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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 
3.1.1 Departemen Pemasaran (Marketing) 
Departemen pemasaran merupakan sebuah departement yang bertugas untuk 

mempromosikan Universitas Multimedia Nusantara baik melalui digital maupun 

secara langsung. Pepromosian yang dilakukan melalui media digital salah-satunya 

adalah penyebaran berita-berita pada situs resmi Universitas Multimedia 

Nusantara atau jaringan sosial (social network). Promosi yang dilakukan secara 

langsung biasanya berupa presentasi yang disampaikan secara oral maupun 

melalui media visual seperti banner, brochure, dan file presentasi menggunakan 

komputer. 

 

3.1.2 Kedudukan dan Koordinasi dalam Departmen Pemasaran 

(Marketing) 
Selama menjalani proses magang di Universitas Multimedia Nusantara, pratikan 

ditempatkan pada Departemen Promosi. Praktikan dipimpin oleh bapak Steve 

Ardianto selaku senior designer serta pembimbing lapangan. Praktikan 

ditempatkan menjadi karyawan magang sebagai desainer grafis. 

 

Praktikan mengerjakan tugas berupa beberapa gambar vector dari gedung dimana 

praktikan melakukan praktek kerja dan sebuah media presentasi sebagai salah-

satu media promosi dari perusahaan yang bersangkutan. Pembuatan tugas-tugas 

tersebut langsung dibuat dengan menggunakan komputer (laptop). Setelah 

praktikan menyelesaikan desain sesuai dengan rancangan dari praktikan sendiri, 

desain diperlihatkan kepada pengawas magang untuk diberi masukan dan saran-

saran yang sangat membantu dalam menyempurnakan tugas yang sedang dibuat. 
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Ketika praktikan sedang membuat gambar vector, praktikan mengutamakan detil 

dari gambar yang sedang dibuat sehingga terlihat cukup jelas detil-detil dari 

gedung. Praktikan juga diberi tugas untuk mengubah desain presentasi yang sudah 

ada dengan bentuk elemen desain yang lebih merepresentasikan Universitas 

Multimedia Nusantara. Seluruh pekerjaan yang sudah dibuat praktikan dengan 

menggunakan komputer. 

  

 

3.2.  Uraian Proses Kerja Magang 
 

3.2.1.  Proses Pelaksanaan 
Selama bekerja magang, praktikan menggunakan komputer (laptop) milik pribadi 

sebagai alat penunjang kerja. Untuk mengerjakan 3 buah gambar vector, praktikan 

menggunakan software Adobe Illustrator CS 5 dan Adobe Photoshop CS 5. 

Sedangkan ketikan praktikan sedang mengerjakan tugas untuk mendesain 

presentasi, praktikan menggunakan software Adobe Flash CS 5, Adobe Illustrator 

CS 5, Adobe Photoshop CS 5, dan Autodesk 3Ds Max 2009.  Berikut ini urutan-

urutan dalam pembuatan media presentasi, yaitu : 

1. Memahami isi dari presentasi yang akan dibuat. 

2. Pemindahan infomarsi dari presentasi lama kedalam halaman presentasi 

yang akan dibuat. 

3. Pembuatan layout halaman presentasi dan pemilihan warna yang sesuai 

dengan isi presentasi dan identitas Universitas Multimedia Nusantara 

yang akan ada di setiap halaman. 

4. Pencarian gambar yang akan dimasukan kedalam halaman presentasi. 

5. Pengeditan gambar dan logo 

6. Pengimporan gambar dan logo yang sudah diedt kedalam halaman 

presentasi 

7. Pembuatan 3D logo UMN 

8. Pengimporan 3D logo UMN sebagai penghias halaman presentasi 
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9. Pemberian gerak (animasi) pada objek dan tulisan. 

10. Pemberian script agar presentasi hanya berjalan sesuai dengan perintah 

(interaktif) 

11. Pembuatan tombol agar presentasi dapat berjalan sesuai perintah 

12. Pemberian script agar objek foto pada presentasi dapat berjalan 

berulang-ulang ketika tidak ada perintah untuk kembali ke halaman 

sebelumnya atau terus kehalaman selanjutnya. 

13. Asistensi 

 
Gambar III.1 Salah-satu halaman presentasi yang dibuat praktikan 

 

Menurut pembimbing magang presentasi ini harus dibuat dalam dua versi. 

Presentasi versi pertama yaitu seperti yang telah dibuat oleh praktikan, presentasi 

versi kedua adalah presentasi yang dapat terus berjalan tanpa adanya tombol 

perintah (otomatis). Namun sebelum membuat presentasi dengan versi otomatis, 

pembimbing magang meminta praktikan untuk memberi variasi warna latar 

belakang judul halaman (header). 
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14.  Perubahan warna pada header di setiap halaman. 

 
 

 
Gambar III.2 Variasi warna header di setiap halaman presentasi  

15. Pembuatan presentasi versi otomatis. 
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Ketika praktikan sedang membuat presentasi versi otomatis, pembimbing magang 

meminta praktikan untuk mengubah desain dari header pada halaman presentasi. 

Oleh karena itu praktikan membuat desain seperti berikut: 

 

16. Perubahan bentuk dan animasi header pada versi otomatis 

 

 
Gambar III.3 Perubahan bentuk dan animasi header pada versi otomatis. 

 

3.2.2 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 
 

3.2.2.1 Proses Pelaksanaan 

a. Sarana dan Suasana 

Pada saat melakukan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara, 

praktikan mendapatkan meja kerja untuk bekerja selama menjalankan mata-kuliah 

Magang yang berada di lantai dasar gedung rektorat UMN. 
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Gambar III.4 Gedung Universitas Multimedia Nusantara 

 

Praktikan bekerja pada sebuah ruang kerja yang besar dimana para karyawan 

bagian pemasaran bekerja bersama-sama. Praktikan bekerja di meja yang 

menggunakan penyekat atau sering disebut dengan office workstation table. Pada 

ruang kerja tersebut terdapat dua buah meja office workstation table yang dimana 

praktikan bekerja di meja yang berbeda dengan pengawas kerja magang. 

 

Meja yang digunakan oleh praktikan adalah yang disiapkan di dalam ruangan 

untuk digunakan dalam bentuk segala keperluan universitas, seperti penerimaan 

mahasiswa yang harus menjalani ujian susulan, mahasiswa yang sedang 

menjalankan praktek kerja magang, dan lain-lain. Selain itu sebagian dari meja 

tersebut digunakan sebagai tempat para karyawan untuk menerima layanan foto 

kopi dari karyawan lainnya yang membutuhkan jasa tersebut. 

 

Pada ruangan ini juga terdapat beberapa ruangan yang digunakan oleh beberapa 

bagian devisi disamping bagian pemasaran (marketing). 
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b. Ketentuan Dasar 

Ruangan pemasaran (marketing) dimana praktikan melakukan praktek kerja 

magang merupakan sebuah ruangan yang tertutup untuk umum. Ruangan tersebut 

hanya bisa dimasuki oleh para karyawan tetap yang memiliki kartu identitas 

sebagai karyawan tetap. Adapun para mahasiswa yang memiliki keperluan 

didalam ruang tersebut untuk bertemu dengan salah-satu dari karyawan, mereka 

harus meminta izin dari karyawan yang berada diluar ruangan sehingga mereka 

bisa membuka pintu untuk masuk kedalam ruangan pemasaran (marketing). 

 

c. Proses Pelaksanaan 

Pada saat praktikan melakukan kerja magang, pada departemen promosi sedang 

mempekerjakan dua anak magang yang juga adalah mahasiswi Universitas 

Multimedia Nusantara. Kedua anak magang itu bernama Monica Elias dan 

Lidwina Hana. Pada saat praktikan sudah menjalankan praktek magang beberapa 

minggu, Monica telah mengkahiri masa magangnya dan digantikan oleh anak 

magang baru bernama Diah Cempaka. Keadaan seperti ini tidak mengalami 

perubahan hingga pada saat praktikan mengakhiri masa praktek kerja magangnya. 

 

Pada saat praktikan melakukan kerja praktek magang, praktikan mendapatkan 

kabel jaringan (network cable) untuk disambungkan pada komputer pribadi 

(laptop) di setiap harinya. Hal ini bermaksud agar memudahkan praktikan untuk 

mengumpulkan tugas-tugas yang telah dibuat langsung kedalam jaringan 

komputer yang ada tanpa harus mengumpulkannya dalam bentuk penyimpan data 

(hardware) lalu diserahkan kepada pengawas magang. Selain itu kabel jaringan 

juga sangat membantu praktikan untuk mendapatkan banyak file yang berisikan 

infomarsi (baik dalam bentuk gambar maupun tulisan) yang dibutuhkan praktikan 

selama bekerja praktek magang yang sudah disiapkan oleh tim pemasaran 

(marketing). Selama menjalankan proses kerja magang, praktikan hanya 

menerima tugas dari bapak Steve Ardianto. 
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Berikut ini adalah uraian pelaksanaan magang yang dilakukan oleh praktikan: 

 

a. Pengumpulan Materi 

Pada saat praktikan membuat beberapa gambar vector, praktikan langsung 

mendapatkan gambar-gambar yang akan dibuat vector langsung dari pengawas 

magang praktikan dan langsung dibuat dengan software untuk membuat gambar 

vector. Pengawas magang juga menjadi orang yang menentukan gambar mana 

yang akan dibuat vector-nya terlebih dahulu.  Sedangkan ketika membuat media 

presentasi, banyak gambar yang harus diganti pada saat pemindahan infomarsi ke 

dalam halaman presentasi yang baru. Hal ini dikarenakan presentasi yang harus 

diubah merupakan presentasi yang sudah cukup lama sehingga beberapa dari 

gambarnya sudah tidak sesuai dengan keadaan universitas yang bersangkutan 

pada saat ini. Pada saat pengumpulan materi baru, praktikan harus mencari 

gambar-gambar yang sesuai yang terdapat pada jaringan komputer tim pemasaran 

(marketing) namun terkadang harus menunggu beberapa gambar dari pengawas 

magang karena gambar-gambar tersebut tidak terdapat pada jaringan komputer. 

 

b. Pengeditan gambar 

Pada saat praktikan membuat gambar vector, praktikan diperintahkan oleh 

pengawas magang untuk menggunakan beberapa gambar dalam format .jpg yang 

bukan dibuat oleh praktikan untuk diedit dan dimasukan kedalam gambar vector 

yang sedang dibuat praktikan sebagai gambar pendukung dari gambar yang 

sedang dibuat. Sedangkan ketika praktikan sedang membuat media presentasi, 

praktikan juga harus memilah beberapa objek gambar yang terdapat pada 

presentasi sebelumnya karena objek-objek tersebut terdapat pada sebuah gambar, 

sehingga praktikan harus memilah-milah objek gambar tersebut agar dapat 

dianimasikan satu-persatu. 

 

3.2.3 Tugas yang dilakukan penulis 
Tugas utama praktikan sebagai desainer grafis adalah untuk mendesain beberapa 

gambar vector dan sebuah presentasi untuk keperluan Universitas Multimedia 
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Nusantara dalam mempromosikan kampusnya. Selama praktikan melakukan kerja 

magang, praktikan selalu mendapat tugas yang sesuai dengan bidang yang 

praktikan tekuni sehingga pekerjaan yang dilakukan praktikan dapat dijadikan 

pengalaman yang dapat diingat bahkan digunakan ketika praktikan sudah bekerja. 

 

Tugas I 

Foto Asli 

 
Gambar III.5 Foto dari Tampak Belakang Gedung Akademik (Gedung B) UMN 
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Hasil vector 

 
Gambar III.6 Hasil Vector dari Foto Tampak Belakang Gedung Akademik 

(Gedung B) UMN 
 

Gambar vector diatas merupakan tugas pertama yang praktikan dapat ketika 

melakukan kerja praktik magang. Praktikan membuat gambar vector yang 

pertama ini selama 4 hari. 
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Tugas II 

Foto Asli 

 
Gambar III.7 Foto dari Tulisan “Universitas Multimedia Nusantara” yang Berada 

Di Atap Gedung Akademik (Gedung B) UMN Lantai 3 
Hasil vector 

 
Gambar III.8 Hasil Vector dari Foto Tulisan “Universitas Multimedia Nusantara” 

yang Berada Di Atap Gedung Akademik (Gedung B) UMN Lantai 3 
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Gambar III.8 merupakan sebuah gambar vector yang menjadi tugas kedua yang 

praktikan dapat ketika melakukan kerja praktik magang. Praktikan membuat 

gambar vector yang kedua ini selama 4 hari. 

 

Tugas III 

Foto Asli 

 
Gambar III.9 Foto dari Tampak Depan Gedung Akademik dan Rektorat 

Universitas Multimedia Nusantara 
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Hasil vector 

 
Gambar III.10 Hasil Vector dari Foto Tampak Depan Gedung Akademik dan 

Gedung Rektorat Universitas Multimedia Nusantara 
 

Gambar vector diatas merupakan tugas ketiga yang praktikan dapat ketika 

melakukan kerja praktik magang. Praktikan membuat gambar vector yang ketiga 

ini selama 7 hari. 

 

JULI 

Tugas Senin Selasa Rabu Kami Jumat 

1 23 24 25 26 27 

30 31 1 dan 2 

Tugas 1 
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AGUSTUS 

Tugas Senin Selasa Rabu Kami Jumat 

1 2 3 1 dan 2 

 

  

Tugas 2 

6 7 8 9 10 2 dan 3 

Tugas 2 Tugas 3 

13 14 15 16 17 3 dan 4 

Tugas 3 Tugas 4 

4 20 21 22 23 24 

4 27 28 29 30 31 

 

SEPTEMBER 

Tugas Senin Selasa Rabu Kami Jumat 

4 3 4 5 6 7 

4 10 11 12 13 14 

4 17 18 19 20 21 

4 24 25 26 27 28 
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 OKTOBER 

Tugas Senin Selasa Rabu Kami Jumat 

4 1 2 3 4 5 

 Tabel III.1. Tabel Progress Pekerjan Praktikan 

 

3.2.4 Kendala yang ditemukan dan Solusi atas kendala yang ditemukan 

Bagi praktikan, kendala merupakan salah-satu bagian dari proses pembelajaran, 

terutama pada saat seseorang sedang berusaha bekerja sebaik-baiknya. Ketika 

praktikan sedang melakukan kerja praktek lapangan, praktikan mendapatkan 

beberapa kendala dalam bekerja. Salah-satunya ketika praktikan membuat media 

presentasi yang merupakan suatu ukuran file yang cukup besar. Hal ini membuat 

program yang dipakai sering tertutup dengan sendirinya (not responding) ketika 

praktikan belum sempat menyimpan (save) data file yang sedang dibuat sehingga 

praktikan kehilangan hasil karya yang telah dibuat dan harus membuat ulang 

kembali karya tersebut. Lebih dari itu, terkadang file yang tertutup dengan 

sendirinya (not responding) membuat karya yang sedang dibuat menjadi tidak 

bisa dibuka (file corrupt). 

 

Untuk mengatasi kendala dalam file yang sedang dikerjakan menjadi tidak bisa 

dibuka yang dikarenakan program yang dipakai sering tertutup dengan sendirinya 

(not responding) serta menjadi tidak bisa dibuka (file corrupt), maka praktikan 

berinisiatif untuk menggandakan file (membuat backup) yang sedang dibuat 

sebagai file cadangan. 
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