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BAB I 
PENDAHULUAN 

Praktek kerja lapangan (magang) pada dasarnya adalah satu tahapan penting dalam 
masa kuliah. Bertujuan agar mahasiswa dapat mempelajari dan mendapat 
pengalaman bekerja praktek pada perusahaan besar secara profesional. Idealnya, 
mahasiswa magang di perusahaan yang sudah terpercaya dan berdiri cukup lama. 
Penulis secara khusus memilih Femina Group sebagai tempat magangnya.  

Femina Group adalah perusahaan yang sudah 44 tahun bergerak di bidang 
media cetak yang sudah merambah ke media digital. Ada 10 judul majalah yang 
berada dalam Femina Group, sehingga bekerja di Femina Group seperti berkeja 
dalam 10 perusahaan sekaligus. Hal itu dapat membuat penulis merasakan 
menghadapi klien yang berbeda-beda (tidak monoton).  

Femina Group juga memiliki event tahunan seperti Jakarta Fashion Week 
(JFW), yang setiap tahunnya berlangsung pada minggu keempat bulan Oktober. 
Jakarta Fashion Week adalah acara yang cukup bergengsi baik di kanca nasional 
maupun internasional. Tahun ini, JFW 2017 bertepatan pada akhir periode magang 
penulis di tanggal 22-28 Oktober. Sehingga magang selama 3 bulan di Femina 
Group adalah kesempatan yang baik untuk pengalaman kerja dan portfolio pribadi 
penulis. 

 

Peran videografer dalam..., Bobby Adrian Vitra, FSD UMN, 2017
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1.1. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
Penulis melakukan praktek kerja di Femina Group dengan tujuan memperoleh 
pengalaman bekerja di dunia kerja, khususnya dalam ranah media digital. Selain 
pengalaman kerja, praktek kerja ini juga menjadi sarana penulis memperoleh 
portofolio yang akan berguna setelahnya, serta koneksi dari klien-klien perusahaan 
yang dapat membuka jalan penulis pada pekerjaan-pekerjaan berikutnya baik di 
dalam maupun di luar Femina 

 
1.2. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
Penulis memulai masa praktek kerja pada 25 Juli 2016 dan diakhiri pada 31 Oktober 
2016. Pelamaran kerja dilakukan setelah penulis mengajukan tempat magang 
kepada dosen terlebih dahulu. Penulis sebelumnya pernah ditawarkan untuk 
magang di Femina Group oleh Christian Sena, selaku kepala Image Division bagian 
videografi secara informal. Sehingga proses pelamaran kerja cukup menyertakan 
Curriculum Vitae dan tautan portofolio dari www.youtube.com. 

Setelah penulis mengirimkan surat pengantar magang (KM-02), penulis 
dihubungi untuk tahap wawancara. Wawancara diadakan pada 11 Juli 2016, penulis 
diwawancarai oleh Christian Sena dan Jane Djuarahadi. Setelah tahap wawancara, 
penulis dinyatakan diterima untuk magang di Femina Group pada periode yang 
telah disebutkan di atas. Jadwal kerja Senin-Jumat dengan jam masuk fleksibel 
sekitar 09.00-17.00, kecuali telah izin terlebih dahulu.  

 

Peran videografer dalam..., Bobby Adrian Vitra, FSD UMN, 2017




