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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Kerja Magang 

 Pada zaman yang semakin berkembang ini, semua perusahaan 

membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini menjadikan 

persaingan antar orang dalam memasuki dunia pekerjaan. Siapa yang kreatif 

dan kompetitiflah yang akan mampu bersaing dalam dunia usaha. 

 Universitas Multimedia Nusantara (UMN) sebagai salah satu unit 

bisnis Kompas Gramedia, menjadi suatu lembaga pendidikan yang hadir 

dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif dan kompetitif 

tersebut. Salah satu cara yang ditempuh UMN untuk memastikan bahwa 

lulusannya akan siap pakai adalah diberlakukannya kewajiban kerja magang 

/ internship kepada seluruh mahasiswa sebagai bekal sebelum memasuki 

dunia pekerjaan. 

 Desain Komunikasi Visual merupakan salah satu program studi yang 

dapat dipelajari di UMN. Desain sekarang ini telah menjadi bisnis yang 

selalu berkembang. Perusahaan percetakan merupakan sarana dalam 

mencetak hasil desain. Setiap perusahaan pasti membutuhkan desainer 

grafis dalam membuat sarana promosi atau company profile, maka 

disanalah desainer grafis dibutuhkan. Tidak hanya di divisi kreatif, bahkan 

divisi marketing & sales pun juga membutuhkan seorang desainer grafis. 
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 Sebagai mahasiswa program studi desain komunikasi visual dengan 

peminatan desain grafis, penulis tentunya ingin mendapatkan tempat kerja 

yang berhubungan dengan desain grafis. Maka dari itu penulis memutuskan 

untuk kerja magang di sebuah perusahaan percetakan terbesar di Indonesia, 

yang juga merupakan salah unit bisnis Kompas Gramedia yaitu PT 

Gramedia Printing Group, atau cukup disebut Gramedia Printing. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

 Maksud dan tujuan dari adanya pelaksanaan kerja magang ini 

adalah : 

 Mahasiswa dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah 

dipelajari di universitas ke dunia kerja. 

 Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja di lapangan yang langsung 

berhubungan dengan target konsumen, dan memecahkan masalah yang 

dihadapi, sebelum merasakan kerja yang sesungguhnya. 

 Mahasiswa mendapatkan wawasan dan pengalaman untuk bekerjasama 

dengan sebuah tim selama kerja magang. 
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1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

Waktu pelaksanaan kerja magang : 

 Jangka waktu kerja magang dari UMN ditentukan selama minimal 2 

– 4 bulan bagi semua mahasiswa UMN sesuai dengan kebutuhan.  

Pada pelaksanaan praktek kerja magang ini dilaksanakan dalam 

jangka waktu 3 bulan yang telah dipenuhi oleh penulis, mulai 

tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan 27 September 2012.  

 Penulis berkesempatan melakukan praktek kerja magang di 

Gramedia Printing Group yang bertempat di Jl. Palmerah Selatan 22-

28, Jakarta Barat. Jam kerja dimulai dari pukul 8.00 sampai pukul 

17.00. 

 

Prosedur kerja magang : 

Prosedur yang dilakukan penulis untuk mendapat kesempatan magang di 

Gramedia Printing sebagai berikut : 

 Pengiriman CV melalui email ke HRD Gramedia Printing 

 Panggilan pertama (Interview) ke Gramedia Printing 

 Mulai kerja magang 2 Juli 2012 

 Periode Magang : 2 Juli 2012 – 27 September 2012 

 Presentasi Laporan Magang dan penyerahan hasil karya dan laporan 

kerja magang ke Gramedia Printing : 14 September 2012 

 Pemberian Surat Keterangan Magang oleh Gramedia Printing : 21 

September 2012 
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