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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompas Gramedia dimulai dengan majalah bulanan yang diterbitkan pada 17

Agustus 1963 oleh Petrus Kanisius (PK) Ojong dan Jakob Oetama (JO). Majalah

yang diterbitkan secara bulanan ini memiliki tujuan untuk memberikan

masyarakat Indonesia bacaan yang bermutu serta untuk dapat membuka pikiran

masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia hingga saat ini masih terus berkembang

dan memiliki banyak unit bisnis dalam berbagai bidang, selain dalam bidang

media dan informasi, yaitu seperti dalam bisnis dalam bidang manufacturing,

hospitality, serta pendidikan.

Kemudian, semakin besar perkembangan Kompas Gramedia, semakin besar

pula peningkatan jumlah sumber daya manusianya. Oleh karena itu, TI Kompas

merancang aplikasi Whatsapp Gateway untuk mengirimkan informasi mengenai

Kompas Gramedia melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan mempermudah

karyawan dalam pekerjaannya sesusai kebutuhan masing-masing.

Pada umumnya, Whatsapp Gateway adalah sebuah sistem aplikasi yang

digunakan untuk mengirim dan menerima Whatsapp. Selain itu Whatsapp

Gateway juga digunakan pada aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan broadcast

promosi, service informasi terhadap pengguna, penyebaran konten dan lain-lain

(Purwanto, 2016). Pada Whatsapp Gateway ini karyawan dapat menerima

informasi seputar tentang kegiatan Kompas Gramedia maupun kegiatan internal

divisi. Untuk saat ini, whatsapp gateway digunakan untuk internal divisi TI
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Kompas saja dan akan dikembangkan agar dapat digunakan untuk keseluruhan

Kompas Gramedia.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud dari kerja magang ini yaitu untuk menerapkan ilmu yang telah

dipelajari semasa perkuliahan ke dalam dunia kerja untuk membantu menambah

pengetahuan, wawasan dan pembelajaran, serta untuk memperoleh pengalaman di

dalam dunia kerja. Selain itu, tujuan dari magang ini juga adalah untuk membantu

dan memberikan kontribusikan untuk Kompas Gramedia dengan merancang dan

membangun Whatsapp Gateway untuk karyawan unit TI Kompas

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Waktu yang ditempuh dalam kerja magang ini sebanyak 3 bulan terhitung

sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan 26 Mei 2019. Waktu pelaksanaan

kerja magang adalah setiap hari Senin sampai Jumat dimulai pada pukul 08.00

hingga pukul 17.00 dan berlokasi di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah Selatan,

Jakarta.

Tahap-tahap prosedur pelaksanaan kerja mangang adalah sebagai berikut.

1. Membuat curriculum vitae (CV) , transkrip nilai, surat pengantar magang dari

kampus (KM-02)dan dikirimkan melalui e-mail ke Diklat Kompas.

2. Proses kerja magang dibimbing oleh Bapak Agus Ramdhani selaku General

Manager TI Kompas.

3. Pemberian tugas dan penjelasan mengenai aplikasi yang akan dibangun

dilakukan oleh Bapak Setyo Sabdono sebagai mentor dalam proyek ini.

4. Prosedur pencatatan kehadiran dilakukan dengan menggunakan form KM-04

dari kampus dan form absen dari Kompas Gramedia.


