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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang 1945, yang  bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara 

yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga 

masyarakat. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang 

melaksanakan suatu kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional 

adalah pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan 

berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia 

secara adil dan merata. 

Pembangunan nasional pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat 

bersama – sama dengan pemerintah. Di dalam pembangunan nasional itu perlu 

pembiayaan pembangunan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Penerimaan 

dari dalam negeri harus terus ditingkatkan untuk membantu dalam melakukan 

pembangunan nasional. Disaat sekarang ini pemerintah sedang giat - giatnya untuk 

terus meningkatkan upaya penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, karena sektor 

pajak merupakan sektor penerimaan yang sangat potensial untuk terus digali, hal 

ini karena hasil dari penerimaan pajak dalam negeri merupakan  sumber pendanaan 

pemerintah yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 
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serta untuk mengatasi masalah sosial yang ada pada saat ini. Dengan melihat hal 

tersebut, maka dibutuhkan penerimaan dari sektor pajak yang cukup besar untuk 

melaksanakan tanggungjawab negara. Oleh karena itu semakin besar penerimaan 

pajak yang diterima negara, maka akan semakin besar pula pendapatan yang 

didapat oleh suatu negara untuk melaksanakan pembangunan nasional. 

Tabel 1.1 

APBN Tahun 2016 

Uraian Target Penerimaan (dalam Triliun) 

Pendapatan Negara 1.882,5 

 I. Pendapatan Dalam Negeri 1.820,5 

     1. Penerimaan Perpajakan 1.546,7 

     2. Penerimaan Bukan Pajak 273,8 

II. Penerimaan Hibah 2,0 

Sumber : http://www.kemenkeu.go.id/ 

Dari data tersebut bisa diketahui bahwa target penerimaan negara terbesar 

adalah dari sektor Perpajakan yaitu sebesar Rp 1.546,7 triliun (85%), penerimaan 

negara bukan pajak sebesar Rp 273,8 triliun (14%), dan untuk penerimaan hibah 

sebesar Rp 2 triliun (1%). Selain itu menurut Laporan Kinerja Kementrian 

Keuangan tahun 2015 menunjukkan bahwa sektor pajak merupakan sektor 

penerimaan terbesar dari sumber penerimaan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari 

realisasinya sampai dengan 31 Desember 2015 yang mencapai Rp 1.240,4 triliun 

atau 83% dari APBNP di tahun tersebut. Pada tabel 1.2 dapat dilihat realisasi 

penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2015 pada Laporan Kinerja 

Kementrian Keuangan. 

Tabel 1.2 

Realisasi Penerimaan Negara 2015 
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Sumber : http://www.kemenkeu.go.id/ 

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007 Tentang Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pada dasarnya pajak berfungsi untuk penerimaan negara. Fungsi pajak ada dua 

menurut Waluyo (2013) yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
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Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih 

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang 

mewah. 

 

Pajak terbagi menjadi 2, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah 

adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat baik itu di tingkat 

provinsi maupun ditingkat kabupaten / kota. Pajak daerah dapat berupa pajak 

restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, dan lain – lain. 

Sedangkan Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu 

Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pajak 

pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah Dirjen 

Pajak, maupun pada Kantor Pusat Dirjen Pajak. Sedangkan kegiatan administrasi 

yang berkaitan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah atau di kantor yang dibawahi oleh Pemda setempat 

(http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak). 

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi 

(http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak): 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 
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PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang 

dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa 

keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, 

perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau 

Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-

undang PPN. 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang 

tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.  

4. Bea Meterai 

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti 

surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan 

efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai 

dengan ketentuan. 
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5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor P3 

 

Untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama pajak pusat, salah satu 

upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak adalah kegiatan 

optimalisasi penggalian potensi penerimaan pajak terhadap subjek atau objek pajak 

yang telah tercatat atau telah terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. 

Pelaksanaan dalam intensifikasi pajak dapat digolongkan menjadi 2 yaitu 

(http://www.ortax.org): 

1. Metode langsung, dengan menggali potensi pajak melalui Surat Pemberitahuan 

(SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

2. Metode tidak langsung yang menggali potensi pajak melalui pemanfaatan data 

di luar dari SPT Wajib Pajak. 

Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berhubungan dengan 

penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam 

administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak 

merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka 

meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh 

KPP Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan, dimana kegiatan yang 

harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. PER-35/PJ/2013 tentang tata cara ekstensifikasi dalam pemberian NPWP 

Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham / 

pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja / bendaharawan pemerintah. 
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2. PER-116/PJ/2007 tentang ektensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui 

pendataan objek pajak PBB sebagaimana telah diubah melalui PER-32/PJ/2008 

3. PER-35/PJ/2008 tentang kewajiban pemilikan NPWP dalam rangka pengalihan 

hak atas tanah dan bangunan. 

Pemungutan pajak di Indonesia sendiri menggunakan sistem self assesment. 

Menurut UU KUP, sistem self assesment ini merupakan suatu sistem perpajakan 

yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak 

untuk berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya mendapatkan NPWP apabila 

memiliki penghasilan, menghitung jumlah pajaknya, membayar atau menyetor 

pajaknya, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut memiliki arti bahwa penentuan penetapan 

besaran pajak yang terutang sepenuhnya dipercayakan kepada Wajib Pajak itu 

sendiri dan melaporkan jumlah pajak terutangnya secara teratur yang telah dibayar 

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan. 

 Sistem self assesment selama ini dalam prinsipnya telah membuat 

anggapan bahwa pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas 

kenegaraan yang harus dilaksanakan. Dianutnya sistem self assessment membawa 

misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) yang terjadi di warga 

masyarakat untuk membayar pajak dengan sukarela. Selain itu sistem ini digunakan 

untuk melatih masyarakat untuk lebih jujur, terbuka, sadar, dan transparan terhadap 

pajak. Dengan dilaksanakaannya sistem ini juga menghimpun masyarakat untuk 

ikut serta membangun negara Indonesia ke arah yang lebih maju melalui pajak. 
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Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Pemberitahuan 

(SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak 

dan / atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan perpajakan (Waluyo, 2013). Berdasarkan pada pelaporannya, Surat 

Pemberitahuan tebagi menjadi 2, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Berikut adalah 

jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

181/PMK.03/2007 meliputi (Waluyo, 2013): 

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk satu tahun pajak atau bagian 

tahun pajak. 

2. SPT Masa, yaitu SPT untuk satu masa pajak yang terdiri atas: 

a. SPT Masa Pajak Penghasilan 

b. SPT Masa PPN 

SPT yang disampaikan harus secara jelas, lengkap, dan benar sesuai dengan 

keadaan Wajib Pajak sebenarnya. Berikut merupakan ketentuan mengenai 

pengisian dan penyampaian SPT. 

1. Ketentuan pengisian SPT 

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan 

menandatanganinya serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal 

Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin 

Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan 

bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam 
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bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dengan mata uang 

selain rupiah yang diizinkan. Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi secara 

benar, jelas, lengkap dan harus ditandatangani oleh wajib pajak, dengan 

pengecualian apabila Surat Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh orang 

lain bukan wajib pajak maka harus dilampiri surat kuasa khusus. Dan untuk 

wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh Direksi. 

2. Ketentuan cara penyampaian SPT dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu 

sebagai berikut: 

a. Secara langsung, artinya SPT Tahunan yang telah kita buat dapat 

disampaikan melalui TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) yang ada di KPP 

tempat Wajib Pajak terdaftar. Selain disampaikan melalui TPT juga dapat 

disampaikan melalui Pojok Pajak/ Mobil Pajak ataupun Drop box. 

b.  Melalui Pos dengan pengiriman surat 

c. Melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Kurir  

d. E-Filling melalui website DJP (www.pajak.go.id) atau jasa Penyedia ASP 

3. Batas waktu penyampaian SPT 

a. SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak, kecuali 

untuk SPT Masa PPh pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dipungut oleh Dirjen 

Bea dan Cukai, serta PPN dan PPnBM yang batas penyampaian SPT nya 

paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 

b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat penyampaian 

SPT nya adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk SPT 
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Tahuanan PPh Wajib Pajak Badan paling lambat penyampaian SPT nya 

adalah empat bulan setelah akhir tahun pajak. 

Salah satu syarat dari pelaporan ataupun pengisian SPT adalah sudah 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan 

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan hal 

tersebut berlaku selama seumur hidup. Selain itu NPWP juga dapat dipergunakan 

untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 

administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, 

Wajib Pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya.  

NPWP sendiri wajib dimiliki oleh orang pribadi maupun badan apabila telah 

memiliki 2 persyaratan, yaitu persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan 

subektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak 

dalam Undang - Undang pajak penghasilan seperti termasuk sebagai Warga Negara 

Indonesia atau Warga Negara Asing. Dan persyaratan objektif adalah persyaratan 

bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan 

untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang - 

Undang pajak penghasilan (UU Nomor 36 tahun 2008). Kegiatan utama 

ekstensifikasi dalam hal yang berkaitan dengan NPWP adalah meningkatkan 

jumlah Wajib Pajak terdaftar melalui pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. 
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Dimana bertujuan untuk penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan 

objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Selain menghitung dan melaporkan pajak terutang, Wajib Pajak juga 

memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pajak yang terutang 

tersebut. Pembayaran dapat dilakukan di bank atau kantor pos dengan 

menggunakan formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP). Pengisian SSP 

dilakukan secara manual. Namun, pada saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas - fasilitas 

elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas 

tersebut adalah sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran pajak secara 

elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang 

diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System. 

Billing System merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran 

atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat 

Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual. Kode Billing adalah kode identifikasi yang 

diterbitkan melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak 

yang akan dilakukan Wajib Pajak. Mulai tanggal 1 Juli 2016, Wajib Pajak harus 

menyetor pajaknya dengan Billing System atau lebih populer dengan istilah dengan 

e – billing. Ada dua tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pembayaran paak 

dengan e – billing, yaitu Buat kode billing dan bayar kode billing yang telah dibuat. 

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE – 48/PJ/2015, guna 

mendukung peningkatan fungsi pelayanan, fungsi pengawasan, dan fungsi 

penegakan hukum di bidang perpajakan, dilakukan kegiatan Geotagging. 
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Geotagging adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk 

melakukan pemetaan terhadap Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang 

Pribadi. Tujuan dilakukan Geotagging ini adalah untuk memberikan petunjuk 

teknis dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi 

maupun Badan, seperti mendapatkan gambaran umum keunggulan fiskal dan 

potensi pajak di wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, lebih 

mengetahui besarnya potensi pajak, mengetahui skala prioritas penanganan tindak 

lanjutnya.  

Selain itu, manfaat dilakukan Geotagging ini adalah untuk memudahkan 

kegiatan canvassing. Canvassing merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan 

oleh petugas pajak untuk menggali potensi dari Wajib Pajak yang sudah 

mendaftarkan dirinya ke KPP Pratama maupun Wajib Pajak yang belum 

mendaftarkan dirinya ke KPP Pratama. Sehingga dengan petugas pajak melakukan 

penyisiran ke wilayah kerja KPP diharapkan realisasinya dapat memenuhi target 

penerimaan pajak atau bahkan mampu untuk melebihi dari target penerimaan pajak. 

Upaya tersebut juga dilakukan bukan lain agar setiap masyarakat yang telah 

mempunyai penghasilan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar mereka 

memiliki gambaran untuk jumlah pajak terutangnya dan patuh untuk membayar 

pajak. 

 

1.2  Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
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Kerja magang itu dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa 

memiliki kemampuan dan keahlian profesional untuk: 

1. Memiliki kemampuan dalam melakukan penyuluhan terhadap Wajib Pajak 

secara langsung mengenai kewajiban perpajakannya. 

2. Memiliki kemampuan untuk memasukkan data – data Wajib Pajak kedalam 

sistem yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pajak. 

3. Membangun sikap mental dalam dunia kerja seperti percaya diri, dapat 

bekerjasama dengan baik, mampu bekerja keras, tanggung jawab, displin, 

kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan rasa empati serta keterampilan 

sosial. 

4. Memberikan pengalaman kerja dan pelatihan bagi mahasiswa agar menjadikan 

mahasiswa yang memiliki nilai lebih serta siap untuk bersaing dalam dunia 

kerja secara nyata. 

5. Mengenal suasana dalam lingkungan kerja secara nyata dan memberikan 

kesempatan secara langsung untuk terlibat dalam kegiatan nyata di instansi 

terkait agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri apabila akan memasuki dunia 

kerja untuk kedepannya. 

6. Mengetahui rangkaian tugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi 

serta prosedur dalam memberikan penyuluhan kewajiban perpajakan kepada 

Wajib Pajak baru 

7. Mengetahui hambatan – hambatan dan upaya untuk mencari solusi dalam 

rangkaian tugas di KPP Pratama Kosambi. 
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Program kerja magang ini dilakukan di perusahaan yang disesuaikan dengan 

konsentrasi yang dipilih oleh mahasiswa dan diarahkan pada perusahaan atau 

instansi yang terkait dengan program studi sehingga dapat memperolah pengalaman 

praktek dan kemampuan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama masa 

pembelajaran di dalam kampus. Selama kerja magang, mahasiswa dibimbing oleh 

dosen pembimbing yang beranggotakan dosen dan staf pengajar Universitas 

Multimedia Nusantara, yang dikoordinir oleh koordinator kerja magang. Selama 

proses kerja magang, mahasiswa akan dibimbing langsung oleh seorang 

pembimbing lapangan. Pada akhir masa magang, mahasiswa menyusun Laporan 

Magang dan mempresentasikannya dihadapan tim penguji. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

 1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja Magang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari tanggal 1 Juli 

2016 sampai dengan 23 September 2016 dengan ketentuan yang telah diberikan 

oleh Universitas. Durasi kerja magang yaitu dari hari Senian sampai dengan hari 

Jumat yang dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan 17.00. tempat kerja magang 

ditetapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi bagian Seksi Ekstensifikasi 

dan Penyuluhan di Jalan Perintis Kemerdekaan II Cikokol, Tangerang oleh 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi 2013, yaitu: 

  Nama : Adi Suwandaru 

  NIM : 13130210073 
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1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur pelaksanaan kerja magang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 

1. Prosedur pengajuan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara 

adalah: 

a. Mengajukan Permohonan megang kepada Ketua Program Studi 

dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan 

dalam pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan 

kepada perusahaan yang dituju dengan ditandatangani oleh Ketua 

Program Studi. 

b. Surat Pengantar Kerja Magang dianggap sah apabila telah dilegalisir 

oleh Ketua Program Studi. 

c. Ketua Program Studi menunjuk dosen pada Program Studi yang 

berssangkutan sebagai pembimbing kerja magang. 

d. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada ketua Program 

Studi. 

e. Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan 

membawa Surat Pengantar Kerja Magang dari kampus. 

f. Kerja magang dimulai apabila telah menerima surat balsan bahwa 

mahasiswa telah diterima untuk melakukan kerja magang pada 

perusahaan yang dimaksud yang ditunjuk kepada koordinator kerja 

magang. 
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g. Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja 

Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan 

Penilaian Kerja Magang. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Kerja Magang adalah sebagai berikut. 

a. Menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai 

pembekalan sebelum kerja magang dimulai. Pembekalan dilakukan 

sebanyak 3 kali tatap muka. Jika tidak dapat memenuhi kehadiran 

pelaksaan tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, 

maka akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan 

praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta 

harus mengulang untuk daftar kuliah pembekalan kerja magang pada 

periode berikutnya. 

b. Pada perkuliahan kerja magang diberikan materi kuliah yang bersifat 

petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, 

termasuk didalamnya perilaku di perusahaan. 

Adapun rincian materi kuliah kerja magang adalah sebagai berikut. 

 Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, termasuk di 

dalamnya perilaku di perusahaan. 

 Pertemuan 2: Struktur Organisasi perusahaan, pengmpulan data 

(sistem dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, 

sumber daya), analisa kelemahan dan keunggulan (sistem, 

prosedur, dan efektifitas administrasi serta operasional, efisiensi 
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penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, dan keuangan 

perusahaan). 

 Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang, dan 

penilaian, cara presentasi dan tanya jawab. 

c. Melakukan pertemuan dengan dosen pembimbing untuk 

pembekalan tekni di lapangan. Pelaksanaan kerja magang di 

perusahaan atau instansi di bawah bimbingan seorang pegawai tetap 

di perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang 

kemudian disebut sebagai pembimbing lapangan. 

d. Mengikuti semua peraturan di perusahaan atau instasi tempat 

pelaksanaan kerja magang. 

e. Melakukan pekerjaan di minimal satu bagian di perusahaan atau 

instasi sesuai dengan bidang studinya. Tugas yang diberikan oleh 

Pembimbing Lpangan dituntaskan atas dasar teori, konsep dan 

pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan. 

f. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kuantitas usaha kerja 

magang. 

g. Dalam menjalani kerja magang, koordinator keja magang beserta 

dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan kerja 

magang dan berusaha mejalin hubungan baik dengan perusahaan. 

Pemantauan dilakukan secara lisan dan tulisan. 

 

3. Tahap akhir pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut. 
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a. Setelah kerja magang di perusahaan atau instansi telah selesai, 

menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankan dalam laporan 

kerja magang dnegan bimbingan dosen pembimbing kerja magang. 

b. Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar format dan 

struktur laporan magang Universitas Multimadia Nusantara. 

c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mengajukan 

permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus 

mendapatkan pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui 

oleh Katua Program Studi. Laporan Magang harus diserahkan 

kepada Pembimbing Lapangan dengan meminta Pembimbing 

Lapangan mengisi formulir pelaksanaan kerja magang. 

d. Pembimbing Lapangan mengisi form kehadiran kerja magang 

terkait dengan kinerja selama melaksanakan kerja magang. 

e. Pembimbing lapangan memberikan Surat Keterangan perusahaan 

yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah 

menyelesaikan tugasnya. 

f. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh 

pembimbing lapangan di perusahaan atau instansi dan surat 

keterangan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah 

menyelesaikan tugasnya dan dikirim langsung kepada Koordinator 

Lapangan. 

g. Setelah melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator 

Magang menjadwalkan ujian kerja magang. 
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h. Menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan 

laporannya pada ujian kerja magang. 
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