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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Di zaman sekarang ini media menjadi salah satu peran penting dalam 

menyampaikan suatu berita, ide maupun informasi kepada masyarakat. Media saat ini 

sangat beragam, mulai dari koran, radio, televisi dan sebagainya. Namun dengan 

perkembangan teknologi informasi yang terus maju serta akses internet yang semakin 

mudah didapatkan menjadikan informasi dapat dinikmati dimana dan kapan saja. 

Sebagai media yang selalu menyajikan berita tepercaya, Kompas memberikan beragam 

tampilan antarmuka untuk memberikan pengalaman yang berbeda dari portal media 

lain bagi para pembacanya. 

Dengan semboyan Amanat Hati Nurani Rakyat, Kompas selalu menyajikan 

berita tepercaya di berbagai anak media yang dimilikinya. Harian kompas merupakan 

salah satu anak media yang mengepakan sayap ke ranah internet untuk menjangkau 

para pembacanya dengan mendirikan laman kompas.id. Berdiri sejak 2017 kompas.id 

terus berinovasi dalam menyajikan informasi di berbagai media khususnya media 

daring (online).  Tutur visual pada Harian Kompas merupakan salah satu rubrik yang 

dibuat untuk menarik pembaca media daring dengan menampilkan berbagai interaktif. 

Tujuan interaktif tersebut agar pembaca dapat menikmati dan memahami tampilan 

(UI/UX) informasi dan melakukan sesuatu didalamnya. Tutur visual dapat langsung 

dinikmati melalui interaktif.kompas.id. 
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Tutur visual terbagi menjadi dua bagian, yakni regular dan premium. Regular dirilis 

satu minggu sekali sedangkan untuk premium dirilis tiap satu bulan. 

Sebagai salah satu media tepercaya, Kompas menjadi alasan untuk praktek 

kerja magang selama 3 bulan di bagian Redaksi Harian Kompas. Tugas yang dilakukan 

mahasiswa magang tutur visual premium sebagai UI Designer & Front-end Developer 

adalah merancang dan membangun tampilan antarmuka laman (website) Tutur visual 

setiap bulannya untuk menarik para pembaca serta membuat tampilan bersifat 

responsive agar dapat dinikmati dari berbagai perangkat (gadget). 

 

1.2  Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan Tujuan pelaksanaan praktek kerja magang di Harian Kompas 

sebagai UI designer atau desain tampilan antarmuka dan Front-end Developer pada 

Tutur Visual Premium adalah sebagai berikut: 

1. Melatih softskill dan hardskill mahasiswa dalam dunia kerja. 

2. Mendapatkan pengalaman dunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Mendapatkan pengetahuan baru dari tempat magang kerja. 

4. Menerapkan pengetahuan/ilmu yang didapat dari masa perkuliahan ke dunia 

kerja. 

5. Membuat tampilan antarmuka artikel tutur visual premium di Harian Kompas. 

6. Membuat tampilan antarmuka artikel yang dapat menyesuaikan di berbagai 

macam perangkat atau biasa dikenal sebagai responsive dalam mengakses 

artikel web Tutur Visual Premium. 
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1.3  Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilaksanakan selama 67 hari kerja di kantor PT Kompas 

Gramedia, Jl. Palmerah Sel. No.21, RT.4/RW.2, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, 

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270. 

Waktu dan prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut. 

Periode  : 17 Juni 2019 s.d. 24 September 2019 

Hari Kerja  : Senin s.d. Jumat 

Jam Kerja  : Pukul 10.00 s.d. Pukul 19.00 

 

1.3.2. Pelaksanaan Kerja Magang 

Tugas utama adalah sebagai web developer dalam divisi web desain untuk 

membuat tampilan antarmuka artikel Tutur Visual Premium di Harian Kompas. Tugas 

lain yang diberikan adalah UI Designer atau desain tampilan antarmuka untuk 

membuat kerangka tampilan pada Tutur Visual sesuai dengan tema yang ditentukan 

oleh produser. Tidak ada peraturan khusus dalam berpakaian, hanya yang terpenting 

berpenampilan sopan dan rapih selama bekerja. Waktu jam datang dan pulang kerja 

tidak menentu atau bersifat fleksibel, hanya saja sesuai dengan kriteria jam kantor 

selama 8 (delapan) jam sehari. 

 


