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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerja magang menjadi salah satu bekal pengalaman untuk mengenal dan 

mempelajari langsung dunia kerja. Dalam kerja magang, ada banyak hal yang 

diasah, mulai dari kedisiplinan, berkomunikasi, dan kolaborasi dalam 

menyelesaikan sebuah proyek atau memecahkan masalah. Pada tahap kerja 

magang, mahasiswa juga dapat membangun jaringan antar rekan kerja, yang dapat 

membantu di masa mendatang dalam berkarir di dunia kerja. 

 Tahap pertama yang dilakukan oleh penulis dalam memulai kerja magang 

yaitu memilih perusahaan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang 

ingin penulis tekuni. Dalam kondisi pandemic COVID-19, penulis mengalami 

beberapa kesulitan dalam pemilihan perusahaan yang diinginkan. Namun pada 

akhirnya penulis memutuskan untuk melakukan praktek kerja magang di salah satu 

perusahaan penyedia sayur dan buah organik serta restoran yang berbasis aplikasi, 

yaitu Sayur Kendal dan Kantin Kendal. Sayur Kendal dan Kantin Kendal adalah 

network company dari GMT Property. Sayur Kendal merupakan perusahaan 

penyedia sayur dan buah organik melalui aplikasi marketplace seperti, Tokopedia, 

Shopee, dan Blibli.  

 Proses kerja magang ini dapat membantu penulis dalam mengembangkan 

kemampuan yang diminati oleh penulis sebagai desain grafis, selain itu juga 

membantu kesiapan penulis dalam menghadapi dunia kerja yang akan datang, baik 

dari segi teknis maupun non teknis. Penulis merasa tertantang melihat bagaimana 

cara kerja tim kecil mengelola sebuah perusahaan yang sedang bertumbuh, penulis 

sangat berharap kontribusi kerja yang dilakukan penulis dapat memberikan dampak 

baik dan membantu perusahaan dalam dunia desain, maupun bentuk lainnya seperti 

ide, saran atau masukan terhadap perusahaan. 
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1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Selain sebagai syarat kelulusan yang diwajibkan Universitas Multimedia 

Nusantara, Kerja magang ini memberikan  maksud dan tujuan dari kerja magang 

yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menerapkan ilmu kognitif dan teamwork yang diperoleh selama 

masa perkuliahan langsung ke dalam dunia kerja. 

2. Dapat menggali lebih dalam bidang minat dan bakat yang sesungguhnya 

saat melakukan praktek kerja magang. 

3. Melatih mahasiswa untuk dapat aktif berkontribusi dalam suatu pekerjaan. 

4. Memperluas relasi dengan pekerja professional di berbagai bidang. 

5. Mendapatkan pengalaman dan ilmu baru, baik dari sisi softskill dan 

hardskill yang akan bermanfaat untuk dunia kerja nantinya. 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur yang penulis lewati untuk mendapat kesempatan kerja magang di sayur 

kendal adalah sebagai berikut : 

1. Penulis mengirimkan CV, portofolio, dan showreel melalui email kepada    

Human Resources Sayur Kendal pada tanggal 25 Juni 2021 

2. Human Resources Sayur Kendal melakukan panggilan Interview pada 

tanggal 2 Juli 2021 

3. Penulis hadir untuk wawancara pada tanggal 3 Juli 2021 melalui Zoom 

Meeting. Penulis melakukan wawancara dengan Human Resources, Vice 

President GMT Property dan Head of Social Media tim digital marketing 

GMT.  

4. Pengumuman diterima atau tidaknya diberitahukan pada hari yang sama, 

yaitu 3 Juli 2021. Penulis diterima sebagai Desain Grafis untuk konten 

social media dan marketplace perusahaan Sayur Kendal serta Kantin 

Kendal 

5. Kerja magang dimulai tanggal 5 Juli 2021 

6. Periode magang : 5 Juli 2021 - 1 Oktober 2021 
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Gambar 1.1. Bagan Waktu dan Pelaksanaan Kerja Magang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Waktu kerja magang yang dilakukan penulis berawal dari tanggal 5 Juli 2021 – 1 

Oktober 2021. Berkaitan dengan hari dan jam kerja magang, penulis melaksanakan 

magang   secara work from home yang dimulai dari pukul 10.00 – 16.00, mulai dari 

hari Senin hingga Jumat. Selama proses kerja magang, penulis sedang berada di 

keadaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, sehingga 

pekerja yang diperbolehkan bekerja di office hanya bidang operasional.  


