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BAB I                                                                                                   

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 
Dewasa ini, persaingan di dunia kerja semakin meningkat. Dunia kerja 

adalah dunia yang sangat membutuhkan ketrampilan dan kedisiplinan yang kuat. 

Tidak hanya angka – angka dari ijasah saja yang dilihat sebagai ukuran 

kemampuan kita, tetapi juga seberapa banyaknya pengalaman yang sudah 

diperoleh untuk menembus dan terus berada dalam dunia.  Terbukti bahwa banyak 

sekali lulusan sebagai Sarjana tetapi tidak memiliki pekerjaan. Pengalaman dan 

kedispilinanlah yang dapat membawa kita menuju kesuksesan yang kita inginkan.  

Banyak orang bilang bahwa pengalaman adalah sesuatu yang sangat 

berharga karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. 

Pengalaman itu bisa didapatkan dengan program kerja magang yang diadakan 

oleh setiap universitas. Program kerja magang merupakan salah satu matakuliah 

prasyarat kelulusan setiap program studi di universitas manapun. Kerja magang 

adalah suatu kegiatan dimana para mahasiswa bekerja sementara di sebuah 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam kerja magang para mahasiswa 

mendapatkan pengalaman bagaimana dunia kerja secara lebih nyata dan terlibat 

langsung dalam kegiatan perusahaan. Program kerja magang ditujukan untuk 

meningkatkan kompetensi mahasiswa dengan mempraktekan secara langsung 

ilmu yang sudah didapatkan semasa dibangku kuliah. 

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis mengikuti program kerja magang 

yang diadakan oleh PT Oracle Indonesia dalam Workforce Development Program 

(WDP) untuk memberikan edukasi dan pelatihan bersertifikasi tentang produk 

Oracle secara lebih spesifik dan mendalam. WDP ditujukan untuk para mahasiswa 

dan tenaga pengajar khususnya diperuntukkan bagi universitas yang bekerja sama 

dengan PT Oracle Indonesia. Salah satu dari universitas di Indonesia yang 

mendapatkan kepercayaan untuk mengirimkan mahasiswanya menjalani kerja 

magang di Oracle Indonesia adalah Universitas Multimedia Nusantara.
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1.2  Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
Adapun maksud dari kerja magang di Oracle Indonesia adalah 

mendapatkan pengalaman : 

• Beradapatasi dengan lingkungan kerja di Oracle Indonesia, 

mempelajari berbagai macam hal tentang perusahaan itu sendiri, 

• bagaimana berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan orang lain 

dari berbagai perusahaan dan kultur, 

• mempelajari hal – hal baru yang belum didapatkan dengan kondisi 

yang berbeda-beda setiap waktu terhadap tenggat waktu yang terbatas, 

• menerapkan semua pengetahuan yang sudah didapatkan mengenai 

database dalam perkuliahan 

Adapun tujuan dari kerja magang adalah : 

• Melengkapi matakuliah prasyarat kelulusan dari Universitas 

Multimedia Nusantara, 

• mendapatkan dan menjalin relasi dan komunikasi yang baik untuk 

karir di masa depan, 

• menambah pengetahuan dan pengalaman tidak hanya tentang database, 

tetapi juga tentang cara kerja dan suasana kerja di dunia nyata, 

• menerapkan dan mengasah kemampuan dalam bidang Oracle database 

yang sudah dipelajari sebelumnya 

1.3  Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
Mahasiswa yang ingin menempuh mata kuliah kerja magang harus 

memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut : 

• Telah lulus sekurang – kurangnya 100 SKS dengan nilai D maksimal 2 

mata kuliah 

• Nilai IPK pada semester yang telah ditempuh sebelumnya tidak kurang 

dari 2.00 

• Tidak ada nilai E untuk semua mata kuliah 
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Selain syarat akademik diatas, ada juga tahap – tahap yang wajib dilakukan oleh 

para peserta kerja magang untuk mendapatkan kesempatan magang di PT Oracle 

Indonesia, yaitu : 

• Tahap ujian tertulis 

Dalam tahap ini, penulis dan para calon peserta mengikuti ujian tertulis. 

Materi yang diujikan dalam ujian ini adalah Introduction to SQL 

fundamentals yang sebelumnya sudah dipelajari di semester V. 

• Tahap interview 

Setelah melalui tahap ujian tertulis, penulis dan calon peserta akan 

diwawancarai mengenai kesiapan dan sikapnya terhadap kemungkinan 

untuk kerja magang di PT Oracle Indonesia. 

 Melalui berbagai macam pertimbangan yang dilakukan diatas, tim 

seleksi magang memutuskan siapa saja calon peserta yang berhak untuk 

mengikuti kerja magang di PT Oracle Indonesia. Di tahun 2013 ini, Universitas 

Multimedia Nusantara diberikan kesempatan untuk mengirimkan 3 mahasiswa 

peserta kerja magang. Diantara ketiga peserta, 2 peserta berasal dari Program 

Studi Teknik Informatika, salah satunya adalah penulis dan 1 peserta dari Sistem 

Informasi.  

 Penulis mengikuti kerja magang di PT Oracle Indonesia yang bertempat 

di gedung Sentral Senayan I, JL. Asia Afrika No. 8. Waktu pelaksanaan kerja 

magang tersebut dimulai sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 

September 2013. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan setiap hari Senin sampai 

Jumat pukul 08.00 sampai 17.00 WIB.
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