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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam memperoleh gelar sarjana desain, Universitas Multimedia Nusantara 

mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan praktek magang. Magang sendiri 

menjadi wadah bagi mahasiswa untuk dapat melakukan tes kemampuan yang 

selama ini sudah didapat serta merasakan situasi nyata dalam dunia kerja. Dari 

praktek magang ini penulis merasakan perbedaan yang signifikan antara pekerjaan 

kampus dan pekerjaan di tempat kerja, hal tersebut tentu menambah pengalaman 

serta memperdalam ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dengan menjalankan 

praktek magang ini penulis dapat mengukur batas kemampuan yang dimiliki serta 

mengasah kemampuan tersebut. Hal ini merupakan salah satu tujuan utama dari 

praktek magang. 

Penulis merupakan mahasiswa desain grafis yang mendapatkan kesempatan 

untuk melakukan praktek magang di perusahaan Sinarmas Land pada divisi Human 

Capital. Perusahaan Sinarmas Land merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pengembangan dan real estate. Pemilihan Sinarmas Land sebagai tempat 

melakukan kerja praktek magang dikarenakan Sinar Mas Land merupakan salah 

satu perusahaan besar di Asia Tenggara yang sudah berdiri sejak tahun 1989, hal 

tersebut yang menjadikan pertimbangan penulis untuk melakukan kerja praktek 

magang di perusahaan Sinar Mas Land.  

Tidak ada divisi khusus untuk desainer grafis dalam perusahaan Sinarmas 

Land, tetapi peranan desainer grafis tetap diperlukan dalam beberapa divisi pada 

perusahaan. Penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan kerja praktek 

magang pada divisi Human Capital, dalam divisi ini, desainer grafis mengerjakan 

tugas-tugas desain pada event bulanan yang diadakan oleh divisi Human Capital, 

seperti backdrop, wallpaper, banner, teaser, motion graphic, dll. 
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1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Penulis melakukan praktek kerja magang dengan tujuan memperoleh pengalaman 

kerja, menambah wawasan, serta belajar bersosialisasi dengan rekan-rekan kerja 

lainnya didalam perusahaan. Adapun manfaat lain dari melakukan praktek magang, 

seperti:   

1. Dapat memahami struktur organisasi dan cara bekerja di dalam perusahaan, 

serta dapat berpartisipasi pada setiap program yang diadakan oleh Sinar Mas 

Land. 

2. Mengerti cara untuk bekerjasama dengan rekan-rekan lainnya dalam 

perusahaan, serta berperilaku yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 

3. Sebagai syarat kelulusan dalam matakuliah internship, yang juga 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.   

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Pertama penulis mendapatkan informasi mengenai lowongan magang dari 

seseorang teman yang dulunya pernah melakukan kerja praktek magang juga pada 

perusahaan Sinar Mas Land. Teman saya mengatakan bahwa ditempat magangnya 

dahulu sedang mencari anak magang untuk ditempatkan pada divisi Human 

Capital. Dengan segera saya meminta kontak yang dapat saya hubungi perihal 

informasi mengenai lowongan magang yang dibuka oleh Sinar Mas Land tersebut 

kepada teman saya. 

 Pada tanggal 29 Maret 2017, penulis memenuhi panggilan untuk 

melakukan interview secara langsung yang diadakan pada alamat, Sinarmas Land 

Plaza, Jalan BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang, Banten. Setelah penulis  

melakukan interview, sore harinya  penulis mendapatkan konfirmasi lagi via 

whatsaap oleh Ibu Deviana selaku Employee Relation (beliau yang melakukan 
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interview terhadap penulis pada tanggal 29 Maret 2017) mengkonfirmasikan bahwa 

penulis sudah bisa memulai kerja praktek magang pada tanggal 3 April 2017. 

 3 April 2017 merupakan hari pertama penulis bekerja sebagai karyawan 

magang di Sinar Mas Land, namun dikarenakan surat bukti penerimaan magang 

baru dikeluarkan oleh Sinarmas 3 hari setelah hari pertama, ditambah beberapa 

proses penyerahan surat-surat yang dibutuhkan oleh kampus dari perusahaan, 

tersebut ke BAAK. Maka penulis baru terhitung magang pada tanggal 7 April 2017, 

pada hari pertama penulis diajak oleh Ibu Deviana untuk berkenalan dengan 

karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut khususnya divisi Human 

Capital  

 9 Juni 2017 merupakan hari terakhir dimana penulis melakukan kerja 

praktek magang pada perusahaan tersebut. Penulis berinisiatif untuk memberikan 

ucapan terima kasih kepada rekan-rekan karyawan lainnya dengan memberikan 

donut kepada rekan-rekan karyawan khususnya divisi Human Capital di Sinar Mas 

Land, sebagai ungkapan rasa terimakasih atas perhatian dan kerjasama yang 

diberikan selama penulis melakukan kerja praktek magang di perusahaan Sinar Mas 

Land. 
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