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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan kerja magang ini, penulis dapat membandingkan teori yang didapat selama 

masa perkuliahan dengan pelaksanaan atau kenyataan langsung dilapangan (dunia kerja), 

serta bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman kerja yang bergerak dibidang 

pembangunan, seperti properti di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan kerja magang, 

mahasiswa harus menyelesaikan perkuliahan minimal 7 (tujuh) semester dan lulus 

sepenuhnya. Selanjutnya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kerja magang, penulis 

wajib membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk laporan kerja magang. Berdasarkan 

ketentuan dan persyaratan diatas, penulis telah melakukan kerja magang pada perusahaan 

selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 01 September 2014 s/d 30 November 2014.  

Penulis diberikan kesempatan untuk kerja magang di PT Modernland Realty Tbk, 

dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang pembangunan property dan real estate di 

Indonesia. Property dan real estate merupakan salah satu kebutuhan utama setiap manusia 

yaitu papan selain kebutuhan akan pangan dan sandang, sehingga setiap orang sangat 

membutuhkan property dan real estate dalam menunjang hidupnya. Sebagian orang 

menjadikan sektor tersebut sebagai sarana untuk berinvestasi. Alasannya karena harga 

property dari tahun ke tahun yang semakin meningkat sehingga menghasilkan return / 

tingkat pengembalian yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan oleh demand akan 

property dan real estate yang tiap tahun semakin bertambah dikarenakan bertambah 

padatnya penduduk disuatu daerah, akan tetapi lahan yang tersedia tetap bahkan semakin 

berkurang karena beberapa sudah terjual / ditempati. 

Pertumbuhan sektor property dan real estate yang ditandai dengan kenaikan harga 

tanah dan bangunan yang lebih tinggi dari laju inflasi setiap tahunnya menyebabkan 
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semakin banyak investor yang tertarik untuk melakukan investasi di sektor ini. Property 

dan real estate merupakan aset yang memiliki nilai investasi yang tinggi, dan dinilai cukup 

aman dan stabil. Dinilai aman dan stabil karena harga dari property dan real estate di 

Indonesia hampir tidak pernah turun dan cenderung mengalami kenaikan terkecuali terkena 

bencana alam disekitarnya. Harga property dan real estate (khususnya rumah) secara terus-

menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan harga ini disebabkan oleh 

ketersediaan tanah bersifat tetap, sementara permintaannya cenderung meningkat setiap 

tahunnya, sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Hal ini tentu menarik banyak 

minat perusahaan untuk memulai usaha sebagai developer property dan real estate di 

Indonesia tanpa terkecuali PT Modernland Realty Tbk.  

Untuk itu, beberapa perusahaan yang bergerak disektor ini menawarkan beberapa cara 

dalam memasarkan unit property / real estate. Salah satu cara dalam memasarkannya ialah 

dengan cara kredit. Kredit dinilai sangat membantu didalam mengantisipasi  tingginya 

harga dari suatu property / real estate, dimana dengan cara ini konsumen yang tidak 

memiliki uang yang cukup pada saat seperti ini dapat membeli / memiliki unit property / 

real estate tersebut dengan cara mengangsur secara periodik. Adapun kredit dalam 

pembelian unit property / real estate dikenal dengan nama kredit pemilikan rumah (KPR). 

Dengan KPR, konsumen perlu membayar uang muka terlebih dahulu sebesar 30-50% dari 

unit yang ingin dibeli dan sisanya akan dilunasi oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan 

dari bank yang telah dipilih dalam proses pengajuan kredit. Kemudian konsumen melunasi 

sisanya dengan cara mengangsur ke bank secara periodik sesuai angsuran pokok tersebut. 

 

1.2. Manfaat dan Tujuan Kerja Magang 

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja magang ini adalah : 

1. Untuk memperoleh wawasan mengenai industri properti, kegiatan usaha serta 

prosedur kerja pada perusahaan atau instansi yang bersangkutan, 

Penerapan time value..., Yanto, FB UMN, 2015



3 
 

2. Untuk memperoleh pengalaman mengenai dunia kerja meliputi aktivitas pekerjaan 

(hard skills dan soft skills) dan menjalin relasi (hubungan) yang baik dalam 

lingkungan kerja, 

3. Untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan bidang yang diminati sehingga 

mampu menciptakan sikap profesionalitas di lingkungan kerja, 

4. Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dalam rangka 

memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan atau instansi 

terkait. 

 

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan kerja magang ini terbagi untuk : 

1. Bagi PT Modernland Realty Tbk, sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan 

dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi atau 

perusahaan yang bersangkutan, dilihat dari segi sumber daya manusia yang 

dihasilkan oleh Universitas Multimedia Nusantara. 

2. Bagi Universitas Multimedia Nusantara, Sebagai sarana untuk memperluas jaringan 

kerja sama dengan perusahaan dan lembaga lain yang terkait. 

3. Bagi Penulis, menjadi bahan persiapan menghadapi dunia kerja dan menyiapkan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja 

di masa mendatang 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kegiatan magang ini dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2014 sampai 

30 November 2014 di PT Modernland Realty Tbk yang bertempat di Jl Hartono Boulevard 

Hall Ruko, Tangerang. Adapun Kegiatan Magang ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

atau jam kerja yang berlaku di perusahaan. Dimana jam kerja yang diberlakukan yaitu: 

 Hari Senin – Kamis : Pukul 08.30 – 17.30 WIB 

 Hari Jum’at : Pukul 13.00 – 17.30 WIB 

 Jam Istirahat (Hari Senin – Kamis) : Pukul 12.00 – 13.00 WIB 
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Selama melaksanakan kerja magang tersebut mahasiswa diharuskan mematuhi peraturan – 

peraturan yang telah ditetapkan, seperti : 

a. Berpakaian baju rapi dan sopan setiap hari, khusus hari Senin menggunakan kemeja 

dan bawahan celana bahan warna gelap, dan hari Jum’at berpakaian batik. 

b. Masuk dan pulang kerja sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan. 

c. Bertindak sopan dan santun terhadap seluruh karyawan PT Modernland Realty Tbk 

Tangerang. 

 

Adapun prosedur pelaksanaan kerja magang yang telah penulis lakukan sebagai berikut: 

1. Melakukan pencarian lowongan kerja magang sesuai dengan kemampuan dan 

kriteria yang dibutuhkan perusahaan di situs web jobstreet.com. Di halaman web 

tertampil beberapa perusahaan yang membuka lowongan kerja, sehingga penulis 

mencoba mengirimkan curriculum vitae pada perusahaan-perusahaan tersebut salah 

satunya PT Modernland Realty Tbk. 

2. Dalam periode 1 minggu kemudian, Perusahaan PT Modernland Realty Tbk 

tersebut menghubungi penulis untuk memberitahukan bahwa penulis dipanggil 

untuk interview oleh Bapak Jeffry Liang selaku Recruitment Section Head di PT 

Modernland Realty Tbk.  

3. Seusai menghadiri interview tersebut, penulis diminta untuk menunggu 

pemberitahuan selama 1 bulan kemudian.  

4. Setelah itu, Bapak Jeffry menghubungi penulis untuk menghadiri psikotest serta 

tanda-tangan surat perjanjian kerja magang di PT Modernland Realty Tbk yang 

berlokasi di Jakarta Barat. 

5. Pelaksanaan kerja magang dilakukan selama periode 1 September 2014 – 30 

November 2014 (3 Bulan) 

6. Selama melaksanakan program magang, penulis juga menyusun laporan magang 

dan dibimbing oleh Bapak Mulyono 
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