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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan & Organisasi 

Pelaksanaan kerja magang di Kompas Media Nusantara yang beralamat di Jalan 

Palmerah Selatan. No.21, RT.4/RW.2, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta 

Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Proses kerja magang berlangsung selama 

kurang lebih 62 hari atau setara dengan 3 bulan 12 hari sebagai UI Designer & Front-

End Developer Intern di bawah pengawasan Digital Produksi Asisten Manajer serta 

sebagai supervisi utama selama proses kerja magang berlangsung. 

 

3.2. Tugas yang dilakukan 

Tugas yang diberikan selama proses kerja magang adalah membuat rancangan 

gambar mockup atau wireframe dan mengimplementasikan desain antarmuka untuk 

Tutur Visual Premium yang diunggah setiap bulannya. Wireframes adalah rancangan 

hasil akhir layout dari setiap halaman website yang akan dibangun[2]. Task yang 

dilakukan tidak berubah selama kurang lebih 3 bulan berlangsung, perbedaan yang 

dilakukan hanya konten atau tema artikel setiap bulannya yang membedakan. 

Proses implementasi dilakukan dengan menggunakan bahasa atau konsep 

pemrograman Twig untuk html, styling dengan sass (Sassy Stylesheet) dan Vue 

javascript. Twig adalah salah satu template engine untuk PHP yang fleksibel, cepat, 

dan aman[3]. Framework yang digunakan berupa Turn.js dan Swiper.js dalam 

implementasi tampilan antarmuka. Code editor yang digunakan adalah Visual Code 
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versi 1.37.1. Turn.js digunakan untuk modul interaktif pada Tutur Visual edisi Evolusi 

Komik Indonesia pada bulan Juli, sedangakan Swiper.js digunakan untuk Tutur Visual 

edisi Ekspedisi Wallacea dan Kisah Imigran pada bulan Agustus dan September. 

Pengerjaan dilakukan melalui Live Share dari Code Editor Visual code, dimana seluruh 

partisipan dapat mengerjakan di waktu yang bersamaan. Live Share tersebut terhubung 

dengan akun Github masing-masing partisipan. Seluruh aset yang dimasukan akan 

tersimpan di dalam akun Wordpress milik Kompas.id. Pelaksanaan kerja magang 

dilakukan selama 3 bulan dengan prosedur yang dikerjakan tiap 4 minggu. Berikut 

adalah uraian mengenai tugas yang dilakukan. 

Tabel 1.1 Tabel Uraian Tugas Tutur Visual Setiap Minggu 

No Daftar Kegiatan 
Week 

01 

Week 

02 

Week 

03 

Week 

04 

1 

Pengumpulan konten sesuai tema 

seperti artikel, foto, video dan 

sebagainya.     

2 

Mencari referensi tema dan konsep 

untuk Tutur Visual Premium sesuai 

tema.        

3 Membuat Wireframe.        

4 Membuat Mockup.        

5 

Pembuatan aset yang dibutuhkan 

seperti ilustrasi, infografik dan 

sebagainya.      

6 
Pembuatan modul interaktif berupa 

Swiper.js       

7 Styling modul interaktif dengan sass.      

8 
Memasukan konten artikel ke dalam 

modul interaktif pada Twig HTML.      

9 
Memasukan aset berupa gambar, foto, 

video dan sebagainya.       

10 Perbaikan aset.        

11 Uji coba tampilan artikel.      

12 
Membuat tampilan antarmuka 

menjadi responsive.      

13 
Uji coba responsive di berbagai 

perangkat.       
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Tabel 1.2 Tabel Uraian Tugas Tutur Visual Setiap Minggu (lanjutan) 

No Daftar Kegiatan 
Week 

01 

Week 

02 

Week 

03 

Week 

04 

14 
Artikel Tutur Visual Premium 

diterbitkan.         

15 Konsultasi dan Dokumentasi.  

 

Berikut uraian tugas yang dikerjakan setiap minggunya. 

1. Mencari referensi tampilan antarmuka yang menyesuaikan tema tutur visual 

premium serta membuat wireframe awal berdasarkan konten yang terkumpul 

dari pemberian produser. 

2. Membuat final wireframe dan melanjutkannya menjadi mockup sebagai 

gambaran implementasi di laman atau lebih dikenal dengan web serta membuat 

asset yang dibutuhkan seperti ilustrasi ataupun infografik sesuai mockup. 

3. Pembuatan modul atau kerangka interaktif mulai dari scripting seperti html dan 

styling menggunakan sass hingga Vue javascript. Uji coba dilakukan dengan 

memasukan beberapa konten dan aset untuk memastikan tampilan antarmuka 

sudah sesuai dengan mockup awal. Test juga dilakukan seperti pengaruh aset 

yang dibuat dengan lamanya waktu untuk membuat layar menentukan berapa 

banyak aset yang perlu diperbaiki. 

4. Konten dan aset dimasukan seluruhnya serta dilakukan testing responsive di 

berbagai perangkat untuk memastikan tutur visual siap dinikmati pengguna dari 

berbagai perangkat dan tidak ada kendala. 
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Poses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan terdiri dari tiga tahap, yakni tahap 

perancangan, tahap implementasi pada web dan tahap penerapan tata letak untuk 

perangkat mobile serentak dengan testing aset. Menurut KBBI, testing merupakan 

percobaan (pengujian) sesuatu untuk mengetahui mutunya (nilainya, kekuatannya, 

susunannya, dan sebagainya)[4]. Pembagian tugas dibagikan kepada tim Front-end 

Dev (web desain) yang terdiri dari 3 orang yakni, Deny Ramanda, Elga Yuda Pranata 

dan Hanasya Shabrina. Deny Ramanda sebagai mentor dalam pembuatan modul 

interaktif, sedangkan Elga Yuda Pranata sebagai supervisi dalam perancangan desain, 

serta Hanasya Shabrina sebagai perancangan desain wireframe dan pembuatan modul 

interaktif. Berikut merupakan penjelasan dari tahap-tahap tersebut. 

A. Perancangan 

A.1 Flowchart 

Berikut Flowchart atau alur kerja yang dilakukan pada pembuatan Tutur Visual 

Premium Harian Kompas setiap bulannya. 
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Gambar 1.1 Flowchart Pembuatan Tutur Visual Premium Harian Kompas 
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Pada Gambar 2.1. diasumsikan bahwa tema Tutur Visual sudah ditentukan 

dan segala aset serta media seperti video dan foto sudah tersedia dari produser yang 

kemudian dikirimkan ke penulis untuk dibuatkan artikel sesuai tema. Kemudian 

penulis meneruskan ke penyalaras bahasa atau lebih dikenal dengan editor. Apabila 

terdapat perubahan dalam artikel, penyelaras bahasa akan mengirimkan kembali ke 

penulis hingga tulisan sudah sesuai dengan kriteria penulisan Kompas.  

Artikel yang sudah sesuai diteruskan ke web desain untuk dibuatkan kerangka 

tampilan antarmuka yang selaras dengan artikel, setelah kerangka yang dibuat sudah 

selesai, kerangka tersebut diteruskan ke bagian desain grafis. Desain grafis yang 

membuatkan segala aset yang dibutuhkan seperti ilustrasi maupun gambar vektor. Aset 

yang sudah selesai diberikan kepada web desain untuk dimasukan ke dalam modul 

interaktif yang sudah dibuat.  

Web desain akan meminta media lainnya jika membutuhkan seperti audio. 

Pada tahap pengembangan juga dilakukan tes aset seperti mengecek ukuran aset terlalu 

besar atau tidak, jika aset kurang memenuhi akan dilakukan perbaikan hingga aset 

dapat masuk ke dalam modul interaktif dengan sempurna. Setelah semua selesai dan 

tidak ada lagi perbaikan yang dilakukan, maka artikel Tutur Visual siap diterbitkan di 

Harian Kompas melalui Kompas.id. 

 

A.2 Kerangka Tampilan Antarmuka Tutur Visual Premium  

Kerangka antarmuka Tutur Visual dibuat dengan editor grafis antara lain Adobe 

Illustrator dan Adobe Photoshop. Berikut kerangka tampilan antarmuka Tutur Visual 

Premium edisi bulan Juli, Agustus dan September 2019: 
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Gambar 1.2 Mockup Tutur Visual Kisah Imigran 

Pada Gambar 1.2 menunjukan bahwa kerangka tampilan antarmuka dengan 

tema Tutur Visual Evolusi Komik Indonesia berpenampilan layaknya buku fisik dalam 

bentuk digital, yang apabila sudut buku ditekan atau digeser akan berpindah ke 

halaman berikutnya. Tutur Visual tersebut diterbitkan untuk edisi bulan Juli 2019. 
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Gambar 1.3 Mockup Tutur Visual Ekspedisi Wallacea 

Pada Gambar 1.3 menunjukan bahwa Tutur Visual dengan tema Ekspedisi 

Wallacea memiliki tampilan layaknya web atau laman pada umumnya. Tutur Visual 

edisi bulan Agustus tersebut dapat dinikmati dengan cara scroll ke bawah laman untuk 

melihat lebih jauh. 
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Gambar 1.4 Mockup Tutur Visual Kisah Imigran 

Pada Gambar 1.4 menampilkan kerangka tampilan antarmuka Tutur Visual 

edisi September 2019 dengan tema Kisah Imigran. 
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B. Implementasi pada tampilan web. 

Berikut hasil implementasi tampilan web dalam pembuatan Tutur Visual 

Premium untuk edisi bulan Juli, Agustus dan September 2019: 

B.1 Tutur Visual Juli 2019 - Evolusi Komik  

Berikut hasil implementasi Tutur Visual Premium edisi bulan Juli 2019 

dengan tema Evolusi Komik Indonesia. 

 
Gambar 1.5 Halaman Awal Tutur Visual edisi Juli 

Pada Gambar 1.5 menunjukan tampilan awal ketika Tutur Visual 

Premium edisi bulan Juli dibuka. Terdapat sampul dari seluruh pemeran utama 

komik yang akan diulas mulai dari karakter, biografi pembuat dan 

menampilkan komik fisik di zamannya. 
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Gambar 1.6 Halaman Intro Tutur Visual edisi Juli 

Gambar 1.6 menampilkan sisi kiri halaman berisi pengenalan yang akan 

diulas pada Tutur Visual edisi Juli. Sedangkan dibagian sisi kanan halaman 

berisikan rupa dari pembuat masing-masing komik yang diulas. 

 

 
Gambar 1.7 Daftar isi pada Tutur Visual edisi Juli 

Gambar 1.7 menunjukan Daftar Isi pada Tutur Visual Juli. Daftar isi 

tersebut ditampilkan layaknya daftar isi pada buku fisik. Ketika gambar atau 
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angka di daftar isi ditekan akan langsung mengarah ke ulasan komik yang 

dituju. 

 

 
Gambar 1.8 Tampilan pengenalan di tiap Era Komik 

Pada Gambar 1.8 menampilkan pengenalan era tentang komik apa saja 

yang akan diulas. 

 

 
Gambar 1.9 Salah satu tampilan Komik Indonesia di Era Awal 
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Pada Gambar 1.9 menampilkan salah satu komik yang ada di Era Awal 

yakni, komik Put On. 

 
Gambar 1.10 Tampilan biografi pembuat komik Put On 

Gambar 1.10 menampilkan biografi pembuat komik Put On, sedangkan 

sisi kanan menampilkan cuplikan komik Put On. 

 

 
Gambar 1.11 Tampilan Kerabat Kerja Tutur Visual edisi Juli 

Gambar 1.11 menampilkan daftar kerabat kerja dan rekomendasi Tutur 

Visual lainnya. 
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Gambar 1.12 Tampilan akhir Tutur Visual Evolusi Komik Indonesia 

Gambar 1.12 menampilkan sumber cuplikan komik dan menandakan akhir 

dari Tutur Visual bertema Komik layaknya komik secara fisik. 

 

B.2 Tutur Visual Agustus 2019 -  Ekspedisi Wallacea 

Berikut hasil implementasi Tutur Visual Premium edisi bulan Agustus 

2019 dengan tema Ekspedisi Wallacea. 
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Gambar 1.13 Loading screen Tutur Visual Ekspedisi Wallacea 

Pada Gambar 1.13 menampilkan loading screen berupa kompas yang 

berputar hingga halaman awal Ekspedisi Wallacea terbuka. 

 

 
Gambar 1.14 Tampilan halaman utama laman Ekspedisi Wallacea 

  Gambar 1.14 menampilkan video bumper yang diputar secara berulang 

terus-menerus ketika halaman Ekspedisi Wallacea dibuka pertama kali. 
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Gambar 1.15 Kutipan dalam Ekspedisi Wallacea 

  Pada Gambar 1.15 menunjukan kutipan yang ada di Tutur Visual 

Ekspedisi Wallacea ketika pembaca melakukan scroll pertama kali. 

 

 
Gambar 1.16 Biografi awal Wallacea 

  Gambar 1.16 menunjukan artikel awal pada biografi Wallacea yang 

mngulas teori Wallacea semdiri. 
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Gambar 1.17 Biografi Wallacea beserta ilustrasi dirinya 

  Pada Gambar 1.17 menampilkan biografi Wallacea berserta ilustrasi 

dirinya yang sejajar dengan artikel kisah hidupnya. 

 

 

Gambar 1.18 Jembatan antara biografi dengan ulasan tentang Wallacea 

  Pada Gambar 1.18 menampilkan jembatan antar konten artikel dengan 

tulisan header “Bagaimana Kini?” diantara dua konten artikel. 
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Gambar 1.19 Penjelasan hewan yang ada di jalur wallacea 

 Pada Gambar 1.19 menampilkan ulasan hewan yang ditemukan semasa 

ekspedisi Wallacea berlangsung mulai dari ilustrasi hewan, nama latin dari 

hewan tersebut hingga penjelasannya. Apabila di scroll lebih lanjut akan 

menampilkan hewan lainnya dihalaman yang sama, konsep tersebut biasa 

disebut sebagai scroll-stack. 

 
Gambar 1.20 Tampilan awal untuk Story-Map Wallacea 
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Pada Gambar 1.20 menampilkan halaman utama kota-kota yang 

dikunjungi Wallacea dengan konsep Story-Map yang apabila tombol panah 

ditekan akan menampilkan kota yang dilewati. Story-Map merupakan 

implementasi Swiper js dengan transition scale dan translate koordinat (x,y). 

 

 
Gambar 1.21 Story-Map menunjukan kota Maluku Utara 

Gambar 1.21 menampilkan kota Maluku Utara, salah satu kota yang 

dilewati semasa Ekspedisi Wallacea. Dibagian sisi kiri menunjukan kota 

Maluku Utara dengan titik merah dan peta yang diperbesar, sedangkan sisi 

kanan menampilkan gambar peninggalan Wallacea di kota Maluku Utara dan 

kisah di kota tersebut. 
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Gambar 1.22 Artikel penutup Wallacea 

  Gambar 1.22 menampilkan artikel penutup dari Tutur Visual Ekspedisi 

Wallacea yang dihiasi ilustrasi salah satu hewan yang ditemukan Wallacea 

yakni Tarsius. 

 

 
Gambar 1.23 Kerabat kerja pada Tutur Visual Wallacea 

Gambar 1.23 menampilkan kerabat kerja pada Tutur Visual Ekspedisi 

Wallacea pada edisi Agustus 2019. 
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B.3  Tutur Visual September - Kisah Imigran 

Berikut hasil implementasi Tutur Visual Premium edisi bulan September 

2019 dengan tema Kisah Imigran. 

 

  
Gambar 1.24 Tampilan awal laman Tutur Visual Kisah Imigran 

  Pada Gambar 1.24 menampilkan halaman utama ketika Tutur Visual 

dengan tema Kisah Imigran dibuka. Laman akan masuk ke beranda ketika 

menekan tombol “Mulai” yang tersedia di tengah layar. 
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Gambar 1.25 Tampilan beranda Tutur Visual Kisah Imigran 

  Gambar 1.25 merupakan beranda utama Kisah Imigran yang 

menampilkan tiga kisah imigran dari negara yang berbeda-beda. Tampilan 

pilihan profil tersebut juga menggunakan Swiper.js untuk implementasinya. 

 

 
Gambar 1.26 Kutipan beserta artikel salah satu imigran 

  Gambar 1.26 menunjukan isi cerita dari salah satu imigran beserta 

kutipan yang ucapkan kepada Kompas ketika diwawancarai secara langsung. 
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Gambar 1.27 Ilustrasi pada artikel salah satu imigran 

  Gambar 1.27 merupakan ilustrasi dari potongan kisah salah satu imigran 

yang terisolasi di rumah tanpa atap dan menaiki pesawat secara ilegal oleh para 

people smuggling. Ilustrasi tersebut digerakan dengan menggunakan keyframes 

move pada sass. 

 

C. Tata letak tampilan Tutur Visual di perangkat (device) mobile. 

Berikut tampilan tata letak yang sebagian berbeda pada mobile device dengan 

tampilan pada web atau laman melalui perangkat dengan resolusi besar seperti 

komputer maupun laptop. 

C.1. Tutur Visual dengan Evolusi Komik Indonesia edisi Juli 2019. 

Berikut tampilan tata letak Tutur Visual edisi bulan Juli 2019 dengan tema 

Evolusi Komik Indonesia. 
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Gambar 1.28 Tampilan ulasan komik di mobile device 

  Gambar 1.28 merupakan tampilan salah satu komik di Era Awal yakni 

komik Put On. Sama seperti tampilan web, hanya saja sisi kiri dan kanan yang 

ada di web ditampilkan secara terpisah ketika di mobile device 

 

Gambar 1.29 Ulasan komik Put On di mobile device 
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  Pada Gambar 1.29 merupakan tampilan ulasan komik yang ada di 

mobile device. Aset yang digunakan diubah menjadi lebih kecil agar tidak 

terlalu berat atau lama ketika diakses. 

 

 

Gambar 1.30 Tampilan Biografi pembuat komik Put On di mobile device 

 Gambar 1.30 menunjukan tampilan biografi pembuat komik Put On di 

mobile device. Nomor halaman di tampilan mobile konsisten berada di sebelah 

kanan. 
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Gambar 1.31 Tampilan kerabat kerja pada mobile device 

  Tampilan Gambar 1.31 menunjukan daftar kerabat kerja pada Tutur 

Visual dengan tema Evolusi Komik Indonesia pada mobile device. 

 

C.2. Tutur Visual dengan Ekspedisi Wallacea edisi Agustus 2019. 

Berikut tampilan tata letak Tutur Visual edisi bulan Agustus 2019 dengan tema 

Ekspedisi Wallacea. 

 

Gambar 1.32 Ilustrasi Wallacea pada mobile device 
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Pada Gambar 1.32 menampilkan ilustrasi Wallacea berada diantara 

ulasan biografi dirinya. Sedangkan pada tampilan web, ilustrasi Wallacea 

berada sejajar dengan biografinya. 

 

 

Gambar 1.33 Tampilan scroll-stack ilustrasi hewan pada mobile device 

 Pada Gambar 1.33 menunjukan tampilan scroll-stack pada mobile 

device. 

 

Gambar 1.34 Tampilan utama story-map pada mobile device 
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Gambar 1.34 menampilkan konsep story-map untuk menunjukan kota-

kota yang dilewati Wallace. Pada tampilan mobile device peta berada di sisi 

atas dan ulasan berada dibawah. Sedangkan tampilan di web, gambar peta 

berada di sisi kiri dan ulasan berada di sisi kanan. 

 

 

Gambar 1.35 Tampilan story-map menunjukan kota Maluku pada mobile device 

Gambar 1.35 menampilkan konsep story-map pada mobile device, 

selain dapat menggunakan tombol, tampilan tersebut juga dapat digeser ke 

kanan atau kiri pada bagian ulasan untuk melihat kota lainnya yang pernah 

dikunjungi Wallacea. 



36 

 

 

Gambar 1.36 Artikel penutup pada mobile device 

Pada Gamabr 1.36 menampilkan artikel penutup pada Tutur Visual 

dengan tema Ekspedisi Wallacea. Tampilan mobile device menunjukan ilustrasi 

Tarsius berada di bawah artikel, sedangkan pada tampilan web ilustrasi Tarsius 

berada sejajar dengan ulasan. 

 

 

Gambar 1.37 Tampilan kerabat kerja pada mobile device 



37 

 

Pada Gambar 1.37 menampilkan kerabat kerja pada Tutur Visual 

dengan tema Ekspedisi Wallacea edisi bulan September 2019. 

 

3.3.2. Kendala yang ditemukan 

Kendala yang ditemukan selama pembuatan Tutur Visual Premium di Harian 

Kompas adalah sebagai berikut: 

1. Aset yang diberikan dari produser maupun sumber terlalu sedikit, sehingga 

harus mencari tata letak antarmuka yang memadai. 

2. Ukuran aset yang terlalu besar untuk dimasukan ke dalam modul interaktif 

Tutur Visual sehingga ketika loading screen tidak memakan waktu lama. 

3. Menentukan tata letak di setiap perangkat memingat resolusi layar berbeda-

beda. 

4. Adanya kewajiban untuk masuk perkuliahan saat praktek kerja magang sedang 

berlangsung. 

5. Kurangnya aset menjadi hambatan dalam penerbitan Tutur Visual, sehingga 

tanggal terbit tidak sesuai jadwal. 

 

3.3.3. Solusi atas kendala yang ditemukan 

Solusi yang dilakukan atas kendala yang ditemukan selama pembuatan Tutur 

Visual Premium di Harian Kompas adalah sebagai berikut: 

1. Aset dibuatkan dengan ilustrasi maupun gambar vektor yang sesuai. 

2. Ukuran aset diperbaiki agar tidak terlalu besar. 
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3. Tata letak dibuat paling tidak dua macam, yakni untuk layar besar seperti 

komputer dan layar kecil seperti smartphone. 

4. Membuat kesepakatan dengan pihak kantor di hari kerja yang bersamaan 

dengan kelas perkuliahan. 

5. Membuat aset dengan ilustrasi vektor berdasarkan artikel yang sudah tersedia


