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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Magang merupakan mata kuliah wajib yang telah disediakan di 

kurikulum pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia 

Nusantara. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk memperluas 

pengetahuan mahasiswa tentang berbagai pekerjaan terkait. Selain itu, mata 

kuliah ini juga bertujuan untuk memberi siswa pengalaman bekerja nyata 

sehingga dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

mahasiswa dalam dunia perkuliahan.  

Dengan adanya kerja magang ini, mahasiswa diharapkan memperoleh 

kesempatan untuk pengamatan, serta penerapan dari teori yang telah didapatkan 

di universitas untuk dapat direalisasikan ke dunia kerja. Kerja Magang ini juga 

menjadi sarana untuk perusahaan mendapat sumber daya manusia baru yang 

dapat membantu proses bisnis perusahaan. 

Pada era digital sekarang, teknologi sudah tidak dapat dipisahkan dengan 

segala aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini tentunya 

mendorong tiap perusahaan untuk terus melakukan inovasi. Selain itu, 

Perkembangan teknologi ini tentu memiliki pengaruh dalam proses bisnis yang 

dilakukan perusahaan-perusahaan, seperti di PT Nusa Kreasi Cemerlang. 

Program kerja magang dilakukan di PT Nusa Kreasi Cemerlang, yang 
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berlokasi di 10, Jl. Prof. DR. Soepomo No.2, RT.10/RW.15, Menteng Dalam, 

Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12870. Pada program kerja magang kali ini, 

penulis mendapat peran sebagai Business Analyst. Business Analyst adalah 

seseorang yang menganalisa organisasi atau domain bisnis (nyata atau 

hipotetis) dan mendokumentasikan bisnis, proses, atau sistemnya, menilai 

model bisnis atau integrasinya dengan teknologi (Muchlas, n.d.). Salah satu 

peran Business Analyst di perusahaan ini yaitu, memastikan bahwa semua 

dokumentasi proyek  telah lengkap dan sesuai dengan standar perusahaan 

sehingga dapat memperlancar proses bisnis yang ada. Selain itu juga penulis 

memiliki tugas untuk membuat sebuah checklist untuk pendataan dari tiap-tiap 

dokumen proyek.  

PT Nusa Kreasi Cemerlang merupakan sebuah perusahaan teknologi yang 

telah berdiri sejak tahun 2017. PT Nusa Kreasi Cemerlang merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang Digital Marketing & Software House. 

Perusahaan ini tergabung ke dalam Ottodigital Group. PT Nusa Kreasi 

Cemerlang membantu memberikan solusi berupa Software Solution untuk 

mendigitalkan semua proses bisnis yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

1.2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang 

Salah satu tujuan dari pelaksanaan program kerja magang adalah sebagai 

salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
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mendapatkan pengalaman dan mengenal dunia kerja secara nyata sehingga 

mahasiswa mampu menerapkan ilmu didunia perkuliahan untuk menyelesaikan 

masalah di dunia kerja. 

Dengan dilakukannya program kerja magang, ada beberapa tujuan dan 

manfaat dari pelaksanaan program kerja magang yang ingin dicapai. Tujuan 

dan manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut. 

1. Mengembangkan serta menerapkan ilmu yang telah didapat di dunia 

perkuliahan ke dalam dunia pekerjaan. Dengan melaksanakan program 

kerja magang ini, siswa dapat bertukar ilmu dengan staff serta atasan di 

perusahaan. 

2. Mengenali situasi serta kondisi dalam lingkungan pekerjaan sehingga 

paham tuntutan yang harus dilakukan dalam menjalani sebuah pekerjaan. 

3. Menambah relasi baru. 

4. Mengasah kemampuan komunikasi serta kerja sama dengan tim. 

5. Belajar memiliki rasa tanggung jawab, disiplin atas sebuah pekerjaan yang 

diberikan. 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Program kerja magang dilakukan di PT Nusa Kreasi Cemerlang 

(Ottodigital Group) yang berlokasi di 10, Jl. Prof. DR. Soepomo No.2, 

RT.10/RW.15, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12870. 
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Program kerja magang ini dilaksanakan mulai 5 April 2021 hingga 4 Juni 

2021. Dikarenakan kebijakan dari perusahaan sehubungan dengan pandemi 

ini yang mewajibkan staff untuk membagi jadwal operation membuat 

program kerja magang ini dilakukan sebagian di kantor dan sebagian lagi 

remote dari rumah masing-masing. 

 

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur pelaksanaan kerja magang di PT Nusa Kreasi 

Cemerlang yaitu sebagai berikut: 

1. Mahasiswa memberikan CV (Curriculum Vitae) serta 

transkrip nilai melalui e-mail  ke Ibu Yuni Yutisnawati selaku 

perwakilan dari Human Resource dari PT Nusa Kreasi 

Cemerlang. 

2. Mendapatkan informasi dari PT Nusa Kreasi Cemerlang 

mengenai tahapan wawancara. PT Nusa Kreasi Cemerlang 

juga memberikan informasi mengenai waktu wawancara 

melalui media social berupa Whatsapp. 

3. PT Nusa Kreasi Cemerlang memberikan informasi 

penerimaan kerja magang. 

4. Mahasiswa melakukan pengisian form KM-01 untuk 

mendapatkan surat pengajuan kerja magang dari kampus. 

5. Mahasiswa menyerahkan surat pengajuan kerja magang dari 
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kampus. 

6. Mahasiswa menerima surat penerimaan magang dari 

perusahaan. 

7. Melaksanakan kerja magang sesuai kesepakatan dengan 

perusahaan




