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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 
3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Selama proses magang berlangsung penulis ditempatkan di bagian management 

sebagai desainer grafis di bawah bimbingan Theresia Wulandari sebagai 

Marketing Communication The Springs Club. 

1. Kedudukan 

Dalam kerja magang di The Springs Club, penulis berkedudukan sebagai 

desainer grafis, yang langsung mendapatkan bimbingan dari Wulan dalam 

setiap pelaksanaan tugas. Dalam setiap tugas yang diberikan, penulis 

terlebih dahulu mendapatkan brief dari Wulan berupa desain apa yang 

harus dibuat dan menentukan media apa yang digunakan. Setiap brief 

tugas yang di berikan Wulan berasal dari banyak pihak karena desainer 

grafis di dalam The Springs Club memang memiliki tugas untuk membuat 

desain dari segala struktur organisasi yang ada di sana, biasanya 

permintaan desain tersebut berasal dari Sport & Membership Manager, 

Club Manager, Executive Chef, Head of HR & GA, F & B Service 

Manager, dan Marketing Communication.  Desain yang penulis kerjakan 

sangat beragam dalam pembuatan media promosi berupa brosur, flyer, 

poster, x-banner, spanduk, motion, kupon, dan lain sebagainya. 

2. Koordinasi 

Dalam melakukan koordinasi, penulis sebelumnya telah mendapatkan 

brief dari Wulan dan melakukan diskusi bersama Wulan serta melakukan 

brainstorming, kemudian mulai mengerjakan desain tersebut. Setelah 

selesai, penulis menyerahkannya kepada Wulan untuk mendapatkan 

persetujuan dan revisi yang terkadang terjadi, lalu setelah itu Wulan 

membawa hasil desain kepada pemberi desain untuk mendapatkan 

persetujuan dan revisi. setelah menyelesaikan semua hasil desain dan 

revisi, penulis juga harus mendapatkan persetujuan dan revisi dari Bapak 
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Club Manager Pembimbing Penulis

Membership Manager,

Club Manager, 

Executive Chef,

Head of HR & GA, 

F & B Service Manager,

Marketing Communication

REVISI REVISI REVISI

Helmy selaku Club Manager The Springs Club. Jika semua pekerjaan 

sudah terselesaikan dan sudah di revisi maka pekerjaan tersebut akan naik 

cetak dan dipublikasikan melalui berbagai media. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 3.1. Bagan Alur Koordinasi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Tabel 3.2. Pekerjaan Selama Magang 

Minggu Proyek Keterangan 

1 Karaoke Night & Movie 

Night 

Perancangan poster 

 Vektor Motion Graphic Perancangan video 

 Visualisasi motion graphic Perancangan video 

 Name tag internal 

Papan komitmen internal 

Perancangan Name tag 

Perancangan poster 

 Karaoke Night & Movie 

Night via instagram 

Revisi motion graphic 

Perancangan Media social 

 

Perancangan Video 

2 6 menu makanan Perancangan poster 

 Healthy program internal 

Pemotretan menu makanan 

Perancangan Poster dan Flyer 

fotografi 
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 Spanduk Dirgahayu Perancangan Spanduk 

 Movie time 

Name tag 

Ppt dan sign internal 

Perancangan Poster 

Perancangan Name tag 

Perancangan Sign 

 Lomba 17 agustus Perancangan Poster 

3 Special menu 17 agustus Perancangan Poster 

 Renovasi internal Perancangan Poster 

 Flyer dan via instagram menu 

makanan 17 agustus 

Perancangan Flyer dan medsos 

 

 Pengulangan revisi selama 

seminggu 

 

 Pembuatan poster menu 17 

agustus 

Name Tag 

Tiket 17 agustus 

Perancangan poster 

 

Perancangan desain name tag 

Perancangan desain tiket 

4 Internal lembar komentar 

Internal Poster lomba olah 

raga 

Perancangan desain 

Perancangan poster 

 

 Backdrop rumah betawi 

Wedding showcase instagram 

Perancangan desain 

Perancangan desain 

 Sign doorprize internal 

Form join member internal 

Perancangan desain 

Perancangan desain 

 X-banner menu baru Perancangan x-banner 

 Sign movie night Perancangan desain  

5 Poster lucky dip Perancangan poster 

 Kupon tradisioal wedding 

showcase 

Perancangan desain kupon 
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 Packaging toko kue the 

springs 

Perancangan desain  

 

 Flyer extend point Perancangan flyer 

 Flyer dan banner fitness Perancangan flyer dan banner 

6 Flyer menu makanan Perancangan flyer 

 Poster lomba renang Perancangan poster 

 Backdrop lomba renang Perancangan backdrop 

 Poster lomba basket Perancangan poster 

 Skala denah muatan ballroom Perancangan denah 

7 Skala denah muatan ballroom 

Desain baju lomba 

Perancangan denah 

Perancangan desain baju 

 Skala denah muatan ballroom 

latter-U 

Perancangan denah 

 Media sosial dirgahayu Perancangan desain 

8 Spanduk 17 agustus Perancangan spanduk 

 Flyer royal ballroom JCC Perancangan flyer 

 Media social foot theraphy Perancangan medsos 

 Revisi ulang flyer royal 

ballroom JCC 

 

 Poster Halloween Perancangan poster 

9 Spanduk be healthy Perancangan spanduk 

 Media social eid adha Perancangan medsos 

 Poster Ibis Perancangan poster 
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 Skala royal ballroom Perancangan denah 

 Persiapan presentasi akhir Ppt 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Selama proses kerja magang berlangsung penulis mengerjakan pekerjaan untuk 

kebutuhan marketing dan promosi The Springs Club. Penulis hanya menampilkan 

tiga jenis proyek yang dimana proyek yang penulis kerjakan berupa media 

promosi (flyer, poster, banner, motion, spanduk dan lain sebagainya). Dalam 

setiap pengerjaan desain, penulis menggunakan laptop pribadi dan menggunakan 

beberapa software seperti Adobe Illustrator (Ai), Adobe Photoshop (Ps), Adobe 

Animate (An), dan Adobe Indesign (Id). 

3.3.1. Poster Promosi Karaoke dan Movie Night 

1. Brief 

“Karaoke Night” dan “Movie Night” merupakan program acara baru yang 

dimiliki The Springs Club, acara ini ditujukan untuk semua member The 

Springs Club. Acara karaoke night adalah acara menyanyi atau berkaraoke 

bersama baik perorangan maupun bersama keluarga dan movie night yaitu 

acara menonton film animasi bersama khusus untuk anak-anak member The 

Springs Club. Wulan memberikan brief kepada penulis agar desain “Karaoke 

Night” dan  “Movie Night” dibuat dengan konsep yang sangat elegan dan high 

class namun tetap fun dan modern, yang sesuai dengan target pengunjung dan 

member The Springs Club yang berasal dari kalangan menengah keatas. 

Proses Pembuatan kedua event ini memakan waktu yang cukup lama 

dikarenakan revisi yang terjadi cukup banyak, dan juga pihak manager 

membership menginginkan desain yang benar-benar dapat menarik minat 

pengunjung dan member.  

2. Konsep Perancangan 
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 Gambar 3.1. Brainstorming Karaoke dan Movie Night 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Penulis diberikan kebebasan dalam pembuatan poster ini namun tetap pada 

konsep yaitu elegan, high class, namun tetap fun dan modern. Untuk 

pembuatan kedua poster penulis melakukan brainstorming tentang visual yang 

biasa digunakan dalam karaoke dan menonton film dan menggunakan prinsip 

desain harmoni, contohnya seperti penggabungan objek microphone, bintang, 

lalu untuk movie menggunakan visual berupa teater lampu bohlam. Warna 

yang penulis gunakan dalam pembuatan karaoke menggunakan warna hitam 

dan gold agar menunjukan kesan suasana malam dan suasana emas yang 

meriah, sedangkan untuk movie night menggunakan warna kontras gradasi 

biru dan kuning agar terlihat mencolok di mata anak-anak. Penggunaan font 

Peran desainer grafis..., Auditha Pribadi, FSD UMN, 2017



 15 

karaoke menggunakan huruf sans-serif menunjukan kesan modern dan 

dewasa, sedangkan movie night menggunakan huruf sans yang tebal seperti 

balon agar nyaman dibaca anak-anak. 

3. Visualisasi 

Karaoke Night 

 

 

 

 

 
    Gambar 3.2. Material yang dikembangkan 

       Poster Karaoke Night 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3. Desain akhir poster Karaoke Night 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Pada awal pembuatan desain Karaoke Night penulis melakukan layout 

menggunakan prinsip desain harmoni pada gambar visual yang telah penulis 

buat berupa vector seperti microphone, bintang, dan pita. Microphone adalah 

alat yang digunakan untuk karaoke, bintang adalah visual yang biasa 

digunakan untuk karaoke agar menunjukan kesan fun, bintang yang 

menunjukan kesan seperti penyanyi yang sebenarnya, serta penggunaan pita 

memberikan kesan kebahagiaan dan semangat. Penulis mendapatkan revisi 

agar visual diberi unsur shadow untuk memunculkan kesan 3 dimensi, dan 

menambahkan visual lagi di latar belakang background yang terlihat kosong. 

Setelah itu penulis menentukan warna yang akan mendominasi poster, yaitu 

warna gold dan hitam, mengapa penulis memilih warna gold karena tersebut 

mengandung unsur elegan, eksklusif, meriah dan high class dengan 

penggunaan warna emas dan unsur glow sedangkan warna hitam untuk 

background agar memunculkan kesan malam hari serta visual dan informasi 

menjadi lebih terpusat. Penulis mendapat revisi agar penggunaan warna untuk 

diberi agar menimbulkan kesan 3 dimensi.  

Penulis menggunakan font serif untuk memunculkan kesan modern dan 

dewasa pada poster. 

Berdasarkan pengumpulan ide yang telah penulis lakukan, serta dari hasil 

konsultasi dan revisi penulis dengan pembimbing, membership manager, dan 

club manager, gambar diatas adalah gambar hasil akhir poster Karaoke Night. 

Movie Night 

 

 

 

 
Gambar 3.4. Material yang dikembangkan  

        Poster Movie Night 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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   Gambar 3.5. Desain akhir poster Movie Night 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Pada awal pembuatan poster movie night penulis mencari visual yang biasa 

digunakan pada film menggunakan prinsip desain harmoni, yang pada 

akhirnya penulis menetapkan visual berupa pertunjukan teater kuno yang 

setelah di revisi penulis memvariasikan lagi dengan lampu-lampu bohlam 

agar terlihat menarik perhatian. 

Pada awal pemilihan warna penulis menggunakan warna yang menyeluruh 

berwarna kuning dan merah namun menurut hasil revisi warna tersebut 

terlihat flat dan kurang menonjolkan inftomasi dan akan lenih baik jika 

penggunaan warna menggunakan penggabungan yang kontras antara warna 

biru dan kuning mewujudkan prinsip desain yang emphasis, sehingga warna 

kuning sangat terlihat mencolok bagi anak-anak karena warna kuning menurut 
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psikologi warna adalah warna yang disukai oleh anak-anak, dan secara tidak 

langsung dengan pemikiran anak-anak yang sederhana, pemikiran anak 

langsung terpusat mengetahui bahwa poster ini adalah pertunjukan film. 

Penggunaan font menggunakan font dekoratif yang tebal karena cocok dan 

mudah dibaca oleh anak-anak. 

Gambar diatas adalah gambar perubahan dari awal revisi hingga hasil desain 

yang telah disetujui dan siap untuk dicetak. Revisi tersebut terjadi karena 

adanya perbedaan pendapat antara manager membership, penulis, dan 

pembimbing  yang pada akhirnya disetujui dan siap untuk di cetak. 

3.3.2. Event 17 Agustus 

1. Brief 

Event 17 Agustus adalah acara rutin yang dilakukan The Springs Club, 

dimana banyak sekali melakukan acara-acara baru dan promo baru. Pada 

kesempatan magang kali ini penulis berkesempatan untuk mengerjakan 

proyek promosi event 17 Agustus The Springs Club yang dimana dalam 

pembuatan promosi event ini penulis mendapatkan brief dari Wulan untuk 

mengerjakan proyek desain ini berupa poster Food & Beverage menu, kupon 

makanan, flyer food and beverage menu, lomba acara 17 agustus, dan ucapan 

media sosial. Yang dimana penulis mendapatkan brief agar pembuatan 

proyek desain event 17 Agustus ini dibuat semenarik mungkin, dengan genre 

desain minimalis yang akan memberikan kesan elegan dan eksklusif agar 

promosi event ini dapat dapat sesuai dengan target pengunjung dan member 

The Springs Club golongan menengah keatas. 
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3. Konsep Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 3.6. Brainstorming Event 17 Agustus 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Penulis melakukan brainstorming pencarian jenis warna, jenis font, dan jenis 

objek yang akan penulis gunakan dalam pembuatan poster, flyer, kupon, dan 

media sosial yang dimana warna, font, dan objek visual yang digunakan harus 

benar-benar menunjukan nuansa 17 Agustus. Visual menggunakan bendera 

merah putih, kegiatan 17 agustus seperti panjat pinang, warna menggunakan 

warna merah darah dengan sedikit gradasi dan shadow, serta font 

menggunakan sans serif dan serif. 
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3. Visualisasi 

 Poster Food & Beverage 

 

 

 

 

 

 

 
   

 Gambar 3.7. Material yang di Kembangkan Food & Beverage 

          (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Gambar 3.8. Desain Akhir Poster Food & Beverage 

       (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Poster F & B adalah poster yang digunakan untuk memberitahukan kepada 

pengunjung member The Springs Club bahwa ada special menu dan special 
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harga saat 17 agustus di restaurant paprika. Pembuatan desain poster 

menggunakan konsep repetisi bendera merah putih, yang letak informasi 

terpusat ditengah, Desain awal yang penulis buat menggunakan objek 

background bendera merah putih dan penggabungan warna coklat diantara 

merah, namun setelah penulis melakukan asistensi kepada pembimbing 

menurutnya penggunaan warna coklat terlihat kurang cocok. Maka dari itu 

penulis mengganti hasil desain dengan hanyak menggunakan dua unsur 

warna yaitu warna merah darah dan putih di setiap objek, dan penggunaan 

vektor basic shape di belakang tulisan untuk menonjolkan informasi yang 

ingin disampaikan, serta penggunaan shadow di setiap visual dan tulisan 

untuk memberikan kesan 3 dimensi. 

Kupon Food & Beverage 

 

 

 

 

 
    Gambar 3.9. Material yang di Kembangkan Kupon 

   (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.10. Hasil Akhir Kupon 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Penulis kemudian membuat kupon khusus edisi 17 Agustus yang akan 

dibagikan kepada seluruh member The Springs Club, yang dimana kegunaan 
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kupon tersebut untuk syarat pemesanan special menu 17 Agustus. Kupon ini 

juga di desain dengan menggunakan unsur yang sama dengan poster dan flyer 

dimana masih menggunakan unsur warna merah dan putih serta penggunaan 

font serif dan sans-serif, serta elemen basic shape yang akan memberikan 

kesan minimalis, clean, dan elegan. Serta kupon ini dibuat dengan 

membaginya menjadi tiga grid agar menunjukan kesan yang seimbang. Pada 

desain kupon kali ini penulis tidak mendapatkan revisi dari pembimbing 

maupun F & B Service Manager dan bisa langsung masuk ke percetakan. 

Flyer Menu Food & Beverage 

 

 

 

 
  Gambar 3.11. Material yang di Kembangkan  

Flyer Food & Beverage 

         (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Gambar 3.12. Desain Akhir Flyer Food & Beverage 

        (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Selanjutnya penulis membuat flyer menu F & B yang akan di bagikan kepada 

pengunjung saat memilih menu di restoran, maka dalam flyer ini ditampilkan 

foto pilihan makanan special 17 agustus, dan membaginya menjadi tiga grid 

untuk menunjukan kesan seimbang dan foto terlihat menonjol. Dalam 

pembuatan flyer ini tetap menggunakan warna merah darah dan penggunaan 

huruf sans serif dan serif, penulis mendapatkan revisi ketika membuat layout 

flayer, karena pada awalnya layout gambar makanan pada poster ini 

berbentuk lingkaran dan menurut pembimbing hal ini memakan tempat yang 

terlalu berlebih dan gambar makanan menjadi tidak jelas. 

Poster Lomba 

 

 

 
    
Gambar 3.13. Material yang di Kembangkan  

Poster lomba 17 Agustus 

         (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
         Gambar 3.14. Desain Akhir Poster Lomba 17 Agustus 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Penulis membuat poster lomba 17 agustus yang isinya adalah jenis-jenis 

lomba yang akan diadakan pada acara 17 agustus di the springs club dan 

hadiah yang akan didapatkan. Penulis masih menggunakan warna dan font 

yang sama dengan desain yang lainnya yaitu merah darah dan font sans serif 

dan serif. Pada pembuatan desain ini pada awalnya penulis memberikan 

background merah dan tidak memberikan visual apapun karena banyaknya 

tulisan yang harus di muat di dalam poster, namun penulis mendapat revisi 

agar tetap diberikan visual untuk menunjukan kesan 17 agustus, maka dari itu 

penulis menambahkan visual berupa panjat pinang. 

Instagram 

Yang terakhir penulis membuat desain ucapan dirgahayu kemerdekaan 

Indonesia untuk post instagram, penulis menggunakan warna merah dan font 

serif, serta menambahkan visual logo 72 tahun Indonesia, serta bendera 

merah putih Indonesia. 

3.3.3. Motion dan Flyer Royal Ballroom 

1. Brief 

Penulis diberi brief oleh Wulan selaku pembimbing untuk membuat media 

promosi royal ballroom yang dimiliki The Springs Club menggunakan media 

motion graphic dan flyer. Pembuatan motion graphic akan di tampilkan pada 

acara wedding showcase The Springs Club yang di gelar tiga kali berturut-turut di 

royal ballroom the spring club dan promosi the springs club di JCC jakarta. 

Menurut brief pembuatan motion dibuat menggunakan warna-warna pastel yang 

berisi tentang apa saja yang harus di persiapkan untuk pernikahan yang salah 

satunya adalah gedung pernikahan Royal Ballroom. Lalu pembuatan flyer untuk 

dibagikan kepada pengunjung stand Royal ballroom The Springs Club di JCC 

Jakarta. 
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2. Konsep Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 
    

  Gambar 3.15. Brainstorming Motion Graphic 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Penulis melakukan brainstorming tentang apa saja yang harus di persiapkan untuk 

acara pernikahan dari mulai pakaian, dokumentasi, gedung pernikahan dll, serta 

mempersiakan visualnya berupa vektor, pemilihan warna, dan jenis font. Untuk 

pembuatan flyer penulis melakukan branstorming berupa layout dan penempatan 

yang sesuai dan cocok untuk dijadikan sebuah flyer, pemilihan warna font, jenis 

font dan background. 

3. Visualisasi 

Motion Graphic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Gambar 3.16. Material yang Dikembangkan  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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         Gambar 3.17. Hasil Akhir Motion Graphic 

   (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pada pembuatan motion awalnya penulis membuat karakter pengantin yang telah 

mengalami banyak revisi dari pembimbing, setelah itu penulis membuat vector 

yang lainnya berupa kue pernikahan, dokumentasi, souvenir dan lain sebagainya, 

penulis juga mendapatkan beberapa revisi karena adanya pembuatan vector yang 

karakternya tidak terlalu sesuai dengan karakter pengantin. 

Penulis melakukan pemilihan warna yang digunakan, yaitu penggunaan warna 

pink pastel dan putih, karena warna tersebut sangat cocok digunakan untuk 

pernikahan memberikan kesan yang fresh dan lembut, serta warna pink pastel 

dapat lebih menarik minat customer terutama calon pengantin wanita. Serta 

pemilihan font menggunakan font dengan huruf tegak bersambung seperti hand 

writing sangat cocok untuk memberikan kesan santai. 

Setelah semua jenis vector jadi penulis mulai merancang pergerakan masuk dan 

pergerakan vector dalam motion. Penulis mengalami banyak sekali revisi dari 

pembuatan motion ini, dikarenakan waktu masuknya vector yang terlalu cepat 
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atau terlalu lambat dan beberapa adanya kesalahan teknis saat vector dan karakter 

masuk. Hingga pada akhirnya pembuatan motion telah fix dan siap untuk di 

tampilkan di setiap acara promosi wedding The Springs Club. 

Flyer 

 

 

 

 

 
Gambar 3.18. Material yang di Kembangkan Flyer Royal Ballrom 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.19. Desain Akhir Flyer Royal Ballroom 

  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Pembuatan flyer ini penulis cukup mengalami banyak kesulitan dan revisi karena 

penulis harus dapat menempatkan informasi yang tergolong sedikit untuk dapat 

masuk di dalam flyer dan terlihat nyaman untuk di pandang. Penulis membuat 
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layout dengan membagi space judul Royal Ballroom dikarenakan memang ini 

merupakan ketentuan dari pihak The Springs Club dan menggunakan grid, lalu 

penulis memilih dua jenis font yaitu sans serif dan script untuk memberi kesan 

yang variatif agar tidak terlihat terlalu polos dan terlihat penuh. 

3.3.4. Flyer, X-Banner, dan Spanduk Club Olah Raga 

1. Brief 

Club olah raga adalah salah satu fasilitas yang dimiliki The Springs Club, yang 

dimana pihak membership sedang gencar untuk menambah jumlah member The 

Springs Club, maka dari itu pihak membership membutuhkan media promosi 

berupa flyer dan X-Banner guna untuk mempromosikan fasilitas olah raga yang 

dimiliki The Springs Club. Penulis kemudian membuat flyer yang disusun secara 

menarik dan to the point agar audiens dapat langsung mengingat informasi dari 

flyer ini, dimana inti dari flyer ini menyampaikan bahwa terdapat promo jika 

mendaftar pada bulan yang telah ditentukan 

2. Konsep Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Gambar 3.20. Brainstorming Flyer, 

       X-Banner, dan Spanduk Club Olah Raga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Penulis melakukan branstorming untuk menentukan layout penempatan informasi, 

foto, logo, pada flyer, x-banner, dan spanduk. Penulis memilih semua font 

menggunakan font sans serif, karena bentuknya yang tidal memiliki unsur 

dekoratif dapat memperjelas informasi yang ada didalamnya dan tidak memenuhi 

ruang desain. Serta penggunaan warna orange karena menurut psikologi warna, 

warna orange adalah warna yang akan membawa semangat dan optimism, maka 

dari itu sangat cocok untuk digunakan sebagai desain olah raga ini. 

3. Visualisasi 

 Flyer dan X-Banner 

 

 

 

 
     Gambar 3.21. Material yang di Kembangkan  

             Flyer, X-Banner, dan Spanduk Club Olah Raga 

           (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Gambar 3.22. Desain Akhir X-Banner dan Flyer Club Olah raga 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Pembuatan flyer dan X-banner ini menggunakan prinsip desain harmoni dan 

unity dimana dalam pembuatan flyer dan x-banner ini terkesan menyatu dan 

tidak terasa berat sebelah dalam pengaturan layout foto, informasi dan logo. 

 

 Spanduk 

 

 

 
Gambar 3.23. Material yang di Kembangkan Club Olah Raga  

           (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 
  Gambar 3.24. Hasil Akhir Spanduk Club Olah Raga 

    (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Pembuatan spanduk menggunakan penulis membagi menjadi tiga grid untuk 

menempatkan logo the springs club, gambar, dan informasi, hal ini akan 

mempermudah pembaca untuk mengetahui informasi yang akan disampaikan 

 

3.4. Kendala yang Ditemukan 

Penulis memiliki beberapa kendala selama proses magang berlangsung, kendala 

yang penulis hadapi adalah: 

1. Ketidak telitian penulis saat memasukan informasi dalam pembuatan desain.  

2. Penulis memiliki kendala dalam berkomunikasi kepada club manager atas 

hasil revisi karena kesibukan dari club manager.  

3. Terkadang penulis menemukan ketidak cocokan gaya desain atau perbedaan 

selera penulis dengan gaya desain yang diharapkan atasan. 

4. Penulis terkadang memiliki hambatan untuk mendapatkan ide dalam 

mendesain karena penulis harus banyak mengeksplor dan memiliki gaya 
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desain yang berbeda-beda untuk menyesuaikan target market dari apa yang di 

promosikan. 

5. Terjadinya miscommunication dalam penyampaian / brefing pekerjaan 

 

3.5. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

1. Berusaha untuk lebih teliti lagi dan sering mengecek informasi agar 

terhindar dari kesalahan 

2. Penulis melakukan komunikasi melalui telepon atau email untuk 

melakukan pertanyaan atas hasil revisi, dengan begitu penulis tidak harus 

bertemu langsung dengan atasan. 

3. Penulis berusaha untuk memahami dan menyesuaikan selera desain atasan, 

dan menghilangkan sikap egois dalam mendesain. 

4. Lebih sering melakukan konsultasi kepada pembimbing lapangan dan 

melakukan searching di internet untuk mendapatkan ide dalam mendesain. 

5. Penulis lebih sering lagi untuk melakukan diskusi dengan pembimbing 
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