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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

Pada era masa kini, manusia mulai mengalami peningkatan wawasan di dalam
bidang kreativitas seni dan desain sehingga dapat menghasilkan suatu karya seni
dan desain yang dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat bersaing dengan
kompetitor-kompetitor lainnya.
Sehubungan dengan hal ini, maka para mahasiswa khususnya mahasiswa
jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara diberikan
kesempatan untuk mengambil dan mengikuti program kerja praktek magang
untuk melatih, mengembangkan, dan menerapkan kemampuan mahasiswa
didalam dunia kerja yang tidak mereka dapatkan sewaktu duduk di bangku
perkuliahan.
Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat kelulusan dari universitas,
penulis tertarik untuk mengikuti dan melaksanakan program kerja praktek magang
di PT. Future Mediatrix yang merupakan perusahaan bergerak di bidang media
periklanan yang sesuai dengan keahlian penulis yaitu desain grafis. Dengan
adanya program kerja praktek magang ini, penulis dapat menambah ilmu dan
dapat mempraktekkannya di dalam dunia kerja sekaligus menjadi tantangan dan
tanggung jawab penulis yang dimana dalam dunia kerja penulis harus mampu
menyeimbangkan keinginan klien dengan karya seni dan desain yang penulis
buat.
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1.2.

Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Universitas

Multimedia

Nusantara

memberikan

kesempatan

kepada

mahasiswanya untuk melakukan praktek kerja magang dengan tujuan agar
mahasiswa mengetahui proses dan dinamika dunia kerja serta memperoleh
pengetahuan yang tidak didapat mahasiswa dari bangku perkuliahan.
Pada praktek kerja magang ini, penulis memperoleh beberapa manfaat
selama bergabung di PT. Future Mediatrix, yaitu:
1. Menjadi disiplin dan bertanggung jawab baik terhadap pekerjaan
maupun peraturan yang berlaku dalam perusahaan.
2. Menambah kemampuan berkomunikasi dan dilatih berpikir luas
karena dilingkupi oleh orang-orang profesional.

1.3.

Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Untuk mengajukan praktek kerja magang, UMN mempunyai beberapa prosedur
yang menjadi kewajiban setiap mahasiswa yang harus dipatuhi. Pada tahap
pertama adalah pelunasan biaya administrasi dan syarat akademik. Biaya
administrasi di UMN biasanya akan dibagi menjadi dua tahap yaitu, sebelum
masa perkuliahan dimulai dan sebelum ujian tengah semester. Sedangkan untuk
syarat akademik dimana untuk mengajukan praktek kerja magang setiap
mahasiswa UMN harus memiliki IPK minimal 2.00, telah lulus minimal 100 sks,
maksimal 2 (dua) nilai D pada mata kuliah pilihan dan bukan umum, serta tidak
ada nya nilai E.
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Pada tahap kedua, penulis mengisi formulir pengajuan kerja magang yang
telah disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik. Kemudian
formulir

tersebut

diserahkan

kepada

bagian

administrasi

akademik

kemahasiswaan untuk diberikan Surat Pengantar Kerja Magang sebagai bukti
bahwa penulis mengajukan program kerja magang kepada perusahaan yang dituju.
Pada tahap ketiga, penulis mengajukan lamaran berupa Curriculum Vitae
(CV), Surat Pengantar Kerja Magang, dan Portfolio melalui email yang ditujukan
kepada perusahaan yang membuka lowongan internship. Pada tanggal 30 Juni
2016, penulis mendapat email yang berisikan untuk datang melakukan wawancara
langsung oleh bapak Thomas Joseph selaku CEO pada perusahaan tersebut pada
tanggal 11 Juli 2016 dan mengisi beberapa pertanyaan sebelum interview. Pada
tanggal 12 Juli 2016, penulis menerima email bahwa penulis diterima di tempat
kerja magang sekaligus dihubungi oleh perusahaan melalui telepon sebagai
ucapan selamat dan undangan datang kembali untuk menandatangani kontrak dan
membicarakan kapan penulis akan memulai kerja magang di perusahaan tersebut.
Pada tanggal 18 Juli 2016, penulis memulai praktek kerja magang yang
berlangsung selama 2 bulan.
Pada tahap keempat, penulis diwajibkan datang kembali ke kampus UMN
untuk memberikan surat diterimanya magang yang dikeluarkan oleh perusahaan
yang ditujukan kepada bagian administrasi akademik kemahasiswaan untuk
diberikan KM 03 - KM 07. KM tersebut merupakan lembar absensi kehadiran,
lembar penilaian penulis saat kerja magang yang diisi oleh pembimbing lapangan,
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lembar kontrol kerja magang per-minggu, lembar profil perusahaan dan penulis,
dan lembar persetujuan dari direktur utama perusahaan.
Berikut adalah waktu kerja magang di PT. Future Mediatrix:
a. Peraturan waktu kerja magang
Senin – Jumat

: 09.00 – 18.00

b. Peraturan waktu istirahat
Senin – Jumat

: 12.00 – 13.00
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