
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan industri kreatif di Indonesia memberikan dampak yang positif bagi 

masyarakat. Hal ini juga memberikan efek bagi perusahaan-perusahaan farmasi. 

Guna meningkatkan kualitas, perusahaan farmasi mulai memasukkan bagian 

desain agar perusahaan menjadi mandiri dan dapat melakukan seluruh pembuatan 

desain secara original tanpa campur tangan pihak lain, seperti pembuatan desain 

yang biasanya diserahkan pada agency. Bidang ini sangat diminati dan memiliki 

perkembangan yang signifikan dibanding sebelumnya karena masih banyak 

perusahaan-perusahaan yang ternyata membutuhkan bagian desain khususnya 

desain grafis, termasuk PT. PHAROS INDONESIA. Oleh karena itu, PT. 

PHAROS INDONESIA memberi kesempatan bagi para desainer-desainer muda 

dengan membuka peluang magang di perusahaan tersebut. Perusahaan farmasi ini 

juga bekerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dalam 

kegiatan magang tersebut. 

Pada perkuliahan tingkat akhir, UMN memang mewajibkan para 

mahasiswa untuk mengikuti praktek kerja magang. Tujuan dari magang, agar 

memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengenal dunia kerja secara 

langsung, mampu menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat selama masa kuliah, 

serta sebagai sarana latihan kerja saat masa perkuliahan, agar diharapkan ketika 

lulus dari universitas, mahasiswa telah memiliki cukup pengalaman untuk siap 

masuk dalam dunia kerja yang sebenarnya. Praktek kerja magang juga dilakukan 

sebagai salah satu syarat memenuhi kelulusan program S1 peminatan desain grafis 

di UMN. 

Untuk memenuhi syarat tersebut, penulis melakukan kerja magang sebagai 

salah satu desainer grafis pada divisi digital marketing di PT. PHAROS 

INDONESIA yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. 

Penulis juga ingin mencoba pengalaman baru pada perusahaan yang produk-
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produknya menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia, serta ingin merasakan hal 

baru bekerja sama dengan partner-partner yang berasal dari bidang-bidang yang 

berbeda di luar desain grafis untuk mengasah kemampuan penulis dalam hal 

organisasi dan komunikasi. Penulis juga tertarik dalam mempelajari peran desain 

grafis dalam kreatif industri dan ingin mempelajari lebih lanjut desain untuk 

packaging yang sesuai dengan target market agar mampu menginovasi produk 

dan desain agar meningkatkan produk-produk yang dibuat oleh perusahaan. Oleh 

karena itu, penulis membuat laporan magang dengan judul “Peranan Desainer 

Grafis dalam Perancangan Packaging Desain di PT. PHAROS INDONESIA”. 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Program kerja magang merupakan kegiatan wajib mahasiswa yang dilakukan 

sebagai syarat kelulusan S1 di Universitas Multimedia Nusantara (UMN). 

Magang sebagai sarana untuk memberikan pengalaman langsung di lapangan 

kerja, dengan melakukan kerja magang, penulis dapat menerapkan ilmu yang 

telah didapat selama perkuliahan. Penulis juga mempelajari etika dalam dunia 

kerja dan cara berkomunikasi serta berorganisasi sehingga lebih siap untuk masuk 

di dunia kerja yang sebenarnya. 

 Beberapa manfaat yang diperoleh dari program kerja magang penulis 

selama berada di PT. PHAROS INDONESIA adalah: 

a. Melatih kemampuan penulis dalam hal desain dan merealisasikan 

ilmu-ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan ke dunia kerja dengan 

menyesuaikan desain dengan target pasar. 

b. Penulis mendapatkan pengetahuan baru mengenai ilmu-ilmu yang 

dipelajari oleh bidang lain. 

c. Penulis belajar untuk bertanggung jawab atas proyek yang 

dipercayakan untuk dikerjakan dengan tepat waktu. 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Sebelum melakukan praktek kerja magang, penulis harus mengikuti beberapa 

prosedur yang diterapkan oleh UMN. Tahapan awal ialah syarat akademik, 

dimana mahasiswa yang dapat melakukan praktek kerja magang harus memiliki 
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minimal IPK 2.00 dan telah lulus minimal 100 sks, dimana nilai D maksimal dua 

mata kuliah dan tanpa nilai E. 

Setelah syarat akademik dan administrasi, untuk mengajukan praktek kerja 

magang, penulis mengambil KM 01 untuk melakukan kerja magang dan 

mencantumkan beberapa perusahaan untuk diasistensi oleh ketua program studi 

magang. Setelah mendapatkan beberapa perusahaan dengan persetujuan ketua 

program studi magang, penulis mulai mengirimkan beberapa lamaran pada 

perusahaan tersebut disertai surat lamaran dan portfolio ke alamat e-mail masing-

masing perusahaan. Pada Tanggal 16 maret 2017, penulis mendapat telepon dari 

salah satu perusahaan untuk melakukan wawancara agar mendatangi PT. 

PHAROS INDONESIA dengan alamat di Jln. Limo No. 40, Grogol Sel, kebayoran 

lama, kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada tanggal 17 Maret 2017 dengan 

membawa surat pengantar dari Universitas Multimedia Nusantara, CV dan 

portfolio. Kemudian penulis mengikuti wawancara tersebut dengan Bp. Iwan 

Budiman selaku GA Director serta Bp. Kenny selaku Advertising Supervisor. 

Dalam wawancara tersebut, penulis juga dijelaskan tentang semua peraturan yang 

berlaku di PT. PHAROS INDONESIA seperti cara berpakaian, juga tidak boleh 

membawa barang yang bersifat dapat memindahkan data ke Head Office (HO).  

Setelah dijelaskan mengenai beberapa peraturan yang ada, Bp. Iwan Budiman 

memberitahu bahwa untuk praktek kerja magang di PT. PHAROS INDONESIA akan 

mendapatkan uang pengganti transport sebesar Rp.500.000,- per bulan dan mendapat 

makan siang di kantin. Penerimaan langsung diberitahukan hari itu dan durasi 

magang selama 320 jam sesuai dengan kebijakan dari Universitas Multimedia 

Nusantara. Pada tanggal 20 Maret 2017, penulis mendapatkan surat penerimaan 

magang kemudian penulis kembali ke UMN pada tanggal 21 Maret 2017 untuk 

menerima KM 02-07. Penulis di perkenankan untuk melakukan praktek kerja 

magang dimulai dari tanggal 22 Maret 2017. 
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