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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu syarat wajib untuk lulus dan mendapatkan gelar sarjana desain (S.Ds) 

di Universitas Multimedia Nusantara adalah melakukan kegiatan praktik kerja 

magang. Kerja magang adalah dimana mahasiswa diwajibkan untuk bekerja di 

suatu perusahaan selama minimal 320 jam atau sama dengan 40 hari waktu kerja. 

Kegiatan kerja magang diharapkan memberikan pengalaman langsung bagaimana 

bekerja di perusahaan pada bagian desain grafis bagi para mahasiswa. Pengalaman 

tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan portofolio yang dapat 

digunakan untuk melamar kerja setelah lulus nanti. Kerja magang juga diharapkan 

dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk menambah teman dan relasi sehingga 

mahasiswa mendapatkan ilmu baru yang tidak didapatkan di masa perkuliahan. 

PT. Matahari Putra Prima, Tbk merupakan salah satu perusahaan yang 

penulis ajukan kepada koordinator magang selain beberapa perusahaan lain yang 

juga berjalan di bidang retail dan e-commerce. Penulis mendapatkan info 

lowongan magang dari seorang teman yang sebelumnya juga telah melakukan 

praktik kerja magang di perusahaan tersebut. Selain karena PT. Matahari Putra 

Prima adalah perusahaan besar yang sudah dikenal banyak orang, penulis juga 

tertarik dengan devisi yang dibutuhkan yaitu menjadi desainer grafis marketing e-

commerce.  

Penulis ingin mengenal lebih jauh dunia e-commerce terutama kaitannya 

dengan bidang desain grafis. Lokasi kantor yang strategis dan tidak jauh dari 

tempat tinggal maupun kampus, serta lingkungan sekitar yang nyaman dan 

tentram juga menjadi faktor penting pemilihan tempat kerja magang. Setelah di 

terima oleh koordinator magang, kemudian penulis mengirimkan surat lamaran 

beserta CV dan portofolio ke alamat email yang tertera pada lowongan magang. 
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1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Praktik kerja magang merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh 

semua mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara sebagai syarat kelulusan dan 

mendapatkan gelar sarjana. Selain itu, kerja magang juga bertujuan untuk 

mendapatkan pengalaman kerja dan menambah ilmu yang tidak didapatkan di 

masa perkuliahan. Hasil karya desain selama menjalani praktik kerja magang juga 

dapat menambah portofolio yang berguna untuk melamar pekerjaan setelah lulus. 

 Selama kegiatan praktik kerja magang, penulis belajar bagaimana bekerja 

dalam tim. Berdiskusi mengenai konsep desain, bersama mencari ide baru, 

menggabungkan ilmu marketing dan ilmu desain untuk sebuah komunikasi visual 

yang sukses dan tepat sasaran, dan mencari solusi bersama disaat adanya kendala 

yang menghambat pekerjaan. Saat kerja magang penulis juga belajar bagaimana 

mengatur waktu dan strategi agar pekerjaan dapat selesai sesuai deadline yang 

telah ditentukan. Dalam lingkungan kerja magang penulis juga mendapat teman 

dan relasi baru yang tidak sungkan berbagi ilmu dan menambah wawasan. 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Lowongan magang penulis dapatkan dari berbagai sumber, ada yang penulis 

dapatkan dari email info lowongan magang yang dikirim oleh Universitas 

Multimedia Nusantara, ada yang didapatkan dari internet, hingga info lowongan 

magang langsung dari teman-teman. Beberapa perusahaan penulis asistensi lebih 

dahulu ke koordinator magang sampai akhirnya terpilihlah tiga perusahaan salah 

satunya adalah PT. Matahari Putra Prima, Tbk. 

Tahap selanjutnya adalah penulis mengirimkan email lamaran magang, 

CV, dan portofolio ke tiga perusahaan yang telah dipilih. Beberapa hari 

setelahnya penulis mendapatkan kabar dari PT. Matahari Putra Prima, Tbk dan 

diminta untuk menemui HRD di kantor yang berlokasi di Menara Matahari, 

Karawaci. Setelah diterima, penulis membawa surat pengantar magang dari 

Universitas Multimedia Nusantara untuk mendapatkan surat pernyataan magang 

dari perusahaan yang akan diberikan ke Universitas.  
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 Di perusahaan PT. Matahari Putra Prima, Tbk penulis melakukan praktik 

kerja magang selama tiga bulan terhitung dari tanggal 1 Maret sampai dengan 31 

Mei 2017. Penulis bekerja sesuai dengan aturan 8 jam kerja yang telah ditetapkan, 

yaitu mulai dari jam 08.30 sampai dengan jam 17.30 setiap hari senin, rabu, kamis 

dan jumat. Namun tidak jarang penulis harus pulang lebih lama dikarenakan 

masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aturan seragam di PT. Matahari 

Putra Prima, Tbk tidak terlalu ketat. Selama melakukan kerja magang penulis 

hanya diwajibkan memakai kemeja namun tidak diwajibkan memakai celana 

bahan dan sepatu pantofel. 
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