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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kompas Gramedia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

media massa asal Indonesia. Untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan, 

Kompas Gramedia memiliki unit – unit yang mengelola perusahaannya, seperti 

Corporate IT & IS (CITIS), Corporate Human Resources, Corporate 

Communication, Corporate Finance & Legal, Corporate Comptroller, dan 

Corporate Secretary. Setiap unit memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak. 

Dengan banyaknya jumlah karyawan yang bekerja di setiap unit dapat membuat 

kesulitan pada saat tertentu, salah satunya saat ingin menyampaikan suatu informasi 

internal.  

Dari permasalahan tersebut, Kompas Gramedia memasang speaker di setiap 

ruang unit untuk menyiarkan informasi internal. Tetapi, pemasangan speaker masih 

kurang efektif karena tidak semua karyawan mendengar informasi yang 

disampaikan serta karyawan dapat lupa informasi yang sudah disiarkan. 

Seiring dengan perkembangan zaman, sarana penyampaian informasi ikut 

berkembang juga. Salah satu sarana untuk menyampaikan informasi adalah website. 

Kompas Gramedia melalui unit Corporate IT & IS bersama dengan Corporate 

Communication berencana membangun website untuk menutupi kelemahan sarana 

penyampaian informasi yang sudah ada. Website yang dibangun terdapat juga 

Content Management System (CMS) dan diberi nama myKG. Dengan adanya 
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myKG diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi karyawan untuk mengetahui 

informasi - informasi internal.  

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang  

Maksud dari kerja magang adalah untuk mencari pengalaman, memperluas 

pengetahuan dan wawasan, mencari koneksi, dan mengaplikasikan ilmu yang sudah 

dipelajari selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Tujuan dari kerja magang 

adalah untuk membangun website informasi internal pada perusahaan Kompas 

Gramedia dengan menggunakan framework ApostropheCMS sehingga dapat 

bermanfaat bagi karyawan Kompas Gramedia.    

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang di Kompas Gramedia dilakukan pada: 

Periode  : 10 Juni 2019 – 30 Agustus 2019 

Hari kerja : Senin – Jumat  

Waktu  : 08.00 – 17.00 WIB 

Saat perkuliahan sudah mulai, pelaksanaan kerja magang dilakukan pada 

hari Senin, Selasa, dan Kamis. Salah satu dari ketiga hari tersebut dapat melakukan 

pelaksanaan magang di rumah (remote).  

Selama masa kerja magang, Bapak Anwari Rahman sebagai asisten manajer 

Enteprise Technology menjadi pembimbing lapangan, pembagian tugas dilakukan 

melalui Microsoft Azure DevOps oleh Ibu Dhela Tria Afiyanti sebagai karyawan 

di bagian Corporate Solution, serta Ibu Nurlita Dian Tini sebagai karyawan di 
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bagian Enterprise Technology yang juga membantu dalam pembangunan proyek 

ini. 

Sebelum dan selama pembangunan proyek ini dilakukan meeting mengenai 

workflow dan requirement antara unit Corporate IT & IS dengan Corporate 

Comunication. Setiap dua minggu sekali dilakukan sprint meeting untuk 

memberikan progress dari website yang dibangun. Saat awal bulan Agustus, proyek 

ini ditunda untuk sementara dikarenakan adanya masalah dengan pihak unit lain 

serta server yang masih belum siap. Karena proyek myKG ditunda, maka diberikan 

tugas untuk membantu salah satu proyek teman magang. Saat akhir kerja magang, 

proyek myKG diserahkan ke unit Corporate IT & IS untuk dilanjutkan kembali 

setelah  masalah terselesaikan.    


