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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Lapangan

Seiring perkembangan zaman yang sangat pesat pada saat ini,

menimbulkan persaingan dan tantangan yang semakin ketat. Untuk menghadapi

hal tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki skill

yang mampu bersaing di dunia kerja, ini merupakan tantangan bagi dunia

pendidikan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi.

Program Diploma III Universitas Andalas adalah sebagai prosedur

menghasilkan lulusan dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya, mencoba

menyiasati hal ini dengan mewajibkan program magang kepada seluruh

mahasiswanya. Setelah mengikuti Kuliah Kerja Praktek / Magang, Mahasiswa

diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk

memasuki dunia kerja.

Dengan adanya Praktek Kerja Lapangan ini di harapkan mahasiswa dapat

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui penambahan pengalaman

kerja, sehingga terbentuk pola pikir positif dan konstruktif. Magang ini juga

mampu mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi kompetisi di masa yang

akan datang, baik itu dalam mendapatkan peluang dan kesempatan kerja maupun

meniti karier ke jenjang yang lebih tinggi.
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Agar menjadi tenaga kerja yang siap pakai dengan gaya kompetisi yang

tinggi dan memenuhi salah satu syarat untuk lulus melalui kuliah kerja praktek /

magang, penulis memilih Biro Corporate Social Responsibilty (CSR) PT

Semen Padang sebagai tempat pelaksanaan kegiatan magang.

Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah

disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun

isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan CSR, yaitu:

Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

1 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan.

2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3 Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang – Undang Penanaman Modal

menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab

sosial perusahaan.

Dari kedua pasal diatas dapat kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia

berusaha untuk mengatur kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan atau

penanam modal.

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan

dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai

sarana biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (profit

centre).

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari

konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Coporate

Governance). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate

Governance) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk

dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku

kepentingan (stakeholders) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah

kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan

kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Dalam hal ini

penulis tertarik untuk membahas mengenai “Standard Operasional Prosedur

Pencairan Dana Program Basinergi Mambangun CSR PT Semen Padang”

Program CSR PT Semen Padang merupakan strategi perusahaan untuk

meningkatkan daya saing sehingga tetap tumbuh dan berkembang secara
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berkesinambungan; dengan mengkombinasikan Triple Bottom Line (Planet,

People dan Profit) dengan ISO 26000 SR sebagai acuan.

1.2 Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Magang

A. Tujuan Pelaksanaan Magang

1. Bagi Mahasiswa

a. Untuk menerapkan ilmu yang telah di dapat di bangku kuliah pada praktek

yang dilakukan dan menyesuaikannya dengan dunia kerja nyata.

b. Sebagai sarana dalam mempersiapkan mental dan memberi bekal

mahasiswa dalam memasuki dunia kerja di masa yang akan datang .

c. Meningkatkan keterampilan dan membentuk kepribadian sehingga lebih

meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian dalam memasuki dunia

kerja.

d. Meningkatkan rasa disiplin dan bertanggung jawab mahasiswa dalam

melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan.

2. Bagi Perusahaan

a. Membantu program pemerintah dalam memajukan pendidikan.

b. Memberikan memasukan memperbaiki pendidikan sesuai dengan

kebutuhan tenaga kerja.

c. Membantu mahasiswa tentang cara kerja di kantor sebagai bekal

menghadapi dunia kerja.
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B. Manfaat Pelaksanaan Magang

1. Bagi Mahasiswa

a. Memperoleh ilmu yang tidak didapat di perkuliahan.

b. Mendapat pengalaman kerja dari tempat magang tersebut.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan / Instansi tersebut dapat merekrut tenaga kerja dari mahasiswa

yang melakukan PKL / magang di tempat tersebut.

1.3 Tempat dan Waktu Magang

Kuliah Kerja Praktek / magang ini dilaksanakan mulai dari 4 januari 2016

sampai dengan 26 februari 2016.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan

Secara garis besar rencana struktur penulisan pada Laporan Magang ini

adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan , dikemukakan secara garis besar mengenai latar

belakang masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu

magang dan sistematika penulisan magang.

BAB II: Landasan teori, pengertian dan dokumen yang terkait dalam

penjelasan dan pembahasan tugas akhir ini.

BAB III: Gambaran umum, sejarah berdirinya, visi dan misi instansi,

struktur organisasi.
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BAB IV: Merupakan bab yang membahas analisa kegiatan kuliah kerja

praktek / magang di Corporate Social Responsibility (CSR) PT

Semen Padang.

BAB V: Merupakan bab penutup dari laporan magang yang berisikan

kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu, guna perbaikan

dan perubahan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA


