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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Deskripsi Perusahaan          

         2.1.1 Logo Perusahaan 

 

 
 

 

Menurut Tungate (2007), Ide yang baik selalu dimulai dari 

goresan demi goresan pensil pada secarik kertas. Seperti halnya 

seorang kreatif dalam dunia periklanan, segala pikiran, hati dan 

jiwanya dituangkan melalui goresan pensil untuk menjawab masalah 

klien. Maka dari itu, Leo Burnett mewakili perusahaannya dengan big 

black pencil. Big Black Pencil memiliki makna besar, tegas dan 

keberanian.  

 

2.1.2 Sejarah Perusahaan 

Menurut situs www.leoburnett.co.id yang diakses tanggal 5 

November 2016, Leo Burnett Worldwide sebagai perusahaan jaringan 

advertising agency terbesar di dunia didirikan pertama kali oleh Leo 

Burnett pada 5 Agustus 1935 di Chicago. Agency ini didirikan di 

tengah masa depresi besar / zaman malaise di Amerika. Sejak 

didirikan, Leo Burnett memiliki ciri khas menyediakan apel untuk 

menyambut para tamu. Ciri khas ini rupanya mengundang sinis 

banyak orang yang mengatakan bahwa tidak lama lagi Leo Burnett 

akan menjual apel di sudut jalan, bukannya malah memberikan apel 

secara cuma-cuma. 

Gambar 2.1 Logo Leo Burnett Indonesia 
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Namun, hal itu tidak membuat Leo Burnett goyah tetapi tetap 

berpegang teguh pada keyakinan dan pendiriannya. Kini Leo Burnett 

merupakan bagian dari Publicis Groupe dan memiliki jaringan agency 

terbesar dengan 96 kantor di 84 negara dengan 8.500 lebih pegawai. 

Kantor Leo Burnett terdapat di berbagai wilayah, seperti di Amerika, 

Afrika, Eropa, Rusia, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur 

Tengah dan Australia. 

Salah satu kampanye Leo Burnett yang paling terkenal adalah 

kampanye rokok Marlboro. Pada kampanye ini, Leo Burnett 

menciptakan karakter koboi, Philip Morris pada tahun 1964. Berkat 

kekuatan kampanye tersebut, agency Leo Burnett diperluas ke 

London. Pada tahun 1980an, Leo Burnett semakin berkembang hingga 

memenangkan account McDonald’s.  

Menurut Human Resource Leo Burnett Indonesia, Leo Burnett 

mulai memasuki Indonesia pada tahun 2000. Leo Burnett Indonesia 

dari tahun 1990 sampai 1997 dikenal sebagai PT Kreasindo 

Ciptapariwara. Pada 10 November 1998, PT. Kreasindo Ciptapariwara 

bekerjasama dengan Leo Burnett Worldwide dan berganti menjadi PT. 

Leo Burnett Kreasindo Indonesia atau Leo Burnett Indonesia. Sejak 5 

April 2006, perusahaan ini menjadi salah satu divisi dari PT Star 

Reachers Indonesia. Kini Leo Burnett Indonesia memiliki lebih 

kurang 150 pegawai dengan Anne Ridwan selaku CEO. Leo Burnett 

Indonesia menyediakan jasa dalam bidang advertising, digital, 

reputation, management shopper dan retail marketing, activation, dan 

direct marketing. 

Leo Burnett Indonesia memiliki beberapa klien dari brand 

teranama, beberapa diantaranya yaitu McDonald’s, Pop Mie, Frisian 

Flag, Marlboro, Magnum, Telkomsel, Samsung, Nu Green Tea, 

Chitato, Tempo Scan, Philips, Paseo, Frestea, Minute Maid Pulpy, 

Nutriboost, New Zealand Tourism, Marina, Metro Department Store, 

Go-Jek dan Prudential. 

Peran graphic design..., Amelia Ruby Hagieswari, FSD UMN, 2017
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2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Menurut  Bernardin dan Tussel (2010), Bertumpu pada 

pemahaman bahwa manusia merupakan pusat dari segala hal, Leo 

Burnett memiliki komitmen sebagai humankind company dimana 

segala ide yang diciptakan harus mampu menggerakan orang. Leo 

Burnett fokus untuk menciptakan ”acts not ads”. 

Visi Leo Burnett adalah membuat strategi yang dilandasi oleh 

perilaku manusia, menerjemahkan insight sebuah brand menuju visi 

dan strategi dengan tujuan yang spesifik, meyakinkan satu sama lain 

untuk tidak berhenti belajar, menajamkan keingintahuan, kapabilitas 

dan kecerdasan, mengartikan peluang sebagai angin segar yang 

mampu mengembangkan Leo Burnett. 

Misi Leo Burnett adalah membuat makna berarti yang selalu 

diingat antara orang dan brand. Leo Burnett percaya bahwa saat 

membuat human value, akan secara otomatis membuat value bagi 

klien. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan brand dunia yang 

dikenal dengan brand value baik, bekerja dengan Leo Burnett. Klien 

mengetahui tujuan persis perusahaan Leo Burnett, dan mereka tahu 

bahwa brand yang baik bukan tercipta oleh agency namun perilaku 

orang, disitulah Leo Burnett Worldwide berperan. 

 

2.1.3 Portfolio Leo Burnett 

1. Taste of Japan McDonalds 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Taste of Japan McDonalds 
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 Pada tahun 2016, McDonalds mempercayakan Leo Burnett 

Indonesia untuk mempromosikan menu Taste of Japan. Produksi 

diawali dengan brainstorming oleh tim kreatif McD Leo Burnett 

Indonesia setelah mendapat brief dari klien. Setelah beberapa ide 

didapat, barulah dipresentasikan kepada klien, dipilih, dibuatkan 

storyboard dan lanjut ke proses pre-production meeting. Pada proses 

Gambar 2.3 Iklan TV Taste of Japan McDonalds 

Gambar 2.4 Behind The Scene Iklan TV Taste of Japan  
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pre-production meeting, tim kreatif bertemu dengan klien dan tim dari 

production house (Nayfosindo Production House) untuk membahas 

creative board, talent, dan properti shooting/photoshoot. Pada proses 

shooting, setelah PPM Final, produksi shooting mulai dikerjakan, 

kemudian lanjut ke proses post production, recording, grading, dan 

final. 

 

3. 25 Tahun Pop Mie 

Dalam rangka menyambut usia ke-25 tahun, Pop Mie sebagai 

brand yang mengandalkan Leo Burnett untuk memproduksi segala 

iklannya, memberikan project berupa Television Commercial. 

Produksi shooting bekerjasama dengan Production House Seven 

Sunday dan dilakukan di lokasi Kota Tua. Pada eksekusinya, Leo 

Burnett sebagai agency memiliki kewenangan untuk mengkoreksi 

produksi, meminta perbaikan properti yang diberikan Production 

House serta mengawasi jalannya produksi bersama klien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 Iklan TV 25 tahun Pop Mie 
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4. Faber Castle Correction Tape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Faber Castle “Picture Words Correctly” 

Gambar 2.6 Behind The Scene Iklan Pop Mie 
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5. Telkomsel Mobile Technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Penghargaan yang Diraih 

 

Leo Burnett Indonesia pernah meraih berbagai penghargaan 

seperti Citra Pariwara, Clio Awards, Design Awards, Spikes Awards, 

London Awards, ADFEST Awards, Cannes Awards, FAB Awards, 

The One Show Awards, Andy Awards, dan ADC Awards. Kategori 

yang diterima pun beragam seperti “Best of Outdoor”, “Best of 

Integrated Campaign”, “Best of Radio”, ”Best of TV”, “Digital Agency 

of The Year”. 

Total penghargaan Citra Pariwara yang diterima Leo Burnett 

sejak tahun 2013 berjumlah 6 Bronzes, 11 Silvers, 9 Golds. Leo 

Burnett Indonesia juga pernah menjadi finalis sebanyak 34 kali. 

Penghargaan internasional pertama yang diterima oleh Leo 

Burnett Indonesia adalah Clio Awards pada tahun 2009. Total 

penghargaan Internasional yang diterima berjumlah 12 Bronzes, 5 

Gambar 2.8 Say Hi Wifi Telkomsel 
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Silvers, 7 Golds, 1 Grand Prix, dan 1 Merit. Leo Burnett Indonesia 

juga pernah menjadi finalis sebanyak 12 kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Gambar 2.9 Penghargaan Leo Burnett Indonesia 

Gambar 2.10 Penghargaan Leo Burnett Indonesia 2 
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Managing	Director	
Anne	Ridwan	

Group	Chief	Creative	
Of9icer	

Brian	Charles	Capel	

Studio	Team	 Final	Artwork	

Digital	Creative	Team	

Creative	Team	
Creative	Director	
Iyan	Susanto	

Head	of	Design	
Irene	Saputra	

Graphic	Designer	
Topan	

Graphic	Designer	
Al9ian	

GD	Intern	
Amelia	Ruby	

ACD	
Yogi	Pradana	

Art	Director	
Eka		

	Senior	Copywriter	
Singgih,	Roberty	

ACD		
Renaldy	Arief	

Art	Director		
Rya,	Meylissa	

Copywriter		
Judith,	Karuzza	

Creative	Services	Director	
Ayu	Primatasari	

Project	Management	

AV	(Broadcast)	

Photo	&	Print	

Technical	Advisor	Digital	
David	Chalklen	

Social	Media	

Account	

Technology	

Head	of	Strategy	
Henry	Manarimping	 Planning	

Executive	Director	
Marketing	Service	:	Lia	

Sunarjo	

Shoopper	&	Retail	

Public	Relation	

Event	/	Activation	

Group	People	&	Culture	
Director	

Dian	Oesman	
HR	&	Admin	

Chief	Financial	Of9icer	
Dong	Mapano	 Finance	

Group	Operation	Advisor	
Dong	Mapano	 Staff	

 Struktur Organisasi 1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Job Description 

Menurut Human Recource, berikut adalah tugas dan wewenang dari 

setiap elemen dalam struktur organisasi Leo Burnett Indonesia : 

 

- Group Managing Director sebagai pemimpin tertinggi di Leo 

Burnett Indonesia, sebagai perpanjangan tangan dari Leo Burnett Asia 

Pacific Regional yang berpusat di Singapura dan Leo Burnett Head 

Quarter yang berpusat di Chicago, USA.  Group Managing Director 

memiliki hak dan wewenang mengambil keputusan-keputusan, 

menetapkan aturan-aturan dalam organisasi dan mengarahkan 

organisasi  dalam pengawasan Leo Burnett Regional dan Headquarter 

Gambar 2.11. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan 
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agar dapat bersama-sama mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

- Technical Advisor memiliki tugas untuk mengawasi dan 

mengontrol kinerja bisnis secara fungsional hingga finansial dan 

membuat laporan rutin untuk diserahkan kepada Group Managing 

Director. Technical Advisor merupakan regulator yang memberikan 

norma-norma, aturan general dalam perusahaan yang menggerakkan 

Leo Burnett Indonesia. 

 

- Strategy Planning  adalah divisi yang memiliki tugas untuk 

membantu Group Managing Director dan Technical Advisor dalam 

aktivitasnya menyelaraskan posisi Leo Burnett dalam bisnis dengan 

berbagai interpretasi atas informasi dari berbagai sumber guna 

mengecek kevalidan filosofi-filosofi Leo Burnett, seperti visi, misi, 

strategi, tujuan bisnis agar Leo Burnett terus dapat bertahan dalam 

dunia persaingan global. Strategic planning juga berwenang 

melakukan riset atas seluruh kinerja operasional dan fungsional setiap 

unit department Leo Burnett, dan riset-riset yang harus diambil guna 

mengetahui lokasi Leo Burnett dalam peta strategis; kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman. 

 

- Creative merupakan divisi tempat Penulis berada, yang bertugas 

melakukan  brainstorming ide-ide yang kreatif untuk konsep iklan dan 

mengimplementasikannya ke dalam medium-medium seperti 

storyboard, illustrasi, aplikasi dan lain sebagainya sesuai dengan 

keinginan klien atas spesifikasi produk, filosofi perusahaan hingga 

detil seperti konsep materi dan permintaan khusus dari perusahaan 

berupa pesan-pesan yang tersirat dalam iklan, dan sebagainya. Divisi 

creative memiliki sub departemen production / Final Artwork (FA) 

yang merealisasikan ide-ide yang telah di kumpulkan menjadi bentuk 

Peran graphic design..., Amelia Ruby Hagieswari, FSD UMN, 2017
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materi yang siap ditayangkan / diterbitkan oleh pihak ketiga. Pihak 

producion / FA  dapat melakukan tugasnya jika pihak Creative dan 

client setuju mengenai konsep iklan yang dibuat. Divisi Creative dan 

sub divisi Production / FA memiliki group-group yang spesifik 

menangani proyek dari klien-klien tertentu. 

 

- Account Executive  adalah divisi yang bertugas sebagai perantara 

atau mediator antara perusahaan dengan klien. Tugas masing-masing 

seorang Account Executive, secara spesifik menangani proyek klien-

klien tertentu, terutama klien yang memiliki kontrak yang cukup lama 

alias klien langganan di Leo Burnett. Kepada klien, Account Executive 

bertugas memberitahukan mengenai paket-paket periklanan atraktif 

dari creative. Oleh karena itu, Account executive merupakan gerbang 

utama klien dari Leo Burnett Indonesia. Maka dari itu, Account 

Executive adalah sumber, dimana tugas dihasilkan sesuai dengan 

permintaan klien, dan juga bertugas menyampaikan kepada creative 

detail-detail mengenai pekerjaan yang akan di lakukan serta deadline 

pekerjaan. 

 

- Marketing adalah divisi yang bertugas menangani permintaan 

klien atas promosi guna meningkatkan penjualan mereka atau 

memperkenalkan program-program atas produk mereka seperti paket-

paket atraktif maupun produk / layanan baru melalui event-event. 

Marketing juga bertugas untuk membuat konsep pemasaran atau 

promosi khusus sesuai dengan permintaan klien.  

 

- Finance divisi ini memiliki beberapa tugas seperti : 

1. Traffic yang bertugas merekam data-data transaksi keluar yang 

dilakukan Leo Burnett setiap hari, dan bertugas membuat client 

invoice berdasarkan invoice dari vendor. Traffic juga memiliki 

kewajiban memeriksa dan mengoreksi kevalidan data yang diimput 
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oleh karyawan lain terkait administrasi agar datanya dapat terekam 

dengan baik. 

2. Accounting yang berkewajibamn untuk memonitor, menganalisa, 

dan membuat pembukuan kinerja keuangan atau cash flow dan 

melaporkannya kepada Group Managing Director. 

3. Tax yang bertugas untuk mengalokasikan pembayaran berbagai 

pajak, seperti pajak pertambahan nilai, dan sebagainya, menghitung 

jumlah pajak, mengeluarkan aliran dana pajak dan membukukannya 

agar dapat ditrace dan dipertanggungjawabkan secara hukum. 

 

- Human Resource adalah departemen yang bertugas untuk 

menangani semua hal yang berhubungan dengan karyawan, seperti 

hubungan kontrak, internship maupun freelance. Hal lain yang 

menjadi tugasnya meliputi penggajian, penghitungan uang lembur dan 

pensiun, jaminan kehidupan sosial, pengrekrutan san mendata seluruh 

aktifitas didalam Leo Burnett Indonesia. 

 

- General Affair departemen yang bertugas mengurus kepentingan 

umum yang menyangkut dukungan kelangsungan operasional 

perusahaan seperti maintenance fasilitas. Departemen ini juga 

mengatur aktifitas seperti office boy, driver serta satpam dan 

mengalokasikan beberapa fasilitas yang digunakan oleh mereka 

seperti alat-alat kebersihan, keamanan, hingga mobil dinas kantor. 

 

2.3 Kegiatan Perusahaan 

2.3.1 Advertising 

Sebagai sebuah Advertising Agency yang bergerak pada 

pengembangan iklan yang sekarang memang sangat diperlukan oleh 

pasar, maka Leo Burnett Indonesia menawarkan beberapa pelayanan 

sebagai berikut: 
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-Media Digital : Web banner, TV Commercials, Aplikasi,    

            Radio,  Video. 

-Media Cetak : Koran, Majalah, Kalender, Packaging,    

   Pamflet, Billboard, dan lain lain. 

 

2.4 Sistem yang sedang Berjalan 

2.4.1 Alur Kerja 

Leo Burnett Indonesia merupakan melayani pembuatan produk 

advertising yang sesuai dengan apapun kebutuhan kliennya seperti 

iklan yang dikemas dalam berbagai media baik digital maupun cetak 

untuk memenuhi kebutuhan klien yang berbeda-beda. 

Berikut ini macam-macam service yang disediakan oleh Leo 

Burnett Indonesia : 

 

1. Full Service 

Di pelayanan full service ini, klien cukup memberikan budget yang 

mereka sediakan, dan selanjutnya perusahaan akan mengatur biaya 

tersebut untuk membuat iklan atau publikasi yang diinginkan oleh 

klien. 

 

Prosesnya dimulai dari client yang datang ke bagian Account 

Executive, kemudian Account Executive akan membuat Job Request 

yang didalamnya berisi nama klien, data-data produk, dan kapan 

produk tersebut akan diiklankan. Job Request akan dikirimkan ke 

bagian traffic, kemudian traffic akan mengirimkan job request ke 

bagian media planner, lalu ke Creative dan kemudian Production. 

 

Creative Team akan mendesign iklan berdasarkan Job Request yang 

diperoleh, sesuai dengan spesifikasi produk, filosofi perusahaan, dan 

konsep, materi serta permintaan khusus dari klien. Setelah 

mendapatkan feedback dari klien dan melakukan beberapa revisi 
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sesuai dengan feedback dari klien, hasil desain serta biaya internal dan 

eksternal pekerjaan akan dikirimkan ke bagian Production. Biaya 

internal merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 

mendesain, sedangkan biaya eksternal merupakan biaya yang 

berhubungan dengan supplier dimana didalamnya termasuk biaya 

shooting, biaya sewa tempat dan peralatan, biaya pemasangan iklan, 

dan sebagainya. 

 

Setelah menerima Job Request dari bagian Traffic, maka Media 

Planner akan membuat surat permintaan harga ( Price Request ) dan 

dikirimkan ke perusahaan media periklanan untuk memasang iklan 

tersebut berdasarkan waktu yang diinginkan dan seberapa sering iklan 

itu ditayangkan, serta jangka waktu pemasangan iklan.  Kemudian 

Media Planner akan dikirimkan perincian biaya-biaya yang 

diperlukan untuk membuat Media Plan, yang didalamnya terdapat 

perencanaan belanja creative dan media planner, maka production 

membuat penawaran harga dan memberikan finished job ke bagian 

traffic, dan kemudian dikirimkan ke bagian Account Executive untuk 

mendapatkan persetujuan dari klien. Apabila client sudah menyetujui 

job dan harga yang ditawarkan maka klien akan menandatangani 

quotation yang diberikan oleh account executive. Selanjutnya account 

executive akan membuat penjualan atau Cost Profile dan dikirimkan 

ke bagian traffic, dan kemudian traffic akan mengirimkannya ke 

production dan finance. 

Finance kemudian akan membuat faktur penagihan untuk diberikan 

kepada klien yang berisi total biaya yang harus dibayar klien untuk 

iklan yang sudah dibuat. Klien akan membayar via transfer dan 

memberikan bukti transfer ke bagian finance. Kemudian finance akan 

mencatat pembayaran dari klien kedalam sistem. 
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2. Creative Service 

Creative service merupakan layanan jasa yang dilakukan apabila klien 

hanya menginginkan jasa dari bagian creative dan production untuk 

brainstorming ide-ide kreatif untuk konsep iklan dan 

mengilustrasikannya dalam medium-medium seperti story board, 

digital raw illustration dan lain-lain sesuai dengan keinginan klien. 

Proses bisnis ini kurang lebih sama dengan full service hanya saja 

tidak melibatkan Media Planner didalamnya. 

 

2.4.2 Diagram Alur Kerja 

 

 

 

 

 

1.  INPUT (STRATEGI DEVELOPMENT) 

- AM (Account Manager) menerima brief dari klien dan menentukan  

  tim untuk di brief  

- Tim menerima brief (termasuk budget)  

- AM memberitahu PM (Project Manager) ada pekerjaan baru  

  (melalui email)  

- PM membuka Job number dan membuat estimasi timeline 

- PM mempersiapkan PE (Production Expense) biaya 

- AM-PM-BP menilai apakah dibutuhkan Discipline Specialist  

- PM mengatur pertemuan strategy development  

- AM+BP menilai kebutuhan riset  

- BP/AM & DS bekerja pada pendekatan strategi 

- Internal review and approval dari tim projek & ECD/CD  

- DS (Discipline Specialist) menyediakan deck untuk AM 

- AM mempersiapkan dokumen strategi untuk approval klien  

 

STAGE 1 
INPUT 

STAGE 2 
INSPIRE 

STAGE 3 
IMAGINE 

STAGE 3 
INVENT 

Gambar 2.12 Bagan Alur Kerja  
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2. INSPIRE (CREATIVE BRIEF DEVELOPMENT) 

- AM mempersiapkan creative brief 

- Internal approval of creative brief oleh AM/CD/BP & DL 

- CD + PM menentukan tim kreatif 

- PM mengatur sesi briefing dengan tim kreatif dan spesialis  

- PM bekerja dengan AM/CD/HR/finance untuk menyewa freelancer 

- PM membuat timeline 

- PM + AM + Specialist menyetujui timeline 

- PM mendistribusi timeline  

 

3. IMAGINE (CONCEPT DEVELOPMENT) 

- Kreatif mencari beberapa ide 

- Internal Review tim kreatif dengan ECD/CD  

- Internal Review pertama dengan tim projek 

- Revisi konsep / ide 

- Internal Review kedua/final oleh tim projek untuk input final 

- DS menyediakan deck mereka untuk AM  

- Presentasi awal klien 

- Revisi ide 

- Presentasi kedua/final klien 

- Eksekusi ide  

- Menerima masukan produser spesialis di bagian biaya dan timeline 

- Presentasi kreatif komprehensif / materi kreatif 

- Feedback klien 

- Perhalusan dan finalisasi materi kreatif 

- Presentasi final dan approval oleh klien sampai ke proses produksi 

 

4. INVENT (PRODUCTION EXECUTION) 

- PM mengatur briefing eksekusi 

- Sesi briefing produksi (mengkonfirmasi timeline) 

- Pengembangan produksi (treatment, timeline, estimates) 
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- Mengajukan biaya dan treatment kepada klien 

- Diskusi dengan tim projek (termasuk pemecahan masalah) 

- Mengajukan perbaruan biaya dan treatment kepada klien 

- Menerima approval klien 

- Administrasi (PE, PO (Purchase Order), Invoice untuk  

  downpayment)) 

- Pre-production meeting 

- Masuk ke tahap implementasi sesuai jasa yang dipilih 

- Maintanance, monitoring, tracking, data collection, validation,   

   analysis 

- Rekomendasi ke klien 

- Menutup job di BCC 

- PM mengarsip 

 

2.5 Sarana dan Ruang Lingkup 

Setiap perusahaan memiliki kebijakan dan fasilitasnya masing-

masing untuk menunjuang staf dan perusahaan. Dalam perusahaan 

Leo Burnett Indonesia, kebijakan dan fasilitas yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Semua staaf diharapkan untuk tepat waktu mengikuti jam kerja 

Agency yaitu dari Senin sampai Jumat, pukul 09.30 – 18.00 WIB. 

2. Staf full-time mendapat asuransi kesehatan dan tunjangan untuk 

kesehatan mata dan gigi Lippo insurance. 

3. Apabila mendapat kerjaan di luar kantor, akan diberikan voucher 

taksi. 

4. Apabila lembur (terhitung di atas jam 8 malam) mendapat 40.000 

rupiah per hari. 

5. Staf mendapat birthday leave (cuti 1 hari saat ulang tahun). 

6. Staf mendapat 12 hari cuti dalam 1 tahun. 

7. Apabila staf bekerja saat weekend, akan ada cuti pengganti yang 

bebas diambil kapan saja. 
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8. Apabila memiliki istri dan anak, akan diberikan tunjangan 

asuransi. 

9. Mobil jemputan disediakan bagi staff expat atau yang sudah level 

up. 

10. Semua staf mendapatkan komputer iMac atau PC sesuai 

kebutuhan (kecuali OB, satpam, dan kurir). 

11. Disediakan mesin untuk kebutuhan fotokopi, print, dan scan. 

12. Disediakan sarapan setiap pagi. 

13. Adanya fasilitas meeting room dengan 1 main room, lounge untuk 

diskusi dan presentasi. 

14. Adanya 1 pantry, 1 kamar mandi, toilet, tempat sholat, dan tempat 

makan bersama. 

15. Tersedia sofa untuk istirahat. 

16. Tersedia peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas. 

17. Tersedia 1 televisi, playstation, dan Nintendo Wii. 

18. Tersedia 1 kulkas untuk menyimpan makanan, 1 microwave 

untuk memanaskan makanan, 1 dispenser galon isi ulang. 

19. Adanya internet dan Wifi. 

20. Setiap Divisi mendapatkan hak untuk melaksanakan away day 

dalam rangka bonding. 

21. Disediakannya loker untuk penyimpanan barang, rak buku dengan 

buku, majalah seputar desain, advertising, dan lain lain. 
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Gambar 2.13 Fasilitas lounge untuk diskusi 

Gambar 2.14 Apel untuk menyambut tamu  
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Gambar 2.15 Suasana Kantor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

Gambar 2.16 Away Day Team McD, Pop Mie, dan FFI 

Gambar 2.17 Hari Terakhir Magang 
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