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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dunia animasi sudah tidak asing lagi untuk orang Indonesia, di mana sekarang 

semakin berkembang terutama dalam dunia digital. Dalam industri saat ini 

sangatlah dibutuhkan visual berbentuk video baik dalam bentuk animasi ataupun 

film. Penggunaan video akan menawarkan visual yang lebih menarik dibandingkan 

gambar yang tidak bergerak. PT VGI Digital Indonesia adalah salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang digital yang mencakup periklanan, website, 

dan produksi video. Sampai sekarang bidang digital masih sangat luas dan semakin 

berkembang di Indonesia. 

 Motion graphic designer saat ini semakin dibutuhkan mengikuti 

perkembangan dunia digital yang berkembang pesat. Motion graphic designer pada 

PT VGI Digital Indonesia memiliki tugas untuk membuat video motion graphic 

untuk semua yang berhubungan dengan jasa digital yang ditawarkan oleh PT VGI 

Digital Indonesia baik dari segi website maupun video promosi. Motion graphic 

sendiri merupakan salah satu bentuk dari animasi yang memberikan pergerakan 

kepada suatu bentuk grafis seperti gambar statis, desain vector, teks, logo, dan 

lainnya (Fecher, 2017). Motion graphic saat ini sudah digunakan secara luas, baik 

dalam film, animasi, maupun dunia komersial. Seni motion graphic ini sudah 

dikenal bukan hanya sebagai seni tetapi juga sebagai media promosi (Fattahi et al., 

2014). 

 Penulis ingin mendapatkan pengalaman dalam pengaplikasian motion 

graphic dalam dunia digital pada industri serta mendapatkan pengetahuan yang 

berhubungan dengan digital melalui PT VGI Digital Indonesia sebagai motion 

graphic designer. PT VGI Digital Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam dunia digital, karena itu penulis juga ingin memperluas koneksi dengan 
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orang baru agar dapat memperluas pembelajaran dan memperkuat materi dari hasil 

perkuliahan dengan pengalaman. 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Terdapat beberapa maksud dan tujuan kerja magang, yang pertama tentunya untuk 

memenuhi salah satu syarat kelulusan Universitas Multimedia Nusantara. Selain 

itu, agar penulis dapat mendapatkan pengalaman dalam bekerja dengan orang – 

orang baru. Posisi dalam pekerjaan juga memberikan perkembangan untuk skill dan 

teknik sesuai dengan jurusan dan pekerjaan yang diminati penulis. Penulis dapat 

mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama kuliah dalam proyek yang 

dikerjakan pada kerja magang oleh perusahaan. Yang terakhir adalah sebagai salah 

satu kesempatan untuk memperluas portofolio penulis. 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang diawali pada tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan 

20 April 2021 di PT VGI Digital Indonesia. Hari kerja magang untuk WFO (Work 

From Office) adalah senin dan kamis, sedangkan untuk WFH (Work From Home) 

adalah selasa, rabu, jumat. Waktu bekerja pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB. 

Prosedur pelaksanaa kerja magang diawali dengan mencari perusahaan yang 

membuka lowongan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu motion graphic designer. 

Setelah mendapatkan beberapa perusahaan yang sesuai, dilakukanlah pengajuan 

KM 1, dan jika sudah disetujui akan mendapatkan KM 2 sebagai surat pengantar 

magang. Kemudian, mulai mencoba melamar pekerjaan pada perusahaan – 

perusahaan yang membuka lowongan motion graphic dengan disertai CV, 

Portofolio, dan surat pengantar magang. Sembari menunggu jawaban dari 

perusahaan, ditambahkanlah portofolio agar lebih fresh, dan terus mencoba 

melamar ke beberapa perusahaan dengan portofolio yang lebih baru. 

 Pada tanggal 03 Februari 2020, Project Manager VGI, Bapak Dendy 

Aryansyah membalas email lamaran yang dikirim dan menjadwalkan interview 

pada tanggal 04 Februari 2020. Kemudian pada tanggal 04 Februari 2020 
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dilakukanlah interview di kantor PT VGI Digital Indonesia dengan alamat Grand 

Fatmawati Blok I/108, Jl. RS Fatmawati No.20, Jakarta, dan interview dilakukan 

oleh Bapak Dendy Aryansyah dan Bapak Ari Soetjitro yang akhirnya mengabarkan 

bahwa penulis diterima magang. Magang akan dimulai pada tanggal 08 Februari 

2021 sampai dengan 20 April 2021. Setelah masuk untuk magang, dibuatkanlah 

surat penerimaan magang oleh Bapak Aris, dan kemudian dikirim dengan email 

kepada Admin FSD dan mendaftarkan perusahaan pada my.umn.ac.id untuk 

mendapatkan KM 3 – KM 7. Waktu kerja untuk WFO adalah 2 hari, yaitu hari senin 

dan kamis, sedangkan untuk WFH adalah 3 hari, yaitu selasa, rabu, dan jumat. 

Untuk menjaga protokol Kesehatan karena pandemi, setiap karyawan wajib untuk 

memakai masker saat WFO.  

 


