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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menulis adalah pekerjaan yang sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan 

kecermatan agar dapat membuat sebuah tulisan menjadi menarik. Sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh penulis dalam bidang penulisan naskah, maka 

penulis memilih untuk melakukan praktik kerja magang sebagai copywriter di 

perusahaan BolaSalju production agency. Alasan mengapa penulis memilih 

perusahaan BolaSalju, karena tersedianya posisi copywriter dan juga kesamaan visi 

dalam bekerja. Perusahaan BolaSalju production agency, mengutamakan unsur 

penceritaan pada setiap project iklan yang mereka kerjakan. Dari beberapa tempat 

yang membuka lowongan magang, penulis merasa perusahaan BolaSalju adalah 

tempat terbaik yang dapat menerima kehadiran penulis sebagai seorang copywriter. 

 Alasan penulis memilih perusahaan di bidang periklanan, karena project 

yang sebelumnya penulis kerjakan berhubungan dengan tayangan video iklan. Lalu 

juga pengalaman yang dimiliki oleh penulis sebagai copywriter dan juga sutradara 

iklan pada tahun-tahun yang lalu. Maka tidak terlalu sulit untuk beradaptasi lagi 

dengan pekerjaan video iklan, yang sebelumnya baru saja digarap oleh penulis. 

Perusahaan BolaSalju juga membuka relasi yang baik saat pertama kali penulis 

melakukan interview bersama creative director dan juga general manager. 

Keduanya mempersilahkan penulis untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dan 

tidak sungkan untuk menjelaskan berbagai pertanyaan yang penulis ajukan dalam 

pekerjaan yang dilakukan oleh copywriter.  

BolaSalju production agency sangat berpengalaman dalam mengerjakan 

video maupun digital lainnya dalam periklanan. Portofolio yang dimiliki oleh 

perusahaan BolaSalju juga sangat meyakinkan penulis dalam mempertimbangkan 

kredibilitas perusahaan. Diantaranya ada berbagai nama besar dari client yang 

sudah dikerjakan. Bahkan client BPJAMSOSTEK sudah bekerjasama dengan 

perusahaan BolaSalju selama 2 tahun. Kemudian salah satu yang menjadi alasan 
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penulis dalam melakukan praktik kerja magang di perusahaan BolaSalju, adalah 

karena creative director yang memiliki basic sebagai seorang copywriter. Maka 

beliau memiliki banyak pengetahuan yang dapat dibagikan kepada penulis dalam 

menjalan proses praktik kerja magang ini.   

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Praktik kerja magang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata 

kuliah Internship sebagai syarat kelulusan S1 jurusan perfilman dan juga 

menambah pengalaman penulis dalam bekerja di dunia periklanan. Kerja magang 

ini juga bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu penulisan yang dipelajari oleh 

penulis dalam kuliah jurusan perfilman terhadap dunia periklanan, dan juga 

bagaimana peran dari seorang copywriter dalam divisi kreatif.  

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Praktik kerja magang dilaksanakan dari tanggal 6 Januari 2021 hingga 19 Maret 

2021, dengan total durasi 357 jam. Kerja magang dimulai dari  pukul 09.00 pagi 

hingga pukul 17.00 sore. Kegiatan kerja magang dilaksanakan di kantor  perusahaan 

BolaSalju di JL. Mandor Hasan 1 No. 69, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Kota 

Jakarta Timur, dengan alamat PT. Zanuga Arsa Pangestu di Ruko Lubang Buaya 

No. 18 L, JL. Raya Pondok Gede No. 18 L RT/RW. 005/008, Kel. Lubang Buaya, 

Kec. Cipayung, Jakarta Timur. Kerja magang juga beberapa kali dilakukan secara 

online, yaitu dengan melakukan WFH pada hari-hari  yang ditetapkan oleh 

pemimpin perusahaan BolaSalju. Adapun prosedur  dimulainya kerja magang yang 

dilakukan penulis, adalah sebagai berikut: 

 

1. Menghubungi pihak perusahaan BolaSalju production agency pada tanggal 16 

Desember 2020, untuk menanyakan kejelasan adanya posisi kerja sebagai 

copywriter di perusahaan.  

2. Mengurus KM 01 pada tanggal 17 Desember 2020, untuk persetujuan pihak 

Universitas terhadap tempat pelaksanaan kerja magang. 
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3. Menerima KM 02 pada tanggal 22 Desember 2020 dari pihak Universitas yang 

menyetujui tempat kerja magang dan menerima surat permohonan mahasiswa 

magang.  

4. Mengirim Curriculum Vitae, showreel, portofolio dan KM 02 pada tanggal 24 

Desember 2020 kepada perusahaan BolaSalju production agency. 

5. Melakukan interview kerja pada tanggal 28 Desember 2020. 

6. Mengirim Surat Penerimaan Magang kepada Universitas pada tanggal 5 Januari 

2021. 

7. Mengunduh beberapa dokumen seperti KM 03,04,05,06 dan 07 sebagai surat-

surat keterangan selama kerja magang.  

8. Memulai kerja magang di perusahaan BolaSalju pada tanggal 6 Januari 2021. 

9. Melakukan kerja magang. 

10. Melengkapi berbagai dokumen seperti kartu kerja magang, kehadiran kerja 

magang, penilaian kerja magang, lembar verifikasi laporan kerja magang dan 

laporan realisasi kerja magang. 

11. Menyelesaikan kerja magang pada tanggal 19 Maret 2021. 

12. Menerima surat pernyataan telah selesai menjalankan kerja magang dari 

perusahaan BolaSalju. 

13. Menyusun laporan kerja magang. 

14. Mengirim penyerahan laporan kerja magang ke Universitas Multimedia 

Nusantara pada tanggal 14 April 2021. 

15. Sidang kerja magang.  

 


