 
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Berdasarkan komponen-komponen nilai diatas dapat ditentukan nilai 

akhir yang dicapai mahasiswa yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: 

NA = NP + NL 

     2 

Keterangan: 

NA = nilai akhir Magang 

NP = nilai praktek  

NL = nilai laporan (NP dan NL lihat lampiran) 

 

b. Pengolahan Nilai Akhir Magang 

Nilai akhir dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah program 

pengalaman magang ini diperoleh dengan melakukan konversi nilai 

akhir (NL) diatas kedalam nilai huruf. Nilai akhir inilah yang 

selanjutnya digunakan sebagai nilai yang diperhitungkan untuk 

menentukan indeks prestasi mahasiswa. Proses konversi nilai tersebut 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut  : 

 

Tabel 3.1 

Konversi Nilai Akhir Magang Mahasiswa 

Rentang Nilai Huruf Mutu Ket 

80-100 

70-79,9 

55-69,9 

35-54,9 

0-34,9 

A 

B 

C 

D 

E 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 
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B. TINDAK LANJUT KEGIATAN 

Lebih mempererat hubungan kemitraan dengan cara mengembangkan sistem 

insentif untuk memotivasi pihak mitra  dengan cara sebagai berikut: 

1. Memberikan kesempatan kepada mitra untuk bisa memanfaatkan potensi 

sumber daya (antara lain mencakup SDM, laboratorium, kelas) yang 

dimiliki STIE Gentiaras Bandar Lampung. 

2. Memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk, misalnya menjadi 

dosen tamu, narasumber, atau kerjasama penelitian yang menguntungkan 

kedua belah pihak. 

3. Memberikan kesempatan untuk berperan serta secara aktif dalam 

kegiatan seminar dan lokakarya kemitraan dalam rangka untuk 

pengembangan mutu pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

pada khususnya 

Gambar 3.1 

Alur Magang Mahasiswa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULAI 

 

Mahasiswa Mengisi Form 
Pendaftaran Magang  (Syarat 
Menyerah Bukti Pembayaran 
Magang dan Foto Copy KTM) 

Kesekretariat Magang 
Menverikasi Berkas dan 

Menerbitakan Surat 
Pengantar Magang 

Mahasiswa 
Menyerahkan Surat 

Magang ke 
Perusahaan 

Permohonan 

Mahasiswa Menyerahkan 
Balasan Surat Dari Perusahaan 

dan Mulai Melaksanakan 
Magang (30 Hari Kerja) 

Mahasiswa Menyusun 
Laporan Magang 

(Melamprikan Nilai dari 
tempat Magang) 

UJIAN MAGANG 
(Dosen Pembimbing 

Magang Mengeluarkan 
Nilai Akhir) 

 

Mahasiswa 
Menyerahakan 

Laporan Magang  

SELESAI 

 

DITERIMA 

DITOLAK 

Perpustakan 
menerbitkan tanda 

terima Laporan Magang  



20 
 

Buku Panduan Magang STIE Gentiaras 2022 
 

BAB IV 

SISTEMATIKA PENULISAN ISI DAN  

TEKNIS PENULISAN LAPORAN MAGANG 

 

 

A. Sistematika Penulisan 

Laporan magang ini wajib dibuat oleh mahasiswa peserta magang dalam 

bentuk tulisan akhir guna keperluan evaluasi magang. 

1. Warna Sampul: Biru untuk jurusan Manajamen dan Akuntansi. 

2. Halaman sampul berisi: 

a. Judul Laporan Kegiatan. 

b. Nama Mahasiswa, NPM, Program Studi, STIE Gentiaras Bandar 

Lampung, Tahun. 

c. Lokasi Magang. 

3. Halaman Persetujuan berisi: 

a. Persetujuan dosen pembimbing lapangan (harus ada Cap/Stempel 

dari Perusahaan) dan pembimbing magang.  

b. Ketua Program Studi. 

c. Diketahui Wakil Ketua I Bidang Akademik. 

4. Daftar Isi  terdiri dari: judul, halaman persetujuan, kata pengantar, 

daftara isi, daftar tabel, bab dan sub-bab, dan daftar pustaka. 

 

B. Isi Laporan 

 BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar belakang/alasan mahasiswa memilih tempat magang dan 

pemilihan lokasi. 

B. Tujuan Magang (disesuaikan dengan penempatan kerja magang 

di lokasi magang). 

BAB II  KEGIATAN MAGANG 

A. Gambaran Umum Perusahaan/Tempat Magang 

B. Laporan Kegiatan Magang (disesuaikan dan di narasikan dengan 

format kegiatan khusunya pada proses). 
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 BAB III PENUTUP  

A. Capaian kegiatan (apa yang diperoleh dari tempat magang 

dibandingakan dengan materi yang diperoleh pada saat proses 

perkuliahan) 

B. Evaluasi Kegiatan (saran-saran terhadap kegiatan magang) 

 

LAMPIRAN 

Daftar Tabel dengan judul (jika ada) 

Daftar Gambar dengan judul (jika ada) 

Daftar Lampiran 

1. Foto copy surat ijin magang. 

2. Daftar Hadir dan kegiatan magang yang disahkan instansi 

tempat magang. 

3. dll (yang dianggap perlu). 

 

C. Teknis  Penulisan Laporan 

1. Bahasa: Gunakan bahasa Indonesia yang baku. 

2. Jumlah Laporan: 4 eksemplar (satu untuk perpustakaan, satu untuk Dosen 

Pembimbing, satu untuk Instansi/lembaga tempat magang dan satu untuk 

mahasiswa). 

3. Kertas: HVS ukuran A4, warna putih bobot 80 gram. 

4. Pengetikan: 

a. Huruf miring/Italik hanya digunakan untuk kata asing, judul buku atau 

majalah, atau jurnal. 

b. Gunakan Times New Roman  font 12. 

c. Penggandaan dapat menggunakan fotokopi kualitas tinggi. 

5. Margin: 

a) Margin bawa dan kanan berjarak 3 cm, margin kiri dan atas 4 cm. 

b) Pengetikan  mengikuti kaedah EYD dan margin kanan kiri harus rata, 

maka perhatikan pemenggalan kata, agar sesuai kaedah EYD. 

c) Judul bab diketik 4 cm dari batas atas kertas. 

d) Semua tabel dan gambar harus berada dalam margin. 
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6. Batas penulisan per halaman. 

Sub judul bagian bawah halaman harus diikuti dengan dua baris penuh di 

bawahnya. Jika tidak mungkin, maka sub judul dipindah halaman 

berikutnya. Kata terakhir pada suatu halaman tidak boleh dipenggal ke 

halaman berikutnya. 

7. Spasi 

a) Secara umum semua tulisan menggunakan spasi 2. 

b) Spasi tunggal digunakan untuk tabel, kutipan yang lebih dari lima baris,  

judul tabel, judul gambar, footnote, dan abstrak.. 

c) Spasi tripel digunakan antar tabel, antar gambar, antar tabel dan naskah, 

antar gambar dan naskah. 

8. Penomoran halaman 

a) Halaman utama dan akhir diketik dengan nomor 1, 2, 3 dst tanpa tanda 

apapun. 

b) Ditempatkan 1 spasi pada margin kanan atas sejarak 3 cm dari pinggir 

kanan atas. 

c) Pada halaman bab/judul nomor tidak dicantumkan. 

d) Halaman persetujuan, kata pengantar daftar isi sampai daftar lampiran 

diberi  angka romawi kecil. 

9. Format 

Setiap  memulai alinea baru, kata pertama diketik ke kanan masuk lima 

ketukan (1 Tab). Setelah tanda koma, titik koma dan  titik dua diberi  jarak 

satu ketukan (sebelum titik dua tidak diberi spasi), setelah tanda titik untuk 

kalimat baru, diberi  jarak  dua  ketukan.  Setiap bab dimulai pada halaman 

baru, diketik dengan huruf kapital diletakkan di tengah-tengah bagian atas 

halaman. Sub-bab diketik di pinggir sisi kiri halaman, dengan huruf kecil 

kecuali  huruf pertama pada setiap kata diketik dengan kapital, pemutusan 

kata dalam satu baris kalimat harus mengikuti kaedah bahasa Indonesia 

yang baku dan benar dan diketik 2 space (bersela 1 baris).  
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TATA TERTIB MAGANG 

 

1. Mahasiswa diharuskan mengikuti seluruh Pembekalan Magang secara 

penuh, tertib dan bertanggungjawab. Mahasiswa yang tidak mengikuti 

pembekalan dinyatakan tidak dapat mengikuti magang. 

2. Mahasiswa dianjurkan mencari sendiri tempat magang atau mahasiswa 

mendapatkan tempat magang berdasar penempatan dari STIE Gentiaras. 

3. Mahasiswa diharapkan melakukan pemantapan tempat magang sekaligus 

untuk mendapatkan informasi dalam penyusunan program kerja. 

4. Mahasiswa diharuskan selalu berkoordinasi dengan pembimbing lapangan 

dan dosen pembimbing magang.    

5. Mahasiswa harus melaksanakan  magang selama 30 hari kerja. 

6. Selama magang mahasiswa harus berpakaian rapi (baju berkerah), bersepatu 

dan mengenakan jaket almamater.   

7. Mahasiswa harus mematuhi ketentuan yang berlaku di lokasi magang. 

8. Mahasiswa wajib hadir dan mengisi daftar hadir setiap hari kerja di lokasi 

magang.  Format daftar hadir terlampir. 

9. Izin tidak masuk magang harus disampaikan ke pimpinan tempat magang 

dan salinannya ke dosen pembimbing magang. 

10. Izin meninggalkan tempat magang dapat menjadi faktor penambahan waktu 

magang atau pengurangan nilai atau dinyatakan tidak lulus. 

11. Mahasiswa yang meninggalkan tempat magang tanpa izin, maka 

pembimbing lapangan berhak membatalkan mahasiswa yang bersangkutan 

mengikuti magang selanjutnya. 

12. Mahasiswa wajib berperilaku sopan di tempat magang. Hindari tindakan 

yang menyebabkan tercemarnya nama baik diri dan almamater. 

13. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing 

lapangan  yang sesuai dengan tujuan magang secara bertanggungjawab. 

14. Pada akhir masa, setiap mahasiswa diharuskan menyusun Laporan 

Pelaksanaan   sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan format terlampir.   

15. Laporan Pelaksanaan magang merupakan salah satu bahan evaluasi nilai 

akhir. 
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17. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib akan  

diberikan sanksi pembatalan magang atau pengurangan nilai.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


