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I. LATAR BELAKANG
Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pengembangan sumber
daya manusia memiliki peranan dan tanggung jawab dalam mempersiapkan mahasiswa
menjadi tulang punggung bangsa yang nantinya akan memegang peranan penting dan terjun
langsung dalam pembangunan masyarakat Indonesia pada era globalisasi. Dalam menghadapi
persaingan yang ketat tersebut, mahasiswa dituntut tidak hanya menjadi mahasiswa yang
cerdas, akan tetapi juga mempunyai nilai tambah (added value) dalam diri mereka. Salah satu
cara yang efektif dalam mencapai added value antara lain adalah kegiatan magang.
Kegiatan magang secara langsung di lapangan akan menambah pengetahuan dan
menjadi bekal bagi mahasiswa dalam penerapan ilmu di bidang pasar modal, terutama bagi
mahasiswa Fakultas Ekonomi Ubudiyah dan PT Bursa Efek Indonesia yang merupakan
perusahaan yang paling tepat sebagai tujuan magang mahasiswa Fakultas Ekonomi.
Dalam program magang ini selain memperoleh ilmu dan pengalaman baru,
mahasiswa diharapkan dapat mempraktikan secara langsung ilmu yang diperoleh selama
belajar di Fakultas Ekonomi Ubudiyah.

II. MANFAAT PROGRAM MAGANG








B agi Peru sahaan:
1.

Mendapatkan akses langsung informasi SDM yang siap pakai dan kompeten.

2. Mendapatkan ide segar, inovatif, dan kreatif dari mahasiswa peserta
program magang.
3. Mendukung pelaksanaan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibilities)
perusahaan.







B agi Mahasiswa:
1. Memperkuat keterampilan kerja mahasiswa sekaligus mempraktikkan
langsung ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dunia kerja.
2. Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja lebih cepat dan profesional.
3. Memperoleh pengalaman kerja yang menjadi nilai tambah (added value)
bagi mahasiswa.



B agi Universi tas dan Fakultas Ekonomi:
1. Membangun hubungan kemitraan dengan perusahaan mitra magang.
2. Mendukung kurikulum pendidikan.
3. Mendukung Visi, Misi, dan Tujuan Universitas dan Fakultas Ekonomi
Universitas Ubudiyah Indonesia.

III. TUJUAN PROGRAM MAGANG





B agi Peru sahaan

Program magang ini dapat menjadi salah satu sumber rekrutasi, sehingga
perusahaan dapat lebih cepat untuk memperoleh kandidat-kandidat terbaik. Selain
itu, program magang ini juga dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk
memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa untuk melakukan riset-riset
terkait dengan mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan.



B agi Institusi Universitas
Program magang ini diharapkan dapat mempercepat waktu penyesuaian
bagi lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Ubudiyah Indonesia dalam memasuki
dunia kerja.



Bagi Mahasiswa
Sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi dan mengaplikasikan ilmu
yang telah diperoleh sehingga mampu mengatasi masalah-masalah nyata yang
terjadi di dunia kerja dan dapat mendukung kapasitas kompetitif yang hendak
mereka bangun.

IV. RUANG LINGKUP DAN PESERTA PROGRAM MAGANG








Program ini diikuti oleh mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Ubudiyah
Indonesia
Program corporate internship ini dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan,
terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017 hingga 16 September 2017. Apabila terdapat
kelanjutan program maka tergantung pada kebijakan perusahaan yang menjadi mitra
program magang.
Mahasiswa peserta program magang diwajibkan bekerja secara fulltime. 
Mahasiswa yang mengikuti program magang adalah mahasiswa S-1dari Fakultas 
Ekonomi Universitas Ubudiyah Indonesia, Banda Aceh, dengan identitas sebagai
berikut:
Nama
:
NIM
:
Program Studi/Jurusan
:
Tempat,tanggal lahir
:
Alamat

:

V. TIM PENGEMBANGAN PROGRAM MAGANG
Penanggung jawab program magang yaitu Soraya Lestari, SE, M. Si
VI. PENUTUP
Program magang yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah saah satu program yang
diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Ubudiyah Indonesia. Program ini diharapkan
tidak hanya sebagai wadah pengamalan teori-teori dari bangku kuliah, tetapi juga
pengalaman baru dan wawasan tentang dunia kerja secara nyata.
Demikian proposal magang ini penulis ajukan, semoga mendapat sambutan yang baik
dari Bapak/Ibu sebagai pimpinan instansi terkait.

