
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Graphic Design pada saat ini diperlukan oleh beberapa perusahaan untuk 

membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan desain. Di sisi lain, 

graphic design juga diperlukan untuk mencari cara untuk menyampaikan 

informasi dengan cara yang unik dan mudah dipahami. Penulis melakukan 

kegiatan magang di perusahaan Global Gemilang Sukses yang merupakan 

perusahaan oli dan berlokasi di Jalan Alternatif Cibubur, Jawa Barat. Sebelum 

penulis melakukan kegiatan magang di perusahaan Global Gemilang Sukses, 

perusahaan ini menggunakan jasa freelancer desain untuk memenuhi kebutuhan 

desain perusahaan. Setiap menggunakan jasa desain tersebut, perusahaan tidak 

pernah mendapatkan feedback dari desainer tersebut. Hal inilah yang membuat 

Global Gemilang Sukses membutuhkan desainer yang mau bekerja dengan 

perusahaan dan juga dapat memberikan pendapat balik mengenai desain yang 

dibuat sehingga dalam satu desain terdapat berbagai paduan kreatifitas setiap 

orang.  

Penulis juga memilih untuk kegiatan magang di Global Gemilang Sukses 

karena penulis ingin membantu perusahaan ini dalam permasalahannya mengenai 

desain dan juga untuk mengasah dan mengembangkan ilmu desain yang didapat 

selama perkuliahan serta mengaplikasikan ilmu yang didapat kedalam projek yang 

diberikan oleh perusahaan. Lokasi yang dekat dengan tempat tinggal penulis juga 

merupakan faktor mengapa penulis memilih perusahaan ini sehingga tidak 

memerlukan biaya lebih jika penulis diharuskan ke kantor Global Gemilang 

Sukses mengingat juga dengan kondisi yang ada pada saat ini untuk tetap tinggal 

di rumah atau bekerja dari rumah. 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Dengan mengikuti kegiatan magang, penulis memiliki maksud dan tujuan sebagai 

berikut 

1. Menerapkan ilmu yang telah didapat oleh penulis selama masa perkuliahan 

didalam dunia kerja. 



2  

2. Mendapatkan suasana dan ilmu baru mengenai dunia kerja dan juga untuk 

memperluas koneksi penulis. 

3. Mengasah skill yang telah ada yang kemudian dikembangkan dalam dunia 

kerja 

4. Sebagai salah satu syarat penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Desain 

(S.Ds.)  

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Berikut merupakan penjelasan bagaimana prosedur dan skema kerja di Global 

Gemilang Sukses selama kegiatan magang. 

1.3.1. Prosedur Aplikasi Magang 

Untuk mengikuti program kerja magang, penulis harus mengikuti pembekalan 

magang yang diadakan oleh Universitas Multimedia Nusantara pada tanggal 27 

November 2020 yang dilakukan secara online melalui aplikasi zoom. Setelah 

mengikuti kegiatan tersebut, penulis mulai mengajukan nama perusahaan yang 

ingin dituju dengan memasukkan nama perusahaan kedalam google sheets yang 

telah disediakan oleh Universitas Multimedia Nusantara. Setelah mendapatkan 

konfirmasi dari pengurus magang, penulis mendapatkan KM 2 yang berisikan 

surat pengantar magang yang akan diberikan kepada perusahaan bersamaan 

dengan CV dan Portfolio pada tanggal 2 Februari 2021. 

 Setelah mengirimkan email yang berisikan CV, portfolio, dan surat 

pengantar magang kepada perusahaan yang telah mendapat konfirmasi, penulis 

mendapatkan balasan dari PT. Global Gemilang Sukses bahwa penulis diterima 

dalam perusahaan tersebut. Penulis dinyatakan mulai melakukan program magang 

di perusahaan tersebut pada tanggal 8 Februari 2021. Dilanjutkan dengan penulis 

mengunjungi kantor dari PT. Global Gemilang Sukses untuk melakukan briefing 

mengenai projek apa saja yang akan dikerjakan selama magang dan juga penulis 

diberikan surat penerimaan magang dari perusahaan yang nantinya akan di submit 

di my.umn untuk mendapatkan KM 3-7. 
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1.3.2. Skema Jam Kerja 

Penulis bekerja praktik magang di PT. Global Gemilang Sukses dimulai dari 

tanggal 08 Februari sampai 30 April 2021. Penulis memulai bekerja dari pukul 9 

pagi hingga 5 sore setiap hari senin sampai jumat. Praktik kerja magang yang 

dilaksanakan penulis dilakukan secara work from home dan dipandu melalui 

aplikasi whatsapp. 

 Proses awal praktik magang dimulai dengan supervisi memberikan briefing 

mengenai projek yang akan diberikan kepada penulis melalui aplikasi whatsapp, 

setelah mendapatkan briefing, penulis mulai mengerjakan projek yang telah 

diberikan. Ketika projek telah diselesaikan, penulis akan memberikan hasil kepada 

supervisi untuk mendapatkan ulasan mengenai hasil yang telah dibuat yang 

kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi terhadap karya tersebut hingga 

siap untuk diberikan kepada supervisi kembali. 

  


