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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Magang adalah bagian dari pelatihan kerja untuk modal penting masuk ke 

dunia kerja. Kerja magang mempunyai tujuan untuk menerapkan ilmu yang sudah  

diperoleh saat perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan 

memperoleh gelar Sarjana Desain di Universitas Multimedia Nusantara. Kegiatan 

magang juga melatih  penulis agar bertanggung jawab dan displin dalam kerja 

terlebih lagi jika sudah turun ke dunia kerja sebenarnya.  

 Penulis memilih praktik kerja magang di perusahaan PT. Gramedia Digital 

Nusantara. Alasan penulis memilih magang di perusahaan ini karena perusahaan 

tersebut bergerak di bidang e-commerce dengan tujuan menjual barang-barang 

yang terdapat di toko buku gramedia secara online, dan mendapatkan ilmu yang 

bisa diambil selama melakukan praktik kerja magang di PT. Gramedia Digital 

Nusantara. Penulis ditempatkan sebagai desain grafis tepatnya di bagian Digital 

Imaging dan fotografer.  

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Penulis mempunyai maksud dan tujuan memilih PT. Gramedia Digital Nusantara 

sebagai tempat kerja magang karena Gramedia sudah berdiri sejak 2 Febuari 1970 

dan sebagai salah satu anak perusahaan Kompas Gramedia. Sehingga penulis 

tidak ragu untuk melakukan kerja magang sebagai Desainer grafis di PT. 

Gramedia Digital Nusantara. 

 Berikut beberapa manfaat yang diperoleh penulis dalam program kerja 

magang di PT. Gramedia Digital Nusantara: 

1. Penulis belajar bertanggung jawab dan displin atas pekerjaan yang 

dipercayakan kepada penulis agar selesai sesuai waktu yang sudah disepakati 

sebelumnya. 

2. Penulis belajar lebih cepat tanggap dalam membagi waktu dalam mengerjakan 

pekerjaan yang di berikan kepada penulis. 
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3. Penulis belajar bagaimana cara membuat website e-commerce dari tahap pra 

produksi-produksi-pasca produksi PT. Gramedia Digital Nusantara. 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Selama penulis menjalankan praktik kerja magang, ada aturan waktu dan prosedur 

yang disepakati yaitu: 

Periode pelaksanaan kerja magang yang dilakukan penulis dimulai dari tanggal 21 

Juli 2016 sampai 30 September 2016. Waktu kerja magang yg sudah ditentukan 

oleh PT. Gramedia Digital Nusantara, yaitu hari senin sampai jumat mulai dari 

pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. 

Setelah penulis melaksanakan interview di PT. Gramedia Digital Nusantara pada 

19 Juli 2016, penulis diberi kesempatan untuk melakukan praktik kerja magang di 

bagian desain grafis PT. Gramedia Digital Nusantara selama dua bulan lebih dua 

minggu.  

 Sebelum penulis melakukan praktik kerja magang harus mengikuti 

prosedur yang telah ditetapkan oleh Universitas Multimedia Nusantara yaitu 

penulis mengisi formulir KM (formulir kerja magang), formulir KM 01 ini berisi 

data diri penulis, dan beberapa alternatif perusahaan tempat penulis akan 

melakukan praktik kerja magang, dan penulis harus meminta tanda tangan 

persetujuan dari dosen koordinator magang dan dosen pembimbing akademik. 

Setelah formulir KM 01 disetujui oleh dosen kordinator, penulis meminta tanda 

tangan kepada ketua program studi DKV dan akan dibuatkan surat pengantar 

magang (KM 02) yang harus penulis lampirkan saat mengajukan lamaran praktik 

kerja magang ke PT. Gramedia Digital Nusantara melalui email. Di dalam email 

yang penulis kirimkan berisi CV, portofolio, dan surat pengantar magang (KM 

02)  ke perusahaan tersebut. Setelah mengirimkan lamaran tersebut, penulis 

dipanggil untuk wawancara. Pada 20 Juli 2016, penulis melakukan tahap 

wawancara dan diterima oleh PT. Gramedia Digital Nusantara, penulis mulai 

praktik kerja magang pada 21 Juli 2016 sampai 30 September 2016. Penulis 

mendapatkan surat penerimaan magang dari perusahaan untuk diberikan ke 

BAAK dan mendapatkan form KM 03 sampai KM 07. Kegiatan penulis saat 

praktik kerja magang dimulai dari 08.00 WIB hingga 17.00 WIB. Sebelum 
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berpamitan untuk pulang, Setiap hari penulis mengisi form KM 04 dan setiap 

minggu untuk KM 05 yang berisi absen dan kegiatan pada saat praktik kerja 

magang. Setelah kontrak kerja praktik magang penulis selesai, melakukan acara 

perpisahan, serta berjabat tangan dengan semua karyawan yang berada di kantor 

Gramedia.com untuk melakukan ucapan terima kasih saat di bimbing praktik 

kerja magang selama 3 bulan di perusahaan PT. Gramedia Digital Nusantara.                                    
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