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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Profil Perusahaan 

Sejak bergabungnya STT/IT Telkom, STMB/IM Telkom, STISI Telkom dan 

NTC/Politeknik Telkom menjadi Universitas Telkom pada bulan Agustus 2013,  semua 

kegiatan di Universitas Telkom menjadi terpusat. Begitu juga Pusat Karir atau dikenal 

dengan brand Career Development Center (CDC) Universitas Telkom. Dengan 

semangat baru ingin terus melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan yang 

maksimal khususnya bagi lulusan dan stakeholder, saat ini CDC telah berganti nama 

menjadi TEL U Career. 

TEL U Career,  atau Pusat Pengembangan Karir secara organisasi berada 

dibawah koordinasi Wakil Rektor 3 bidang Kerjasama dan Pengembangan Karir. TEL 

U Career sendiri membawahi 3 unit yaitu Unit Penyaluran Lulusan & Tracer, Unit 

Karir dan Pusat Bahasa (LaC). 

 

Gambar 1.1 Logo Career Development Center (CDC) Telkom University 

Sumber : Career Development Center (CDC) Telkom University 

 

a. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

“ untuk menjadi Universitas Kelas Dunia yang aktif terlibat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan seni dengan berbasis teknologi informasi. “ 

Misi 

http://lac.telkomuniversity.ac.id/
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1. Memberikan pembekalan kepada lulusan untuk meningkatkan kompetensi 

dalam menghadapi dunia kerja yang dapat diakui secara nasional mapun 

internasional. 

2. Memberikan pelayanan kepada lulusan agar cepat mendapatkan pekerjaan 

dengan kegiatan antara lain : Informasi Lowongan Kerja, 

JobFair,CampusRecruitment 

3. Melaksanakan penelusuran terhadap lulusan (tracer study). 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi/institusi/perusahaan 

pemerintah maupun swasta baik yang berskala nasional maupun 

internasional. 

 

b. Struktur Organisasi 

     Struktur organisasi pada Career Development Center (CDC) Universitas Telkom 

sebagai berikut : 
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Gambar 1.2 Struktur Organisasi Career Development Center (CDC) Telkom University  

Sumber: Career Development Center (CDC) Telkom University 

 

 



  4  
  

c. Aspek Manajemen 

1. Aspek Produksi 

     Career Development Center tidak memiliki produk yang berbentuk fisik, 

namun CDC menghasilkan produk non-fisik berupa layanan untuk 

mahasiswa/i. 

2. Aspek Keuangan 

     CDC mendapatkan dana kerja dari anggaran yang diberikan oleh 

Universitas Telkom. Dana yang diperoleh akan digunakan dalam pembiayaan 

rencana kerja yang telah dibuat. Untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan 

dalam kegiatan seminar dan/atau psikotest seperti makanan makanan ringan, 

serta biaya untuk membayar pembicara. 

3. Aspek Sumber Daya Manusia 

     CDC memiliki pegawai sebanyak 12 orang per tahun 2018. Berikut jumlah 

karyawan berdasarkan jabatan, pendidikan, dan status karyawan: 

 

Tabel 1.1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Status 

Karyawan 

Sumber: Portofolio Career Development Center, 2018 

Jabatan Pendidikan Status Karyawan 

Manager 2 S2 4 Tetap 12 

Ass. 

Manager 

4 S1 8 Magang 0 

Staff 6 D3 0 - - 

Jumlah 12 Jumlah 12 Jumlah 12 
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4. Produk 

     Produk yang dihasilkan CDC merupakan produk non-fisik berupa 

layanan layanan yang ditujukan untuk mahasiswa/i, berupa seminar 

karir dan tes psikotes. 

 

1.2 Lingkup Unit Kerja 

a. Lokasi Unit Kerja Praktek (Magang) 

     Lokasi penulis melakukan aktivitas magang yaitu di Pusat 

Pengembangan Karir / Career Development Center (DCD) yang beralamat 

di Jl. Telekomunikasi No. 01, Terusan Buah Batu, Sukapura, Dayeuhkolot, 

Sukapura, Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat, 40257. 

 

b. Lingkup Penugasan 

    Selama kegiatan magang, penulis ditempatkan pada divisi Career 

Development Center (CDC). Pada divisi Career Development Center ini, 

penulis bertugas dalam melakukan rencana kerja divisi terkait seminar 

minat/softskill mahasiswa, psikotest, meginput tracer alumni mahasiswa 

Universitas Telkom dan membuat laporan yang berisi daftar wisudawan yng 

sudah bekerja. 

 

c. Rencana dan Penjadwalan Kerja 

     Pelaksanaan magang di PT Jabar Bumi Konstruksi dilakukan pada 04 

Juni 2018 hingga 30 Juli 2018. Penulis melakukan magang selama 5 hari 

kerja setiap minggunya. Adapun jadwal magang yang tertera dibawah ini : 

Tabel 1.2 Jadwal Hari Kerja 

Waktu Hari Kerja Jam Masuk Jam Keluar 

Jadwal Umum Senin-Jumat 08.00 16.30 

Bulan Ramadhan Senin-Jumat 07.30 16.00 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

2.1 Minat 

a. Pengertian Minat 

     Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian 

terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari 

maupun membuktikan lebih lanjut, Bimo Walgito (1981:38). Dalam 

belajar diperlukan suatu pemusatan perhatian agar apa yang dipelajari 

dapat dipahami. Sehingga siswa dapat melakukan sesuatu yang 

sebelumnya tidak dapat dilakukan. Terjadilah suatu perubahan kelakuan. 

Perubahan kelakuan ini meliputi seluruh pribadi siswa, baik kognitif, 

psikomotor maupun efektif. 

     W.S Winkel mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak 

menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa 

senang berkecimpung dalam bidang itu (1983:38), sedangkan menurut 

Witherington (1985:38) minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu 

objek, seseorang, suatu soal atau situasi tertentu yang mengandung sangkut 

paut dengan dirinya atau dipandang sebagai sesuatu yang sadar. 

     Faktor-faktor yang mendasari minat menurut Crow&Crow yang 

diterjemahkan oleh Z. Kasijan (1984:4) yaitu faktor dorongan dari dalam, 

faktor dorongan yang bersifat sosial dan faktor yang berhubungan dengan 

emosional. Faktor dari dalam dapat berupa kebutuhan yang berhubungan 

dengan jasmani dan kejiwaan. Timbulnya minat dari diri seseorang juga 

dapat didorong oleh adanya motivasi sosial yaitu mendapatkan pengakuan 

dan pengahrgaan dari lingkungan masyarakat dimana seseorang berada 

sedangkan faktor emosional memperlihatkan ukuran intensitas seseorang 

dalam menanam perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu. 
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     Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (2002:68) definisi minat adalah 

“Suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh”. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal diluar dirinya. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya. 

     Minat dapat diartikan sebagai “Kecenderungan yang tinggi terhadap 

sesuatu, tertarik, perhatian, gairah dan keinginan”. Pendapat yang 

diterjemahkan Sardiman A.M, minat adalah “Kesadaran seseorang bahwa 

suatu ibjek, seseorang suatu soal maupun situasi yang mengandung sangkut 

paut dengan dirinya” (2000:32). Menurut Hilgard yang dikutip oleh 

Slameto (2003:57) minat adalah “Kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan”. Kegiatan yang 

diminati seseorang diperhatijkan terus-menerus yang disertai dengan rasa 

senang. Sedangkan menurut Holland yang dikutip oleh Djaali (2007:122) 

mengatakan bahwa “Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu”. 

     Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang 

yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu 

mempengaruhi tindakan orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang 

erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan 

keinginan untuk berpartisipasi atau terlihat pada suatu yang diminatinya. 

Seseorang yang berminat pada suatu objek makan akan cenderung merasa 

senang bila berkecimpung di dalam objek tersebut sehingga cenderung 

akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap objek. Perhatian yang 

diberikan dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari objek 

tersebut. 

     Untuk meningkatkan minat, proses pembelajaran dapat dilakukan 

dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami apa yang ada di 

lingkungan secara berkelompok. Di dalam kelompok tersebut terjadi suatu 
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interaksi antar siswa yang juga dapat menumbuhkan minat terhadap 

kegiatan tersebut. 

  

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat 

     Minat pada seseorang akan suatu objek atau hal tertentu tidak akan 

muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu. Minat dapat 

timbul pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya perhatian dan 

interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat berkembang. 

Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan hal tertentu. 

     Miflen, FJ & Miflen FC, (2003:114) mengemukakan ada dua faktor 

yang mempengaruhi minat belajar peserta didik, yaitu: 

1. Faktor dari dalam yaitu sifat pembawaan. 

2. Faktor dari luar, diantaranya adalah keluarga, sekolah dan masyarakat 

atau lingkungan. 

     Menurut Crow and Crow yang dikutip (Dimyati Mahmud, 2001:56) 

yang menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat 

seseorang yaitu: 

1. Faktor dorongan yang berasal dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa 

kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

2. Faktor motif sosial. Timbulnya minat dari seseorang dapat didorong dari 

motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan 

lingkungan dimana mereka berada. 

3. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang 

dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek tertentu. 

     Menurut Johanes yang dikutip oleh Bimo Walgito (1999:35), 

menyatakan bahwa “minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu minat 

instrinsik dan ektrinsik. Minat instrinsik adalah minat yang timbulnya dari 

dalam individu sendiri tanpa pengaruh dari luar. Minat ekstrinsik adalah 
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minat yang timbul karena pengaruh dari luar”. Berdasarkan pendapat ini 

maka minat instrinsik dapat timbul karena pengaruh sikap. Persepsi, 

prestasi belajar, bakat, jenis kelamin dan termasuk juga harapan bekerja. 

Sedangkan minat ekstrinsik dapat timbul karena pengaruh latar belakang 

status sosial ekonomi orang tua, minat orang tua, informasi, lingkungan 

dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

AKTIVITAS PENUGASAN MAGANG 
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3.1 Realisasi Kegiatan Magang 

     Selama melakukan kegiatan magang pada tanggal 07 Juni 2018– 30 Juli 2018 

(30 hari kerja) penulis melakukan beberapa kegiatan yaitu : 

 

Tabel 3.1 

Realisasi Kegiatan Magang 

Hari 

Ke 
Tanggal 

Jenis 

Aktivitas 

Magang 

Tugas yang 

diberikan 
Pencapaian Tugas 

1 Kamis, 

07 Juni 

2018 

Pengenalan 

Materi 

 Pemberian materi 

tentang hal yang 

harus dikerjakan 

 Memahami proses 

pengaktifan Trace 

Study Mahasiswa 

Universitas Telkom 

 Memahami kegunaan 

setiap tombol dalam 

menu Trace 

2 Jum’at, 

08 Juni 

2018 

Pengaktifan 

Tracer 

Alumni 

 Mengaktifkan 

Tracer Alumni 

 Mengetahui cara 

pengkatifan Tracer 

Alumni 

3 Kamis, 

21 Juni 

2018 

Pengaktifan 

Tracer 

Alumni 

 Mengaktifkan 

Tracer Alumni 

 

 Mengetahui cara 

pengkatifan Tracer 

Alumni 

4 Jum’at, 

22 Juni 

2018 

Pengaktifan 

Tracer 

Alumni 

 Mengaktifkan 

Tracer Alumni 

 

 Mengetahui cara 

pengkatifan Tracer 

Alumni 

5 Senin, 

25 Juni 

2018 

Pengaktifan 

Tracer 

Alumni 

 Mengaktifkan 

Tracer Alumni 

 

 Mengetahui cara 

pengkatifan Tracer 

Alumni 
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6 Selasa, 

26 Juni 

2018 

Pengaktifan 

Tracer 

Alumni 

 Mengaktifkan 

Tracer Alumni 

 

 Mengetahui cara 

pengkatifan Tracer 

Alumni 

7 Rabu, 

27 Juni 

2018 

Pengaktifan 

Tracer 

Alumni 

 Mengaktifkan 

Tracer Alumni 

 

 Mengetahui cara 

pengkatifan Tracer 

Alumni 

8 Kamis, 

28 Juni 

2018 

Pengaktifan 

Tracer 

Alumni 

 Mengaktifkan 

Tracer Alumni 

 

 Mengetahui cara 

pengkatifan Tracer 

Alumni 

9 Jum’at, 

29 Juni 

2018 

Pengaktifan 

Tracer 

Alumni 

 Mengaktifkan 

Tracer Alumni 

 

 Mengetahui cara 

pengkatifan Tracer 

Alumni 

10 Senin, 

02 Juni 

2018 

Mencari 

Teori 

 Mencari teori dari 

literatur di 

internet 

 Mendapatkan teori 

yang relevan dengan 

kegiatan magang 

11 Selasa, 

03 Juni 

2018 

Mencari 

Teori 

 Mencari teori dari 

literatur di 

internet 

 Mendapatkan teori 

yang relevan dengan 

kegiatan magang 

12 Rabu, 

04 Juni 

2018 

Membuat 

laporan 

 Membuat laporan 

magang 

 Membuat bab 1 

laporan magang 

13 Kamis, 

05 Juli 

2018 

Membuat 

laporan 

 Mendata lulusan 

yang sudah 

bekerja 

 Membuat laporan 

tentang lulusan 

Universitas Telkom 

yang sudah bekerja 

14 Jum’at, 

06 Juli 

2018 

Membuat 

laporan 

 Mendata lulusan 

yang sudah 

bekerja 

 Membuat laporan 

tentang lulusan 



 12  
  

Universitas Telkom 

yang sudah bekerja 

15 Senin, 

09 Juli 

2018 

Support 

Seminar 

 Membuat form 

registrasi seminar 

 Mengetahui 

pembuatan form 

registrasi peserta 

seminar 

16 Selasa, 

10 Juli 

2018 

Support 

Seminar 

 Membuat form 

registrasi seminar 

 Mengetahui 

pembuatan form 

registrasi peserta 

seminar 

17 Rabu, 

11 Juli 

2018 

Support 

Seminar 

 Publikasi poster  Mempublikasikan 

poster seminar di 

media sosial CDC 

18 Kamis, 

12 Juli 

2018 

Support 

Seminar 

 Publikasi poster  Mempublikasikan 

poster seminar di 

media sosial CDC 

19 Jum’at, 

13 Juli 

2018 

Support 

Seminar 

 Membuat daftar 

hadir 

 

 Mempersiapkan 

daftar hadir peserta 

seminar 

20 Senin, 

16 Juli 

2018 

Support 

Seminar 

 Menjaga daftar 

hadir 

 Mengarahkan peserta 

seminar untuk 

mengisi daftar hadir 

dan membarikan 

suvenir 

21 Selasa, 

17 Juli 

2018 

Support 

Seminar 

 Menjaga daftar 

hadir 

 Mengarahkan peserta 

seminar untuk 

mengisi daftar hadir 
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dan membarikan 

suvenir 

22 Rabu, 

18 Juli 

2018 

Membuat 

laporan 

 Membuat laporan 

magang 

 Membuat bab 3 

laporan magang 

23 Kamis, 

19 Juli 

2018 

Membuat 

laporan 

 Input data 

pengeluaran 

 Memperkirakan dan 

meng-input dana yang 

akan dikeluarkan 

melaksanakan untuk 

rencana kerja 

24 Jum’at, 

20 Juli 

2018 

Support 

Psikotest 

 Mempersiapkan 

keperluan untuk 

Psikotest 

 Membuat daftar hadir 

peserta berdasarkan 

Fakultas masing 

masing 

25 Senin, 

23 Juli 

2018 

Support 

Psikotest 

 Mempersiapkan 

keperluan untuk 

Psikotest 

 Menghitung dan 

menyusun lembar 

soal Psikotest 

26 Selasa, 

24 Juli 

2018 

Support 

psikotest 

 Menjaga daftar 

hadir 

 Mengarahkan peserta 

Psikotest untuk 

mengisi daftar hadir 

dan membarikan 

suvenir 

 Dokumentasi 

kegiatan Psikotes 

 Melakukan 

dokumentasi kegiatan 

psikotes dengan 

mengambil gambar 
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27 Rabu, 

25 Juli 

2018 

Rekap  Melakukan 

rekapitulasi hasil 

psikotes 

 Menghitung dan 

menyusun data 

peserta psikotes yang 

hadir dan hasil 

dokumentasi psikotes 

24 Juli 2018 

28  Kamis, 

26 Juli 

2018 

Membuat 

laporan 

 Membuat laporan 

magang 

 Membuat bab 3 

laporan magang 

29 Jum’at, 

27 Juli 

2018 

Membuat 

laporan 

 Membuat laporan 

magang 

 Membuat bab 4 

laporan magang 

30 Senin, 

30 Juli 

2018 

Membuat 

laporan 

 Membuat laporan 

magang 

 Menyelesaikan 

laporan magang 

 

3.2 Deskripsi Kegiatan Magang 

     Selama penulis melakukan magang, penulis ditempatkan pada divisi Career 

Development Center bagian karir yang bertugas memberikan berbagai macam 

seminar bagi para mahasiswa/i, psikotest, dan melakukan konseling dalam hal 

karir. 

 Pada saat magang penulis diberikan berbagai macam tugas seperti rencana 

kerja divisi terkait seminar minat/softskill mahasiswa, meginput tracer alumni 

mahasiswa Universitas Telkom dan membuat laporan yang berisi daftar 

wisudawan yang sudah bekerja. 
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Gambar 3.1 Tracer Alumni Universitas Telkom 2018 

 

Gambar 3.2 Daftar Wisudawan yang Sudah Bekerja 
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Gambar 3.3 Registrasi Psikotest Juli 2018 

 

     Disamping itu, penulis pun diberikan tugas untuk memahami cara dalam 

malakukan konseling mengenai karir. Pemahaman tersebut juga menjadi acuan 

bagaimana penulis dapat mengetahui cara dalam menghadapi dan memahami 

mahasiswa/i yang sedang melakukan konseling karir. 

 

3.3 Relevansi Teori dan Praktek 

     Seperti yang sudah diutarakan oleh W.S Winkel, bahwa minat adalah 

kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang 

tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu (1983:38). 

     Berdasarkan hal tersebut, minat yang ada dalam mahasiswa/i sangat 

berpengaruh sebagai penentu keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. CDC 

sebagai penyelenggara harus mencari cara yang lebih kompleks lagi dalam 
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menarik minat mahasiswa/i untuk ikut serta dalam kegiatan yang 

diselenggarakan oleh CDC, seperti seminar karir (softskil), boothcamp, psikotest 

dan konseling karir.  

     Dalam implementasinya, CDC terus berusaha meningkatkan ketertarikan 

minat mahasiswa/i dengan terus memberikan feedback/manfaat bagi mahasiswa/i,. 

Tetapi yang diharapkan mahasiswa/i saat mengikuti sebuah kegiatan tidak hanya 

manfaat yang berifat jangka panjang dan berkaitan dengan wawasan umum 

maupun spesifik, namun mahasiswa juga mengharapkan feedback/manfaat 

dalam bentuk yang dapat dirasakan langsung  oleh mahasiswa/i seperti 

pemberian sertifikat yang dapat ditukar dengan TAK. 

Mahasiswa/i juga mengharapkan nilai TAK yang tinggi dari yang sekarang, 

jika sekarang nilai TAK untuk sertifikat seminar bertaraf nasional menghasilkan 

2 nilai TAK, mungkin CDC dapat bekerjasama dengan kemahasiswaan untuk 

meningkatkan nilai TAK dari sebuah seminar yang bertaraf nasional. Hal 

tersebut kembali lagi sebagai rangka menarik minat mahasiswa/i untuk 

mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh CDC. 

3.4 Permasalahan 

     Divisi Cereer Development Center sebagai penyedia layanan berupa seminar 

karir dan tes psikotes bagi mahasiswa/i memilik permasalahan terkait produk 

yang dihasilkannya.  

     Permasalahan tersebut berupa kurangnya minat mahasiswa/i untuk mengikuti 

kegiatan seminar karir ataupun tes psikotes yang diadakan CDC. Hal tersebut 

menjadi masalah karena CDC telah menyiapkan segala sesuatu yang berterkaitan 

dengan seminar karir atau tes psikotes seperti konsumsi, tempat maupun suvenir 

sesuai dengan jumlah pendaftar, bahkan sebagai langkah antisipasi disiapkan 

lebih. Namun dalam kenyataannya, sering kali peserta yang hadir jauh lebih 

sedikit daripada pendaftar, terkadang tidak lebih dari setengahnya. 
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     Berikut penulis gambarkan bagaimana langkah-langkah pelaksanaan 

kegiatan karir di Career Development Center : 

 

Tabel 3.2  

Proses kegiatan karir di Career Development Center 
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BAB IV 

REKOMENDASI 

 

4.1 REKOMENDASI 

a. Rekomendasi Bagi Career Development Center (CDC) Universitas 

Telkom 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, penulis ingin memberikan rekomendasi terhadapa kurangnya 

minat mahasiswa/i untuk mengikuti seminar karir yang diadakan Career 

Development Center (CDC), berikut rekomendasi yang dapat dikemukakan 

oleh penulis : 

1. Memberikan jatah peringatan jika tidak mengikuti beberapa kali seminar 

padahal sudah mendaftar. Dengan tidak diizinkan kembali mengikuti 

kegiatan seminar yang diadakan oleh pihak CDC. Kecuali dengan 

adanya izin serta bukti yang jelas jika tidak bisa mengikuti seminar. 

2. Mulai mengadakan seminar bertaraf Internasional, sehingga mahasiswa 

mendapatkan TAK yang cukup banyak dari sertifikat yang diperoleh dari 

sebuah seminar sesuai ketentuan dari kemahasiswaan. 

3. Memberikan materi seminar yang lebih menarik lagi untuk mahasiswa 

agar bisa menyaingi seminar yang diadakan oleh pihak lain. 

 

b. Rekomendasi Bagi Universitas Telkom 

     Rekomendasi yang penulis berikan untuk Universitas Telkom adalah: 

1. Universitas Telkom sebaiknya bekerja sama dengan beberapa perusahaan 

dan instansi pemerintah/swasta agar lebih memudahkan mahasiswa/I 

dalam penempatan kegiatan magang. 

2. Pemberian sertifikat magang kepada mahasiswa dan mahasiswi yang 

telah melakukan kegiatan magang dari pihak institusi. Sertifikat yang 
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diberikan akan sangat berguna pada Curriculum Vitae mahasiswa/i 

sebagai pengalaman kerja. 

3. Sebelum pelaksanaan kegiatan magang, sebaiknya mahasiswa/i 

mendapatkan pengarahan berupa sosialisasi mengenai teknis kegiatan 

magang sesuai dengan kebijakan dari Universitas Telkom Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, agar mahasiswa/i paham dan memperoleh gambaran 

mengenai kegiatan yang akan dilakukannya selama kegiatan magang 

berlangsung hingga proses pembuatan laporan selesai. 

4. Dibutuhkan format magang yang jelas, sehingga peserta magang tidak 

kesulitan dalam menyelesaikan laporan magang. Akan lebih baik jika 

disertai beberapa contoh pada bagian tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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Portofolio Career Development Center, 2018 

 

Website Universitas Telkom, www. telkomuniversity.ac.id (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
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Lampiran 1.1 Surat lamaran ke perusahaan 
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Lampiran 1.2 Balasan surat lamaran 
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Lampiran 1.3 Lembar Kegiatan Magang 



 27  
  

 

Lampiran 1.4 Lembar Kegiatan Magang 


