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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penulis memilih untuk melakukan praktek kerja magang di CV. Mutualist 

Kreatif karena ketertarikan penulis terhadap portfolio perusahaan tersebut. 

Meskipun tempat tersebut berfokus pada ilustrasi, Mutualist juga merupakan 

sebuah studio yang fleksibel yang berarti tidak hanya menonjol dalam bidang 

ilustrasi, namun juga dalam bidang grafis seperti website, UI & UX, Brand 

Identity, Editorial & Publication, Packaging, Advertising Campaign, dan Motion 

Graphic. Selain itu, dilihat dari klien dan proyek yang telah dikerjakan oleh CV 

Mutualist Kreatif, penulis menilai bahwa studio tersebut memiliki banyak 

pengalaman. Melihat portfolio CV. Mutualist Kreatif yang cukup fleksibel 

termasuk di bidang branding, penulis yang memiliki ketertarikan cukup luas 

dalam desain grafis terutama branding pun merasa CV. Mutualist Kreatif adalah 

agensi yang tepat untuk berkembang dan mendapatkan pengetahuan di dunia kerja 

yang tidak pernah diperoleh penulis dalam dunia perkuliahan. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan tujuan penulis dalam melakukan prakek kerja magang adalah: 

1. Memenuhi syarat kelulusan Universitas Multimedia Nusantara. 

2. Memperdalam skill di bidang branding. 

3. Mempelajari peran Junior Graphic Designer dalam sebuah agensi desain. 

4. Memahami bagaimana struktur dan koordinasi kerja pada suatu agensi 

desain 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Penulis mengetahui adanya lowongan kerja magang di CV. Mutualist Kreatif 

melalui website yang dicek setelah melihat akun Instagram studio desain tersebut. 

Penulis kemudian mengajukan permohonan kerja magang dengan mengisi 

formulir KM-01 dan mengasistensi kepada koordinator magang. Formulir KM-01 
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kemudian dikembalikan kepada Admin Program Studi Desain Komunikasi Visual 

untuk mendapatkan KM-02 yang merupakan surat pengantar magang.  

 Penulis kemudian mengajukan lamaran Kerja Magang di CV. Mutualist Kreatif 

melalui e-mail yang dikirimkan pada tanggal 26 Mei 2017 dengan melampirkan 

Curiculum Vitae, Portfolio, dan Surat Pengangtar Magang yang merupakan bukti 

konfirmasi kampus untuk melakukan Kerja Magang di CV. Mutualist Kreatif. 

Pegnulis kemudian melakukan interview Kerja Magang pada tanggal 2 Juni 2017 

dan memulai Kerja Magang pada tanggal 3 Juli 2017. Pelaksanaan Kerja Magang 

dilakukan di kantor CV. Mutualist Kreatif yang terletak di Kompleks Ruko Tol 

Boulevard Blok D No. 15, BSD City. Penulis diberikan pekerjaan sebagai Junior 

Desainer Grafis. Penulis bekerja dari hari Senin sampai Jumat yang dimulai dari 

jam 09.00 – 18.00 WIB dengan kontrak selama 4 bulan.  
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