
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Harus diakui bahwa perkembangan pola hidup masyarakat Indonesia pada zaman 

sekarang ini sudah sangat berkembang pesat. Hal tersebut di picu oleh keinginan 

untuk mengejar dari negara-negara maju di luar sana. Demikian juga Bangsa 

Indonesia sudah banyak melahirkan karya-karya anak bangsa dalam peran seni dan 

desain yang tentunya tidak kalah menarik dengan karya-karya bangsa lain. Dalam 

dunia bisnis ataupun perdagangan, yang penuh persaingan, diperlukan cara 

berkomunikasi yang mengundang perhatian. Untuk itu dibutuhkan tenaga Desainer 

Grafis untuk merancang dan menciptakan media-media visual yang kreatif dan 

menarik dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 

Oleh karena itu, seorang desainer grafis harus banyak mendapat pengalaman 

tambahan yang belum pernah di dapat di bangku perkuliahan, yaitu pengalaman baru 

memlalui kerja praktek. Hal tersebut sangat pentung dan sangat bermanfaat bagi masa 

depan seorang desainer grafis tersebut disamping teori yang telah di dapat selama 7 

semester terakhir ini. Kerja praktek tersebut adalah merupakan langkal awal untuk 

mempersiapkan calon desainer yang berkualitas. Sebagai seorang praktikan juga di 

harapkan agar mempunyai kemampuan yang tinggi, naik dalam hal teori maupun 

dalam hal praktek kerja di lapangan. Dengan adanya kerja praktek ini, praktikan dapat 

menuangkan semua ilmu yang telah di dapat selama di dunia pekuliahan secara 

langsung dan juga mendapat pengalaman baru di dunia kerja yang tidak di perolah di 

dunia akademis. Pada akhir nya, program kerja praktek ini akan sangat membantu 

memudahkan praktikan dalam mndapatkan sebuah pengalaman kerja yang sangat 

berharga sebagi bekal untuk langsung terjun dan terlibat dalam dunia perkerjaan. 

Dalam rangka memenuhi tugas mata kulah kerja praktek pada semester genap ini 

dan mempraktekan seluruh teori yang berhubungan dengan bidang desain grafis 

tentunya, maka pada semester ini praktikan memutuskan untuk memilih Dicken’s 

whole sale & retail yang bergerak di bidang fashion, sebagai tempat untuk 

melaksanakan kerja praktek. Alasan praktikan memilih Dicken’s whole sale & retail 



sebagai tempat kerja praktek saat ini karena beberapa pertimbangan, antara lain, 

karena mencoba mempromosikan perusahaan ini yang dimana hasil yang didapat 

terlihat langsung, dapat langsung bertemu dengan client dan belajar bagaimana cara 

men-visualisasi-kan keinginan client. 

 

1.2 Lingkup Pekerjaan 

Dalam kerja praktek, praktikan melaksanakan pekerjaan antara lain seperti proses 

perancangan desain grafis, mengoleh konsep, belajar mencari pemecah masalah 

dalam suatu gagasan ataupun visual. Itu semua bertujuan agar praktikan dapat belahar 

memenuhi criteria yang di tentukan oleh client. Seperti proses mendisain, proses 

pracetak, membuat dummy hingga client dapat menangkap hasil visual, hingga pada 

akhirnya, proses produksi. 

 

1.3 Batasan Kerja Praktek 

Dalam pembuatan laporan ini praktikan memfokuskan pada proses desain dan 

pemecahan masalah proyek dalam masa kerja praktek. Bagaimana agar praktikan 

dapat menemukan pemecahan masalah sesuai yang di inginkan client dengan kreatif 

dan inovatif. 

Sampai pada saat laporan ini dibuat, hal-hal yang telah praktikan kerjakan selama 

masa kerja praktek adalah : 

 Mendisain catalog Dicken’s berukuran 15x21cm, yang praktikan kerjakan 

sebanyak 6 halaman dalam catalog tersebut, dengan Total 14 halaman.  

 Catalog Dicken’s berukuran 15x21 cm, yang praktikan kerjakan sebanyak 

6 Halaman dalam catalog tersebut, dengan Total Halaman 14 halaman. 

 Foto model 

 Foto Produk 

 Mendisain Buku Bulanan Dickens berukuran 19x26cm, yang praktikan 

kerjakan sebanyak 20 halaman dalam buku tersebut, Total 40 halaman. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 



Maksud dari pelaksanaan kerja praktek ini bertujuan untuk memberi kesempatan 

kepada praktikan mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja 

sesungguh nya dan memperoleh gambaran tentang situasi yang akan di hadapi di 

dunia kerja sesungguhnya dengan mempraktekan teori-teori yang telah diperolehnya 

selama dibangku perkuliahan dan mendapat pengalaman dan pengetahuan serta 

penyempurnaan wawasan tentang kenyataan yang terjadi di dunia professional. 

Disamping itu, praktikan juga dapat membandingkan serta menerapkan teori 

akademis yang telah di dapat dengan sikap mandiri, jelas, konsisten dan dengan 

komitmen yang tinggi. Praktikan juga diharapkan memiliki kesiapan mental untuk 

menjalani dunia kerja yang akan di hadapi setelah menyelesaikan program sarjana. 

Selain itu juga perlu diketahui bahwa dari pengalaman kerja praktek, praktikan 

diharapkan lebih dapat memahami cara bersosialisasi dengan banyak pihak yang 

tentunya sudah sangat berpengalaman dalam bidang nya,   “ hubungan antara atasan 

dengan bawahan”,  “hubungan dengan sesama pekerja”, “masalah deadline”, “ 

ketidak pastian dan ketidak konsistenan spesifikasi”, “penerapan praktek lapangan 

yang terkadang tidak sesuai dengan teori akademis”, dan lain sebagainya. Sehingga 

pada akhirnya praktikan harus menyadari bahwa terdapat beberapa aspek yang  di 

dapat dari duni perkuliahan tidak selalu sama dengan praktek nyatanya. Pada 

akhirnya kesempatan kerja praktek ini dimaksudkan agar praktikan dapat mengasah 

ide kreatifitasnya dan menerapkan kemampuan yang dimiliki dalam proyek yang 

sesungguhnya. 

 

1.5 Metode Perolehan dan Pengolahan Data 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, praktikan memperoleh dan 

mengolah data dengan cara mengamati langsung selama menjalani masa kerja 

praktek. Praktikan juga memperoleh data dari masukan data atau data tertulis 

mengenai system kerja yang terdapat di perusahaan 

 

 


