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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bagi setiap mahasiswa akhir semester 7 setingkat S1, pastilah telah menempuh 

masa pengajaran secara cukup dalam setiap mata kuliahnya yang telah diambil, 

dengan begitu sudah banyak ilmu yang didapat selama masa belajar tersebut, 

selain untuk menambah pengetahuan serta wawasan , ilmu-ilmu tersebut berguna 

juga untuk dipakai dalam dunia kerja sesungguhnya serta dioptimalkan secara 

menyeluruh.  

Untuk dapat memberikan pengalaman serta mengoptimalkan kemampuan-

kemampuan yang ada pada mahasiswa selama masa perkuliahaan, maka 

mahasiswa wajib mengikuti program kuliah magang atau Internship, agar ilmu 

yang didapat bisa dipraktekan secara nyata pada dunia kerja sesungguhnya, 

kemudian mahasiswa juga akan mendapat gambaran mengenai dunia kerja yang 

sesungguhnya, mahasiswa juga akan belajar untuk beradaptasi di lingkungan kerja 

tersebut, sehingga pada saat mereka lulus dan menjadi seorang pekerja 

sesungguhnya, mahasiswa sudah terbiasa dan mudah untuk beradaptasi, sehingga 

kemampuan yang sudah diasah sejak masa kuliah dapat diterapkan secara cepat 

dan baik.  

Untuk itu penulis mengajukan program kuliah magang ini, agar 

menunjang kemampuan serta ilmu yang ada pada diri penulis, terutama pada 

perusahaan ini, yaitu PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi). Penulis 

menyadari jika magang di Alfamidi, akan memiliki suatu pengalaman atau 

perspektif yang baru dalam melihat dunia kerja secara nyata, oleh karena dengan 

induk perusahaannya yaitu Alfagroup, yang sudah sangat cukup dikenal oleh 

masyarakat luas, dan menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia.  

 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Adapun maksud dan tujuan dari kerja magang yang diajukan oleh penulis pada 

perusahaan PT. Midi Utama Indonesia Tbk. adalah, sebagai berikut : 
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1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa peserta magang untuk 

memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempraktekkan konsep dan teori 

yang diperoleh selama masa perkuliahan dalam kegiatan praktek di 

perusahaan atau instansi secara nyata.  

2. Untuk beradaptasi serta pengenalan dasar secara baik dan benar dengan 

lingkungan kerja yang sebenarnya dari suatu perusahaan atau instansi yang 

diajukan  

3. Untuk mempersiapkan diri dalam menempuh dunia kerja sesungguhnya 

serta meneguhkan diri dalam menentukan pekerjaan yang akan diambil di 

masa yang akan datang. 

4. Untuk mengetahui proses atau alur kerja secara nyata, baik, dan benar 

yang terdapat dalam perusahaan atau instansi yang dituju terutama dalam 

bidang Recruitment & Assessment pada perusahaan PT. Midi Utama 

Indonesia Tbk. 

5. Untuk menambah ilmu serta wawasan yang diminati oleh penulis dari para 

pekerja lainnya yang sudah ahli dalam bidang masing-masing, khususnya 

dalam dunia atau media kreatif visual. 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Pada perusahaan PT. Midi Utama Indonesia Tbk. memiliki suatu aturan jam kerja 

yang kurang lebih sama dengan kebanyakan perusahaan-perusahaan negara 

maupun swasta yang ada di Indonesia, yaitu menganut pada UU Tenaga Kerja 

Republik Indonesia, bermula dari masuk kerja pada pk 8.00 - 17.00 serta dengan 

waktu istirahatnya pada pukul 12.00 - 13.00, sehingga bila dihitunng, seorang 

karyawan di perusahaan ini mendapat waktu optimal bekerja selama 8 jam.  

Penulis dapat diterima dan bekerja magang pada perusahaan ini, dengan 

cara melalui beberapa tahapan seleksi yang ada pada peraturan perusahaan ini, 

namun sebelumnya penulis mendapatkan informasi mengenai adanya pencariaan 

mahasiswa magang ini yaitu berawal pada info dari teman penulis yang sudah 

lebih dulu kerja magang di perusahaan ini, namun dalam kepala atasan yang 

berbeda di alfamart. Pada awalnya penulis mulai membuat surat lamaran kerja 
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magang beserta CV, dan protofolio dari hasil projek yang sudah dikerjakan pada 

saat masa perkuliahaan di Universitas Multimedia Nusantara.  

Pada tanggal 17 September, penulis mulai mengirimkan CV kepada 

koordinator bidang kerja Recruitment & Assessment setempat melalui aplikasi 

whatsapp, setelah mendapat persetujuan dari koordinator setempat, barulah 

penulis mendapat panggilan untuk melakukan wawancara yang dilaksanakan 

keesokan pagi harinya, setelah proses wawancara berjalan dengan baik, pada saat 

sore hari penulis mendapat telepon dari pihak perusahaan, berisikan pesan 

konfirmasi jika penulis diterima kerja magang pada perusahaan PT. Midi Utama 

Indonesia Tbk.  Pada tanggal 18 September 2019 penulis mulai aktif bekerja di 

perushaan tersebut selama kurang lebih 3 bulan, namun berbeda dengan pihak 

kampus yang menghitung aktif magang mulai dari tanggal 27 september dan 

berakhir pada 27 Desember 2019 atau seminimalnya 320 jam dimana berakhir 

pada 22 November 2019, dikarenakan  seminggu kemudian penulis baru sempat 

untuk mengurus surat-surat penerimaan atau kontrak kepda pihak kampus dan 

sebgainya. 

 

 

 

 

 

 

 


