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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada dasarnya, setiap mahasiswa diwajibkan untuk melakukan praktik kerja 

ataupun magang yang sesuai dengan program studi mereka sebagai syarat dari 

kelulusan. Hal tersebut bertujuan selain untuk memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam terhadap dunia kerja dan industri yang digeluti, juga untuk 

membuka jalan bagi mahasiswa selepas kelulusan. Pihak kampus sendiri 

memberikan kebebasan kepada mahasiswanya untuk memilih tempat untuk 

magang, selama tempat yang dipilih merupakan tempat yang bergerak secara 

profesional dan juga bisa dipercaya keabsahannya. 

 Penulis sendiri melakukan magang di sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang sosial, yaitu YCAB Foundation, yang merupakan salah satu NGO terbaik 

yang ada di Indonesia. Prestasinya pun mendunia, di mana ia berhasil meraih 

peringkat ke-29 sebagai NGO terbaik di dunia. Maka dari itu kemudian penulis 

hendak mencoba untuk melihat seperti apa dunia mereka dan mencari pengalaman 

baru. Penulis memegang posisi sebagai videographer yang membantu membuat 

konten-konten video yang akan dipublikasikan di media sosial dan juga untuk 

keperluan internal. Dalam prosesnya, penulis bekerjasama langsung dengan 

supervisor dan juga divisi komunikasi, selain untuk mengeksekusi konten video, 

juga untuk menciptakan ide-ide baru.  

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Tujuan penulis untuk magang di YCAB Foundation adalah : 

1. Menambah wawasan mengenai dunia kerja dan industri yang bergerak di 

bidang sosial. 

2. Mencari pengalaman baru, melihat dunia lain selain dunia film. 

3. Mengasah hard skill dan juga soft skill dalam dunia kerja agar lebih baik lagi. 

4. Menciptakan relasi dan koneksi dengan dunia yang baru ini serta memperluas 

cakupan kemungkinan kerja. 
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5. Meningkatkan kualitas diri, terutama empati, melalui kegiatan-kegiatan sosial 

yang ada di tempat tersebut. 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Waktu pelaksanaan kerja magang penulis ialah selama empat bulan, dimulai dari 

tanggal 6 Januari hingga 1 April 2021. Pelaksaanan kerja magang di YCAB 

Foundation sendiri kebanyakan dilaksanakan secara daring karena situasi 

pandemi, tetapi jika dibutuhkan penulis akan diminta untuk ke kantor, entah itu 

mengurus sesuatu ataupun melakukan shooting. Jam kerja yang biasa dihabiskan 

saat di kantor pun biasanya dimulai dari jam 9 pagi hingga kemudian pulang di 

jam 4 sore. Tempat pelaksanaan kerja magang penulis berada di Jl. Surya 

Mandala I No.8D, RT.13/RW.5, Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota 

Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 

 

 


