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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Kedudukan dan Koordinasi  3.1.

PT. Nusa Artha Estetika (NUSAE), dalam pengerjaan proyeknya, dipimpin oleh 

principal designer dan account executive. Principal designer merupakan orang 

yang memiliki kewenangan untuk memberi keputusan akhir dalam perihal desain 

terhadap setiap proyek yang ada, serta mengarahkan art director dan desainer 

grafis dalam pengerjaan suatu desain. Account executive merupakan orang yang 

bertugas untuk mengatur dan memantau waktu setiap tahapan pengerjaan proyek, 

dalam kaitannya dengan keperluan untuk diserahkannya hasil desain kepada klien 

dan perihal pengaturan keuangan.  

Jabatan principal designer dan account executive diikuti dengan posisi 

head designer pada bagian bawahnya, yaitu orang dengan tanggung jawab untuk 

memantau atau meninjau proses dan hasil desain dari seluruh proyek yang sedang 

berlangsung, sebelum nantinya didiskusikan bersama principal designer dan, jika 

proyek berada dalam bidang environmental graphic design, maka didiskusikan 

juga dengan product designer. Art director, berada dibawah posisi head designer, 

adalah orang yang berperan untuk memimpin suatu proyek secara spesifik – 

memiliki tanggung jawab penuh akan sebuah proyek. Pada umumnya, art director 

dapat memimpin beberapa proyek sekaligus, dimana eksekusi desain untuk 

masing-masing proyeknya dikerjaan oleh seorang desainer grafis (Satu proyek 

dikerjakan oleh satu orang desainer grafis) berdasarkan arahan art director. 

Segala hal yang berhubungan dengan penulisan dikerjaan oleh seorang creative 

writer, dengan kata lain, pekerjaan penulisan untuk seluruh proyek yang ada 

dikerjaan oleh creative writer secara bersamaan.   

3.1.1. Kedudukan 

Penulis, dalam studio desain NUSAE, memiliki posisi sebagai desainer grafis. 

Kewajiban atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang desainer grafis 
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dalam perusahaan bersangkutan, pada setiap proyeknya, meliputi pembuatan 

konsep dan penentuan keywords, melakukan brainstorming, pembuatan sketsa, 

melaksanakan proses desain dalam wujud digital, dan finalisasi desain kedalam 

tahap siap terbit/cetak atau siap dipresentasikan kepada klien, hingga pembuatan 

presentasi yang akan diberikan ke klien dan pembuatan panduan untuk perihal 

percetakan. Pada setiap bagian spesifik dari pekerjaan yang dilakukan desainer 

grafis (Penulis), selalu ada kemungkinan akan adanya campur tangan atau diskusi 

dengan desainer lainnya. Campur tangan dan/atau diskusi tersebut terutama adalah 

dengan art director dan creative writer proyek bersangkutan. Koordinasi 

demikian dijelaskan pada bagian selanjutnya. 

3.1.2. Koordinasi 

Desainer grafis memiliki kedudukan dibawah (Berurut dari hierarki terendah) art 

director, head designer, account executive dan principal designer, dan memiliki 

posisi yang setara dengan creative writer. Art director, pada tahap awal 

pengerjaan proyek, akan memberikan data-data yang diperlukan untuk proyek 

bersangkutan, berikut dengan goals and objective proyek, moodboard, dan daftar 

kebutuhan output desain kepada desainer grafis. Pembuatan konsep dan penentuan 

keywords dilakukan oleh desainer grafis dengan adanya kemungkinan bagi art 

director dan creative writer untuk terlibat dalam proses ini.  

Perolehan konsep dan keywords dijadikan bahan bagi art director untuk 

membuat creative brief – merupakan lanjutan brief yang berisikan konsep, 

keywords, moodboard, goals and objective, dan daftar kebutuhan output desain – 

diserahkan kepada desainer grafis sebagai pedoman pengerjaan desain yang 

dimulai dengan pembuatan sketsa. Pada situasi tertentu, ada kemungkinan bagi 

desainer grafis untuk langsung melakukan sketsa tanpa adanya creative brief 

karena keterbatasan waktu. Art director kemudian melakukan peninjauan terhadap 

sketsa tangan tersebut. Sketsa yang dinilai sudah tepat, sesuai, atau dapat 

merepresentasikan konsep, keywords, dan moodboard bersangkutan secara kuat 

akan dilanjutkan ke dalam proses visualisasi digital atas perintah art director.  
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Proses visualisasi digital menghasilkan banyak alternatif desain dalam 

bentuk digital. Pada tahap tersebut, art director dan head designer akan memilih 

beberapa alternatif terbaik dan menginstruksikan perbaikan desain secara spesifik 

terhadap alternatif yang telah dipilih kepada desainer grafis, jika memang 

diperlukan adanya perbaikan. Pada situasi tertentu posisi art director dan head 

designer dipegang oleh orang yang sama (Head designer menjadi art director 

suatu proyek). Desain yang sudah diperbaiki dan terkualifikasi oleh art director 

dan head designer akan diserahkan kepada principal designer untuk dilakukan 

peninjauan akhir secara bersama-sama (Desainer grafis, art director, head 

designer, dan principal designer). Principal designer akan memerintahkan 

desainer grafis untuk membuat presentasi hasil desain (Untuk diberikan dan 

dipresentasikan kepada klien) jika dinilai sudah tepat, atau memerintahkan 

desainer grafis melakukan revisi jika diperlukan. Hasil revisi akan kembali 

didiskusikan bersama dengan art director, head designer, dan principal designer. 

Pada proyek yang memiliki kategori environmental graphic design, akan 

dilakukan diskusi dan peninjauan secara lebih lanjut bersama dengan product 

designer.  

Pada tahap pembuatan presentasi hasil desain, desainer grafis berdiskusi 

dengan creative writer. Susunan presentasi dan materi presentasi dalam bentuk 

tulisan dipersiapkan oleh creative writer untuk dikerjakan oleh desainer grafis. Art 

director turut memantau proses pengerjaan presentasi dan akan meninjau hasil 

akhir presentasi tersebut. Terkait dengan ada atau tidaknya revisi terhadap hasil 

presentasi ditentukan oleh art director. 

Presentasi kepada klien dilakukan oleh desainer grafis dan art director, 

serta dihadiri oleh account executive. Pada saat presentasi, account executive akan 

mencatat poin-poin penting terkait dengan pendapat klien terhadap hasil desain 

bersangkutan. Pendapat klien yang dimaksud merupakan gagasan untuk 

dilakukannya revisi hasil desain.  
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Daftar revisi dan pendapat klien terhadap hasil desain akan diserahkan 

kepada principal designer untuk didiskusikan bersama dengan desainer grafis, art 

director, dan account executive. Hasil dari proses revisi desain kemudian akan 

ditinjau oleh  art director dan principal designer untuk dipresentasikan kembali 

kepada klien. Desain yang telah disepakati oleh pihak NUSAE dan klien 

dilanjutkan ke tahap akhir yaitu pengerjaan panduan percetakan. Panduan tersebut 

dikerjakan oleh desainer grafis dan hasilnya diserahkan kepada art director untuk 

dibawa ke percetakkan. Proses cetak hasil desain berada dalam pengawasan art 

director dan desainer grafis, kemudian hasil cetak akan diberikan kepada klien 

melalui account executive atau art director. 

 
Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi NUSAE 

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis
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 Tugas yang Dilakukan 3.2.

Berikut merupakan tabel keterangan pekerjaan yang dilakukan penulis pada saat 

pelaksanaan kerja magang di studio desain NUSAE dalam periode empat bulan. 

Tabel 3.1. Pekerjaan yang Dilakukan Selama Magang 

Waktu Mulai Proyek Klien Periode 

Minggu – 1 Perancangan identitas visual 

dan stationery 

Dafworks 

(Studio Arsitektur) 

4 Bulan 

Minggu – 1 Membaca, merangkum, dan 

mempresentasikan ilmu yang 

didapat dari buku dengan judul 

Typograhie karangan Emil 

Ruder 

NUSAE 10 Minggu 

Minggu – 4 Peramncangan pictogram-font NUSAE 3 Minggu 

Minggu – 4 Presentasi hasil desain kepada 

klien 

Dafworks 

(Studio Arsitektur) 

1 Hari 

Minggu – 7 Perancangan signage dan 

graphic ambient 

Bandung Desain 

Biennale 2017 

(Pameran Desain) 

3 Minggu 

Minggu – 8 Presentasi hasil desain kepada 

klien 

Bandung Desain 

Biennale 2017 

(Pameran Desain) 

1 Hari 

Minggu – 8 Retouch foto portfolio NUSAE 2 Minggu 

Minggu – 10 Pembaharuan konten website NUSAE 1 Hari 

Minggu – 11 Perancangan sertifikat, post-

it/buku tamu, dan katalog 

Indonesian 

Architects Week at 

Seoul 2017 

(Pameran 

Arsitektur) 

4 Minggu 
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Minggu – 12 Analisis perubahan denah dan 

pemanfaatan ruang, 

perancangan pictogram 

tambahan, serta pembaharuan 

konten dan desain sitemap  

untuk keperluan signage 

Bandung Creative 

Hub 

(Co-working 

Space) 

 

 

 

 

2 Minggu 

Minggu – 14 Pembuatan posting plan dan 

perancangan graphic content 

untuk instagram 

Indonesian 

Architects Week at 

Seoul 2017 

(Pameran 

Arsitektur) 

2 Minggu 

Minggu – 15 Perancangan layout yang 

dijadikan formal untuk 

keperluan presentasi digital 

Indonesian 

Architects Week at 

Seoul 2017 

(Pameran 

Arsitektur) 

1 Minggu 

Minggu – 16  Perancangan buku company 

profile  

NUSAE 1 Minggu 

Minggu – 16 Presentasi hasil desain Dafworks 

(Studio Arsitektur) 

1 Hari 
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 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 3.3.

Secara umum, pada pelaksanaan kerja magang di studio desain NUSAE, penulis 

melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang desain grafis. Pekerjaan 

demikian meliputi perancangan identitas visual, perancangan environmental 

graphic, perancangan layout dan editorial, serta pekerjaan lain yang masih 

berkaitan dengan keempat bidang desain grafis tersebut. Selama pelaksanaan kerja 

magang, penulis mendapatkan tiga kategori pekerjaan, yaitu: Pertama, proyek 

berstatus baru, dimana penulis mengerjakan proyek tersebut dari tahap awal 

hingga akhir – melakukan proses pembuatan konsep, keywords, moodboard, 

sketsa, visualisasi desain secara digital, hingga finalisasi desain sampai pada tahap 

siap cetak, dan melakukan presentasi hasil desain kepada klien; Kedua, proyek 

dengan status sedang dikerjaan oleh desainer lain, dimana penulis pada kategori 

pekerjaan ini memiliki peran untuk membantu desainer tersebut dalam 

menyelesaikan tugasnya; Ketiga, proyek dengan status telah dikerjaan oleh 

desainer lain, dimana penulis bertugas untuk melanjutkan pekerjaan desainer yang 

sudah tidak bekerja lagi di studio NUSAE. Pada laporan kerja magang ini, penulis 

hanya akan menguraikan proyek dengan kategori pekerjaan pertama secara lebih 

mendalam. Hal tersebut atas dasar bahwa proyek-proyek dengan kategori tersebut 

merupakan yang paling dikuasai penulis dari segi intrinsik dan ekstrinsik.  

3.3.1. Perancangan Identitas Visual dan Stationery Dafworks 

Dafworks merupakan sebuah studio arstitektur dan desain interior yang didirikan 

pada akhir tahun 2014 oleh Dickie Ahmad Wizmar. Studio yang terletak di kota 

Bandung ini memiliki pendekatan desain berupa penggabungan morfologi 

arsitektur Indonesia dengan gaya modern dari luar negeri seperti Scandinavia dan 

Olson Kundig. Pada setiap karya arsitekturnya, Dafworks menerapkan unsur-

unsur lokal dari segi materialnya, yaitu penggunaan bahan berjenis tropis khas 

Indonesia. Arsitektur yang dirancang oleh Dafworks menggunakan konsep 

vernakuler pada desainnya, untuk menyesuaikan kebutuhan dengan iklim, cuaca, 

dan pola perilaku penduduk Indonesia.    
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Proyek perancangan identitas visual dan stationery Dafworks diadakan 

atas dasar bahwa studio terkait belum memiliki identitas visual dan stationery 

yang konkret pada saat tersebut. Sejak saat awal didirikan, studio terkait hanya 

mengandalkan logo dan stationery rancangan pribadi, dimana menurut pihak 

studio, dengan adanya identitas visual dan stationery yang konkret, akan membuat 

Dafworks lebih mampu bersaing secara visual dalam pasar. 

 

Gambar 3.2. Karya Arsitektur Dafworks 

Sumber: Dafworks 
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3.3.1.1. Instruksi Pelaksanaan Proyek 

Pada proyek ini, disampaikan melalui brief, penulis ditugaskan untuk 

melakukan perancangan identitas visual dan stationery untuk studio 

Dafworks. Terkait dengan perancangan identitas visual, penulis ditugaskan 

untuk membuat logotype dan logomark, supergrafis, memilih tipografi 

yang digunakan, dan menentukan palet warna. Brief yang diberikan berisi 

data-data mengenai studio Dafworks yang berkaitan dengan kebutuhan 

perancangan identitas visual, selain juga berisi keywords dan moodboard 

dimana telah ditentukan dan dibuat oleh art director.  

Berdasarkan instruksi art director kepada penulis, pengerjaan 

proyek dimulai dengan pembuatan konsep, sketsa, dan desain digital logo 

Dafworks sebagai tahapan awal. Proses selanjutnya yang harus dikerjakan 

oleh penulis adalah merancang supergrafis dan gaya layout untuk 

kebutuhan implementasi pada berbagai jenis output dan sebagai bagian 

dari komponen sebuah identitas visual utuh. Tahap akhir dari proses 

perancangan identitas visual adalah penentuan warna. Penulis, setelah 

seluruh proses perancangan telah diselesaikan, ditugaskan untuk membuat 

presentasi hasil desain identitas visual agar dapat disampaikan kepada 

klien secara jelas dan sistematis.  

3.3.1.2. Proses Produksi 

1. Konsep 

Berdasarkan pada pendekatan desain arsitektur dan interior 

Dafworks yang merupakan penggabungan dari gaya Indonesia 

(Tropis) dengan gaya luar negeri (Modern), digunakan unsur 

penggabungan sebagai konsep identitas visual Dafworks. Konsep 

tersebut dipilih oleh penulis atas dasar bahwa dari beberapa poin 

pendekatan desain yang diterapkan oleh Dafworks, 

‘penggabungan’ merupakan pendekatan desain yang paling 

tercerminkan dalam setiap karya-karya arsitektur studio terkait. 
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Hal demikian akan dapat menghasilkan identitas visual yang baik 

atas dasar adanya keselarasan antara wujud nyata karya arsitektur 

dan desain interior Dafworks dengan identitas visualnya 

(Keduanya sama-sama memiliki konsep penggabungan), dengan 

kata lain, gaya arsitektur dan desain interior Dafworks akan 

terinterpretasikan melalui identitas visualnya.  

2. Keywords 

Keywords dalam proyek pernacngan identitas visual dan 

stationery Dafworks, seperti telah ditentukan oleh art director, 

adalah: modern, tropis, lokal, serta arstitektur dan interior. 

Sebagai bagian dari pelaksanaan proses brainstorming untuk 

memperoleh hasil terjemahan visual dari keywords tersbut, 

penulis melakukan riset lebih lanjut mengenai ciri-ciri arsitektur 

Indonesia, Scandinavia, Olson Kundig, dan Dafworks itu sendiri. 

Penulis menemukan ciri-ciri arsitektur dimana sekiranya dapat 

diterjemahkan secara visual, meliputi: atap rumah berbentuk 

segitiga dan penggunaan celah atau bukaan pengudaraan yang 

banyak (Gaya arsitektur Indonesia); serta atap rumah berbentuk 

persegi/datar dan bentuk bangunan secara keseluruhan yang 

cenderung persegi/kotak (Gaya arsitektur Dafworks yang 

terinspirasi dari gaya Scandinavia dan Olson Kundig).  

Sebagai sebuah keyword, ‘lokal’ mengacu terutama pada 

penggunaan material Dafworks dalam menciptakan karya-

karyanya (Dafworks menggunakan material lokal). Keyword 

tersebut diterjemahkan kedalam indentitas visual melalui 

pemilihan/penggunaan material kertas cetak untuk kebutuhan 

stationery yang memiliki warna natural, sehingga warna 

background pada layout stationery tidak dicetak berwarna 

(Warna berasal dari material kertas itu sendiri). Hal demikian 
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didasarkan bahwa ‘lokal’ atau Indonesia dalam gambaran 

masyarakat umum, sangat identik dengan warna-warna 

alam/natural seperti cokelat, kuning, dan abu-abu, selain juga 

karena warna-warna pada kebanyakan karya arsitektur dan desain 

interior Dafworks yang tergolong natural.  

3. Moodboard 

Berikut merupakan moodboard untuk perancangan identitas 

visual dan stationery Dafworks yang telah dibuat oleh art 

director. 

 

Gambar 3.3. Moodboard Perancangan Identitas Visual dan Stationery Dafworks 

Sumber: NUSAE 
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3.3.1.3. Hasil Perancangan 

1. Identitas Visual 

a. Logotype 

 
Gambar 3.4. Logotype Dafworks 

Sumber: NUSAE 

Sesuai dengan konsep yang sudah dibuat, ‘penggabungan’ 

diterapkan pada logotype melalui ujung stroke diagonal huruf ‘A’ 

dan ‘W’, dimana keduanya dirancang menjadi saling 

berhubungan dalam satu garis lurus diagonal dan kedua ujung 

huruf tersebut hampir bertemu/bersambung satu sama lain. 

Terkait dengan alasan digunakannya huruf ‘A’ dan ‘W’ untuk 

menciptakan adanya penggabungan dalam logotype, didasarkan 

oleh proses eksperimen penulis pada tahap sketsa; penulis 

mencari dua huruf dalam kata Dafworks yang jika digabungkan 

memiliki kesan menarik atau harmonis.  
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Gambar 3.5. Penerapan Konsep ‘Penggabungan’ dalam Logotype Dafworks 

Sumber: NUSAE 

Terkait dengan penerapan keywords kedalam logotype 

Dafworks, keywords ‘tropis’ dan ‘arsitektur’ diterapkan secara 

bersamaan melalui penghilangan stroke horizontal pada huruf 

‘A’. Hal tersebut atas dasar salah satu ciri arsitektur tropis yaitu 

bentuk atap segitiga. Penulis menemukan bahwa dengan 

dihilangkannya stroke horizontal dalam huruf ‘A’, maka huruf 

tersebut dapat mewakili bentuk atap arsitektur tropis. Keyword 

‘tropis’ juga diterapkan melalui ketebal huruf logotype yang tipis.  

 

 
Gambar 3.6. Penerapan Keywords dalam Logotype Dafworks 

Sumber: NUSAE 
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Ujung bagian atas tengah huruf ‘A’ yang pada umumnya 

bersudut lancip dimodifikasi menjadi garis horizontal yang datar. 

Hal demikian bertujuan untuk dapat menggambarkan gaya 

arsitektur Scandinavia, Olson Kundig, dan hasil karya arsitektur 

Dafworks pada umumnya yang memiliki kecenderungan bentuk 

persegi/kotak secara kesuluruhan. Atas dasar bahwa huruf ‘A’ 

dan ‘W’ memiliki kemiripan dan hubungan, maka penulis 

menerapkan modifikasi yang sama pada huruf ‘W’ untuk 

menciptakan keselarasan. Modifikasi tersebut, ternyata, 

menghasilkan dampak terhadap huruf ‘D’, ‘O’, dan ‘S’ – ketiga 

huruf tersebut menjadi terlihat terlalu rounded dibandingkan 

dengan huruf-huruf lainnya. Penulis melakukan modifikasi 

terhadap tiga huruf tersebut berupa penerapan garis lurus pada 

bagian lengkung huruf terkait, untuk menjadikan huruf ‘D’, ‘O’, 

dan ‘S’ menjadi lebih selaras (Kaku dan persegi) dengan huruf 

lainnya, sekaligus membuat huruf secara keseluruhan terlihat 

lebih modern (Berkaitan dengan keyword ‘modern’). 

 

Gambar 3.7. Proses Penajaman Visual terhadap Logotype Dafworks 

Sumber: NUSAE 
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b. Logomark 

 
Gambar 3.8. Logomark Dafworks 

Sumber: NUSAE 

Logomark Dafworks merupakan simplifikasi dari logotypenya, 

menggunakan inisial huruf ‘D’ dan ‘W’ yang masing-masing 

mewakili kata ‘Daf’ dan ‘Works’. Kedua huruf tersebut memiliki 

anatomi, ketebalan, ukuran, dan/atau bentuk yang sama persis 

baik dalam wujud logotype dan logomark, dengan kata lain, 

morfologi huruf ‘D’ dan ‘W’ tidak dirubah ketika diadaptasi dari 

logotype kedalam logomark. Hubungan posisi huruf ‘D’ dan ‘W’ 

dimodifikasi pada adaptasinya kedalam wujud logomark, yaitu 

dari posisi stacked (Huruf ‘D’ diatas ‘W’) menjadi posisi side-to-

side (Huruf ‘D’ disamping ‘W’). Hal tersebut atas dasar proses 

eksperimen penulis yang membuktikan bahwa penggunaan 

hubungan posisi huruf ‘D’ dan ‘W’ berjenis stacked pada 

logomark terlihat ganjil dan lebih estetis jika menggunakan 

posisi side-to-side.  
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Gambar 3.9. Pengadaptasian Logotype Dafworks menjadi Logomark 

Sumber: NUSAE 

Terkait dengan penggunaan logomark, digunakan sebagai 

subtitusi dari logotype untuk berbagai kebutuhan implementasi 

desain. Logomark hanya dipakai ketika logotype tidak dapat 

digunakan pada layout suatu output desain atas alasan apapun, 

dengan kata lain, penggunaan logomark bersifat sekunder dan 

frekuensi penggunannya lebih minim daripada logotype yang 

bersifat primer.  
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c. Supergrafis 

 

 
Gambar 3.10. Supergrafis Dafworks 

Sumber: NUSAE 

Inti visual pada logotype Dafworks terdapat pada koneksi antara 

stroke huruf ‘A’ dan ‘W’, yang mana merupakan hasil 

penerjemahan dari konsep penggabungan gaya arsitektur 

Indonesia dan luar negeri kedalam wujud visual. Inti visual 

tersebutlah yang diadaptasi menjadi supergrafis identitas visual 

Dafworks.   
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Gambar 3.11. Inti Visual dalam Logotype Dafworks 

Sumber: NUSAE 

d. Tipografi 

 

Gambar 3.12. Tipografi Identitas Visual Dafworks 

Sumber: NUSAE 

Akzidenz-Grotesk merupakan typeface yang digunakan penulis 

sebagai dasar perancangan huruf dalam logotype dan juga 
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tentunya logomark. Atas dasar bahwa typeface tersebut sudah 

digunakan sebagai logo, maka untuk menciptakan sebuah 

identitas visual yang kuat, Akzidenz-Grotesk kembali digunakan 

sebagai typeface untuk keperluan teks dalam wilayah identitas 

visual Dafworks.  Adanya kesamaan tersebut mampu 

menciptakan keseragaman antar seluruh huruf yang diletakkan 

pada suatu implementasi desain dalam ranah identitas visual 

Dafworks. 

e. Warna 

 
Gambar 3.13. Warna Identitas Visual Dafworks 

Sumber: NUSAE 

Pemilihan warna identitas visual didasarkan pada warna-warna 

yang telah dihasilkan oleh karya-karya arsitektur Dafworks itu 

sendiri, dengan kata lain, penulis hanya mengambil dan 

menyelaraskan warna-warna yang terdapat pada rumah atau 

bangunan ciptaan Dafworks sebagai warna identitas visualnya. 

Menurut penulis, hal demikian dilakukan atas dasar bahwa karya 
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arsitektur Dafworks sebenarnya telah memiliki ciri khas 

warnanya sendiri yang kuat, serta sudah memiliki warna sesuai 

dengan keyword perancangan identitas visual ini (Warna 

alam/natural dari keyword ‘lokal’), sehingga pemilihan warna di 

luar ranah tersebut akan menjadi tidak relevan. Pengadaptasian 

warna karya arsitektur Dafworks menjadi warna identitas visual 

studio tersebut akan dengan sendirinya mampu mencerminkan 

karakter Dafworks yang sesungguhnya ke dalam bentuk visual 

grafis. 

 Proses pemilihan warna dilakukan penulis secara digital. 

Terkait dengan perihal pencetakkan suatu output desain yang 

menggunakan warna, warna akan dihasilkan dari material kertas 

cetak dan bukan dari tinta cetak (Sesuai dengan keyword ‘lokal’ 

atau ‘material lokal’). Hal tersebut menjadikan diperlukannya 

penyeseuaian warna material kertas cetak dengan warna identitas 

visual (Warna digital) yang telah didtentukan.   

 
Gambar 3.14. Inspirasi dalam Pemilihan Warna Identitas Visual Dafworks 

Sumber: NUSAE 
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2. Stationery 

Berikut hasil perancangan stationery yang didasarkan pada 

identitas visual Dafworks. Stationery yang dirancang meliputi 

kartu nama, amplop dengan tiga jenis ukuran berbeda, dan 

letterhead. Antara satu stationery dengan stationery lainnya yang 

ditunjukkan pada bagian ini tidak memiliki perbandingan ukuran 

sebenarnya (Misal: ukuran kertas A4 ditunjukkan dengan ukuran 

yang sama dengan kertas A3) karena alasan keterlihatan. Sampai 

pada waktu kontrak kerja magang penulis telah selesai, konten 

stationery belum sampai pada tahap final. 

a. Kartu Nama 

 
Gambar 3.15. Kartu Nama Dafworks 

Sumber: NUSAE 
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b. Amplop 

 
Gambar 3.16. Amplop Ukuran Kecil Dafworks 

Sumber: NUSAE 

 
Gambar 3.17. Amplop Ukuran Sedang Dafworks 
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Sumber: NUSAE 

 

 
Gambar 3.18. Amplop Ukuran Besar Dafworks 

Sumber: NUSAE 
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c. Letterhead 

 
Gambar 3.19. Letterhead Dafworks 

Sumber: NUSAE 

3.3.2. Perancangan Signage dan Graphic Ambient Bandung Design Biennale 

2017 

Bandung Design Biennale (BDB) merupakan sebuah acara yang meliputi 

pameran, workshop, penghargaan, serta pemasaran hasil karya dari berbagai 

bidang desain (Grafis, Interior, Motion Graphic, dsb). Partisipan dalam acara ini 

sebagian besar ialah desainer lokal (Bandung) dan nasional (Indonesia), diikuti 

dengan beberapa desainer internasional. Pelaksanaan BDB di tahun 2017 

merupakaan penyelenggaraan perdana, diadakan selama bulan November pada 

Pabrik Kina Bandung. Pengadaan BDB pada waktu berikutnya, sesuai dengan 

namanya (Biennale), adalah setiap dua tahun sekali. 

Pembuatan acara Bandung Design Biennale dilatarbelakangi oleh 

kurangnya kesadaran masyarakat umum terhadap pentingnya desain dalam 

berbagai bidang kehidupan. Desainer-desiner lokal, atas dasar bahwa Bandung 

dikenal dan diakui oleh Unesco Creative Cities Network (UCCN) sebagai kota 
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desain, merasa memiliki tanggung jawab untuk dapat menjawab masalah tersebut. 

Pelaksanaan acara BDB, secara keseluruhan, memiliki tujuan utama untuk 

mengkomunikasikan terkait dengan bagaimana desain dapat memengaruhi 

kehidupan masyarakat.  

3.3.2.1. Instruksi Pelaksanaan Proyek 

Pada proyek ini, disampaikan melalui brief, penulis ditugaskan untuk 

melakukan perancangan signage dan graphic ambient untuk Bandung 

Design Biennale 2017 berdasarkan identitas visual yang sudah dirancang 

sebelumnya. Terkait dengan perancangan signage, penulis ditugaskan 

untuk membuat orientation sign, directional sign, identification sign, 

regulatory sign, serta pictogram dan tanda panah. Brief yang diberikan 

berisi data-data mengenai Bandung Design Biennale 2017 yang berkaitan 

dengan kebutuhan perancangan signage dan graphic ambient, selain juga 

berisi keywords dan moodboard dimana telah ditentukan dan dibuat oleh 

art director.  

Pengerjaan proyek dimulai dengan pembuatan konsep dan bentuk 

panel sign secara keseluruhan yang dilakukan bersama-sama dengan 

principal designer, art director, dan penulis sebagai tahapan awal. Proses 

selanjutnya yang harus dikerjakan oleh penulis adalah melakukan riset 

terhadap konsep bersangkutan serta membuat sketsa elemen grafis (Tanda 

panah dan pictogram) dan layout. Proses tersebut dilanjutkan dengan 

pembuatan desain bentuk panel sign secara digital yang meliputi jenis 

free-standing, wall-mounted, blade-sign, dan hanging-sign beserta dengan 

penentuan ukuran/dimensinya. Pada tahapan berikutnya, penulis 

ditugaskan untuk melakukan eksplorasi visual secara digital terkait 

hubungan antara elemen grafis dengan masing-masing jenis bentuk sign 

tersebut. Tahap akhir dari proses perancangan signage dan graphic 

ambient ini adalah perancangan tanda panah dan pictogram, diikuti 

pembuatan layout signage final yang didasarkan dari hasil eksplorasi 
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sebelumnya dengan menggunakan kedua elemen grafis yang sudah 

dirancang tersebut sebagai komponennya. Tahap akhir ini juga meliputi 

pembuatan sistematika penggunaan elemen grafis dan gaya layout untuk 

setiap kategori sign yang ada. Penulis, setelah seluruh proses perancangan 

telah diselesaikan, ditugaskan untuk membuat presentasi hasil desain 

signage dan graphic ambient agar dapat disampaikan kepada klien secara 

jelas dan sistematis. Pengerjaan yang dilakukan oleh penulis pada proyek 

ini belum sampai pada tahap finalisasi konten, pemilihan material, 

peletakkan sign, dan proses produksi, namun sudah mencapai tahap desain 

final, sehingga penyelesaian proyek akan dilakukan oleh rekan di NUSAE. 

3.3.2.2. Proses Produksi 

1. Identitas Visual 

Data-data mengenai identitas visual Bandung Design Biennale 

2017 diperoleh oleh penulis melalui graphic standard manual 

(GSM) dalam format buku digital. Bersumber pada GSM 

tersebut, konsep utama yang mendasari identitas visual BDB 

2017 (Telah dibuat sebelumnya) adalah ‘motekar’. Motekar 

merupakan sebuah kata yang dalam bahasa Sunda berarti kreatif, 

gigih, dan berani. Pada identitas visual BDB 2017, keywords 

yang digunakan meliputi Bandung, kolaborasi, dan biennale. 

Elemen-elemen identitas visual BDB 2017 dipaparkan sebagai 

berikut. 
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a. Logo 

 
Gambar 3.20. Konfigurasi Satu Logotype BDB 2017 

Sumber: NUSAE 

 

 
Gambar 3.21. Konfigurasi Dua Logotype BDB 2017 

Sumber: NUSAE 
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Gambar 3.22. Logogram BDB 2017 

Sumber: NUSAE 

Logo BDB 2017 terdiri dari tiga macam konfigurasi, yaitu: 

Logotype yang menuliskan nama acara dalam tiga baris; 

Logotype yang menuliskan nama acara dalam satu baris; dan 

logogram. Terkait dengan konsep, secara singkat, ‘motekar’ 

diimplementasikan pada logo melalui bentuk-bentuk yang rigid 

dan persegi/kotak (Kokoh) sebagai pengembangan atau 

visualisasi dari arti kata motekar yaitu gigih dan berani. Keyword 

‘Bandung’ diterjemahkan pada huruf-huruf dengan bentuk 

menyerupai aksara Sunda. Kedua huruf ‘N’ dalam logo pada kata 

‘Biennale’ dibuat berhimpit/menyambung satu sama lain sebagai 

implementasi keyword ‘Kolaborasi’. ‘Biennale’ sebagai sebuah 

keyword, diterapkan kedalam logo melalui ketebalan huruf bold 

dan bersudut rounded, atas dasar bahwa biennale merupakan 

sesuatu yang membawa kesan besar dan ekslusif (Acara dengan 

sifat biennale cenderung diadakan secara besar-besaran dan 
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eksklusif). Logogram BDB 2017 merupakan pengembangan dari 

hasil logotype, memiliki sifat sebagai logo sekunder.  

b. Tipografi 

 
Gambar 3.23. Typeface Motekar 

Sumber: NUSAE 

 

 
Gambar 3.24. Typeface Akzidenz-Grotesk 

Sumber: NUSAE 
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Pada identitas visual BDB 2017, terdapat dua macam typeface, 

yaitu Motekar dan Akzidenz-Gotesk, dimana kedua typeface 

tersebut masing-masing digunakan untuk kebutuhan yang 

berbeda. Motekar merupakan typeface yang secara khusus 

diciptakan untuk keperluan perancangan identitas visual BDB 

2017, hanya diaplikasikan pada logotype dan logogram 

bersangkutan. Akzidenz-Gotesk, pada identitas visual BDB 2017, 

adalah typeface yang digunakan dalam segala hal yang 

berhubungan dengan penulisan konten (Headline, sub-headline, 

bodytext, dsb), termasuk untuk kebutuhan signage. 

c. Warna 

 
Gambar 3.25. Warna Identitas Visual BDB 2017 

Sumber: NUSAE 

Terdapat empat macam konfigurasi warna dalam identitas visual 

Bandung Design Biennale 2017. Pemilihan warna-warna tersebut 

didasarkan pada arti kata ‘Motekar’ yakni kreatif, selain 

merupakan cerminan warna kota Bandung.  
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2. Konsep 

Konsep yang mendasari identitas visual Bandung Design 

Biennale 2017 digunakan sebagai konsep peracangan signage 

dan graphic ambient, namun dengan pendekatan yang berbeda. 

Konsep ‘Motekar’ yang bermakna kreatif, gigih, dan berani 

diimplementasikan dalam perancangan signage dan graphic 

ambient melalui tindakan yang dilakukan oleh penulis terhadap 

desainnya. Hal demikian bermaksud bahwa ‘Motekar’ tidak 

diterjemahkan menjadi bentuk visual, tetapi dilakukan penulis 

dalam perancangan visual dengan didasarkan pada keywords. 

Penggunaan konsep ‘Motekar’ yang demikian merupakan hasil 

diskusi dan arahan dari principal designer dan art director 

proyek bersangkutan. 

 Hasil dari penerapan konsep ‘Motekar’ kedalam proses 

pelaksanaan perancangan signage dan graphic ambient BDB 

2017 melahirkan konsep baru yang diterjemahkan menjadi wujud 

visual. Lahirnya konsep visual baru tersebut didasari oleh 

keywords yang ada, dimana keywords untuk perancangan signage 

dan graphic ambient sedikit berbeda dengan yang digunakan 

pada identitas visual (Atas keputusan art director). Adapun 

konsep visual tersebut adalah ‘Batik’. ‘Batik’ dipilih sebagai 

konsep visual atas dasar sifatnya yang mengandung unsur lokal, 

meskipun tidak berasal dari Bandung. Penerapan konsep ‘Batik’ 

dalam perancangan signage merupakan wujud nyata pelaksanaan 

‘Motekar’ pada dunia sesungguhnya. Hal demikian atas dasar 

bahwa penggunaan batik dalam sebuah desain informasi yang 

modern dan fungsional merupakan tindakan kreatif dan berani 

(Motekar) – menggabungkan dua unsur yang sangat berbeda 

yaitu antara tradisional, dekoratif, kerajinan tangan, dan seni 

dengan modern, minimalis, fungsional, dan desain.  
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3. Keywords 

Keywords dalam proyek perancangan signage dan graphic 

ambient Bandung Design Biennale 2017, seperti telah ditentukan 

oleh art director, adalah: Bold, dinamis, lokal, dan kontemporer. 

Terkait dengan bagaimana penerapan masing-masing keywords 

ke dalam wujud visual signage dan graphic ambient dijelaskan 

pada bagian hasil perancangan. 

4. Moodboard 

Berikut merupakan moodboard untuk perancangan signage dan 

graphic ambient Bandung Design Biennale 2017 yang telah 

dibuat oleh art director. 

 
Gambar 3.26. Moodboard Perancangan Signage dan Graphic Ambient BDB 2017 

Sumber: NUSAE 
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3.3.2.3. Hasil Perancangan 

1. Pictogram 

 
Gambar 3.27. Pictogram BDB 2017 

Sumber: NUSAE 

Perancangan pictogram untuk signage Bandung Design Biennale 

2017 secara keseluruhan didasarkan pada typeface Motekar, yaitu 

dengan penggunaan grid dan perbandingan ukuran ketebalan 

yang sama dengan typeface Motekar, serta penyesuaian karakter 

visual pictogram dengan ciri khas huruf-huruf pada Motekar. Hal 

demikian dilakukan oleh penulis dengan tujuan agar elemen 

grafis pada signage memiliki kesesuaian dengan identitas visual 

BDB 2017. 

Pada perancangan pictogram, keyword ‘Bold’ 

diaplikasikan melalui jenis pictogram yang berupa shape dan 

bukan outline, serta melalui sudut-sudut rounded dan stroke 
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tebal. Terkait dengan sudut-sudut rounded dan stroke tebal 

tersebut, selain merupakan visualisasi dari keyword ‘Bold’, 

sebenarnya juga merupakan wujud penyesuaian karakter dan 

hasil penggunaan grid yang sama dengan typeface Motekar.  

 
Gambar 3.28. Proses Adaptasi Karakter Huruf Motekar kedalam Pictogram BDB 2017 

Sumber: NUSAE 

2. Tipografi 

 
Gambar 3.29. Tipografi BDB 2017 

Sumber: NUSAE 
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Pemilihan tipografi untuk signage dan graphic ambient 

didasarkan pada aturan yang tertera pada graphic standard 

manual identitas visual Bandung Design Biennale 2017, bahwa 

untuk segala hal yang berhubungan dengan penulisan teks 

digunakan typeface Akzidenz-Grotesk, sementara typeface 

Motekar hanya digunakan dalam logotype. Atas dasar demikian 

maka dalam perancangan  signage dan graphic ambient 

digunakan typeface Akzidenz-Grotesk, selain juga karena 

memang typeface tersebut memiliki tingkat keterbacaan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan Motekar. 

3. Warna 

 
Gambar 3.30. Warna BDB 2017 

Sumber: NUSAE 

Warna yang digunakan dalam signage dan graphic ambient 

Bandung Design Biennale 2017 disesuaikan dengan identitas 

visualnya. Pada identitas visual BDB 2017, terdapat empat 

konfigurasi warna yang berbeda. Signage dan graphic ambient 
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yang dirancang, hanya menggunakan satu konfigurasi warna, 

yaitu konfigurasi warna kedua. Hal demikian beralaskan bahwa 

untuk menciptakan suatu signage dan graphic ambient yang 

terikat kuat dalam sebuah sistem jelas, perlu dihindarkan 

penggunaan warna berbeda pada masing-masing sign. Signage 

dengan warna yang berbeda-beda akan membuat audiens 

kesulitan untuk mengetahui bahwa hasil grafis yang dilihatnya 

merupakan bagian dari sistem signage BDB 2017 dan bukan 

suatu karya grafis yang dipamerkan – penggunaan satu 

konfigurasi warna pada setiap signage dan graphic ambient 

memampukan audiens untuk secara cepat menyadari adanya 

sebuah signage dalam suatu ruang (Berhubungan dengan teori 

similairity oleh Gestalt). 

4. Layout 

 
Gambar 3.31. Layout Pola Batik BDB 2017 

Sumber: NUSAE 
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Gambar 3.32. Layout Pola Batik BDB 2017 

Sumber: NUSAE 

Layout merupakan salah satu inti dari perancangan signage dan 

graphic ambient. Atas hal demikian, konsep visual pada 

perancangan ini (Batik) diterapkan kedalam layout melalui 

penyusunan elemen-elemen grafis yang bukan merupakan teks, 

yaitu pada pictogram dan tanda panah. Menurut Santosa Doellah, 

dalam bukunya yang berjudul “Batik, the Impact of Time and 

Environment” suatu visual dapat disebut sebagai batik jika 

menggunakan lilin/malam sebagai penghasil bentuk dan warna, 

serta menggunakan pola atau motif khas batik. Hal tersebut 

berarti bahwa untuk menghasilkan suatu visual yang dapat 

disebut sebagai batik, tidak perlu menggunakan bentuk atau 

elemen visual tradisional yang umum dijumpai pada batik, 

selama visual tersebut masih menggunakan pola (Pattern) khas 

batik dan dihasilkan menggunakan lilin/malam.  Pola-pola batik 

yang diterapkan pada layout, khususnya pada pictogram dan 
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tanda panah, dirancang dengan didasarkan dan/atau terinspirasi 

dari pola batik tradisional yang sudag ada. Penerapan pola batik 

dalam signage, setiap fasilitas memiliki satu pola batik spesifik 

yang berbeda dengan pola batik fasilitas lainnya. Pada 

directional sign, elemen grafis yang dijadikan pola batik adalah 

tanda panah, sementara pada identification sign dan regulatory 

sign adalah pictogram. 

Keywords ‘Dinamis’ dan ‘Kontemporer’ diterapkan pada 

perancangan layout ini. ‘Dinamis’ diwujudkan melalui hubungan 

penyusunan pola batik dan teks (Layout secara keseluruhan) yang 

tidak rigid, dengan kata lain, tidak memiliki kesejajaran terlalu 

tertib antara satu sama lain. Pola batik yang dirancang pada 

layout juga memiliki struktur atau posisi diagonal untuk 

merepresentasikan kata ‘Dinamis’ tersebut. Terkait dengan 

penerapan keyword ‘Kontemporer’, dicapai dengan hasil akhir 

signage yang harus memiliki kesan modern dan bukan tradisional 

meskipun menggunakan pola batik tradisional.  

 

Gambar 3.33. Hasil Penerapan Keywords pada Signage BDB 2017 

Sumber: NUSAE 
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5. Panel 

Jenis bentuk panel yang dirancang dalam proyek signage dan 

graphic ambient Bandung Design Biennale 2017 meliputi tiga 

macam free-standing, tiga macam wall-mounted, dua macam 

blade-sign, dan dua macam hanging-sign. Terkait dengan rincian 

bentuk panel tersebut dijelaskan pada bagian berikut. 

a. Free-standing 

 
Gambar 3.34. Free-standing Jenis Satu 

Sumber: NUSAE 
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Gambar 3.35. Free-standing Jenis Dua 

Sumber: NUSAE 

 

 
Gambar 3.36. Free-standing Jenis Tiga 

Sumber: NUSAE 
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b. Wall-mounted 

 
Gambar 3.37. Wall-mounted Jenis Satu 

Sumber: NUSAE 

 

 
Gambar 3.38. Wall-mounted Jenis Dua 

Sumber: NUSAE 

Peranan desainer grafis..., Darindra Suraji, FSD UMN, 2017



51 
 

 
Gambar 3.39. Wall-mounted Jenis Tiga 

Sumber: NUSAE 

 

 

 
Gambar 3.40. Wall-mounted Jenis Empat 

Sumber: NUSAE 

Peranan desainer grafis..., Darindra Suraji, FSD UMN, 2017



52 
 

c. Blade-sign 

 
Gambar 3.41. Blade-sign Jenis Satu 

Sumber: NUSAE 

 

 
Gambar 3.42. Blade-sign Jenis Dua 

Sumber: NUSAE 
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d. Hanging-sign 

 
Gambar 3.43. Hanging-sign Jenis Satu 

Sumber: NUSAE 

 

 
Gambar 3.44. Hanging-sign Jenis Dua 

Sumber: NUSAE 
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6. Material 

Pada pelaksanaan proyek ini, penulis belum sampai pada tahap 

pemilihan jenis material secara spesifik, namun telah dilakukan 

pemilihan material secara umum. Setiap panel terdiri dari dua 

jenis material, yaitu kain dan bambu. Kain digunakan sebagai 

badan panel utama, dimana elemen grafis informasi diletakkan 

atau dicetak. Proses pencetakkan grafis pada kain tersebut 

menggunakan teknik batik cap, yaitu melakukkan cap dengan 

tinta berupa lilin/malam pada kain. Pemilihan material kain dan 

teknik cetak demikian didasarkan pada konsep ‘Batik’ yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Material bambu digunakan sebagai 

penyangga dan pendukung terhadap badan panel utama, dengan 

tujuan agar panel utama tersebut (Kain) dapat diwujudkan sesuai 

dengan fungsinya yang spesifik (Dapat berdiri jika free-standing, 

dapat digantung jika hanging-sign, dsb), selain berfungsi agar 

kain tidak bergerak-gerak (Misal karena tertiup angin) dan selalu 

dalam posisi membentang. Pemilihan material bambu didasarkan 

terhadap keyword ‘Lokal’, dimana material tersebut sering dan 

umum digunakan pada rumah atau bangunan tradisional khas 

Jawa Barat, serta juga pada bangunan modern yang ingin 

menciptakan kesan khas Jawa Barat. 

7. Signage 

Berikut hasil perancangan signage Bandung design Biennale 

2017 secara keseluruhan, yang meliputi kategori orientation sign, 

directional sign, identification sign, dan regulatory sign. Pada 

akhir perjanjian pelaksanaan kerja magang, penulis belum 

sampai pada tahap finalisasi konten dan produksi signage, 

sehingga hanya ditampilkan hasil desain signage dalam bentuk 
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digital yang sudah final, dengan konten berupa blind-text dan 

blind-pictogram. 

a. Orientation Sign 

 
Gambar 3.45. Orientation Sign Jenis Free-standing 

Sumber: NUSAE 

 

 
Gambar 3.46. Orientation Sign Jenis Wall-mounted 

Sumber: NUSAE 
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b. Directional Sign 

 
Gambar 3.47. Directional Sign Jenis Free-standing 

Sumber: NUSAE 

 

 
Gambar 3.48. Directional Sign Jenis Blade-sign 

Sumber: NUSAE 
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Gambar 3.49. Directional Sign Jenis Hanging-sign 

Sumber: NUSAE 

 

c. Identification Sign 

 
Gambar 3.50. Directional Sign Jenis Free-standing 

Sumber: NUSAE 
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Gambar 3.51. Directional Sign Jenis Blade-sign 

Sumber: NUSAE 

 

 
Gambar 3.52. Directional Sign Jenis Wall-mounted 

Sumber: NUSAE 
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Gambar 3.53. Directional Sign Jenis Wall-mounted 

Sumber: NUSAE 

 

d. Regulatory Sign 

 
Gambar 3.54. Regulatory Sign Jenis Free-standing 

Sumber: NUSAE 
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Gambar 3.55. Regulatory Sign Jenis Wall-mounted 

Sumber: NUSAE 

 

8. Graphic Ambient 

Berikut hasil perancangan graphic ambient Bandung design 

Biennale 2017 secara keseluruhan, yang meliputi dua kategori, 

yaitu untuk kebutuhan penyampaian informasi umum mengenai 

acara bersangkutan (Latar belakang acara, maksud dan tujuan 

acara, dsb) dan untuk kebutuhan pencitraan ruang dengan 

identitas visual BDB 2017. Pada akhir perjanjian pelaksanaan 

kerja magang, penulis belum sampai pada tahap finalisasi konten 

dan produksi signage, sehingga hanya ditampilkan hasil desain 

signage dalam bentuk digital yang sudah final, dengan konten 

berupa blind-text dan blind-pictogram. 
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Gambar 3.56. Graphic Ambient Jenis Free-standing 

Sumber: NUSAE 

 

 
Gambar 3.57. Graphic Ambient Jenis Hanging-sign 

Sumber: NUSAE 
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Gambar 3.58. Graphic Ambient Jenis Blade-sign 

Sumber: NUSAE 

3.3.3. Kendala yang Ditemukan 

Pada jenjang awal pelaksanaan kerja magang di PT. Nusa Artha Estetika 

(NUSAE), penulis mengalami kesulitan terkait penyesuaian gaya desain personal 

dengan gaya desain yang diminta oleh studio bersangkutan. Penulis diberikan 

arahan oleh principal designer untuk membuat desain bergaya minimalis, namun 

didalam ke-minimalis-an tersebut harus terdapat keunikan. Hal demikian 

menyebabkan penulis kesulitan dalam menentukan batasan terkait dengan 

seberapa minimalis sebuah desain untuk sudah dapat disebut minimalis dan 

seberapa unik sebuah desain untuk sudah dapat disebut unik, dengan kata lain, 

penulis belum mengetahui standar minimalis dan unik NUSAE untuk suatu 

desain. 

Kendala lain adalah pengadaan revisi pada penempatan waktu yang 

berdekatan dengan tanggal penyelesaian proyek. Pengadaan revisi tersebut 

menyebabkan penulis harus melakukan perbaikan desain dalam waktu singkat, 

padahal pengerjaan desain suatu proyek telah dilihat dan diperiksa pada waktu-

waktu sebelumnya. Hal demikian, dengan kata lain, desain telah dilihat dan diulas 

pada waktu sebelumnya (Sebelum dekat waktu deadline proyek), namun tidak 
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diputuskan untuk dilakukan revisi atau tidak ada perintah untuk melakukan 

perbaikan terhadap desain bersangkutan sampai pada waktu mendekati deadline 

penyelesaian proyek. 

3.3.4. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Berkaitan dengan kendala dalam pelaksanaan kerja magang berupa penyesuaian 

gaya desain penulis dengan gaya studio desain NUSAE, diatasi melalui studi 

refrensi terhadap karya-karya desain NUSAE, dan juga terhadap karya-karya 

desain oleh desainer lain yang mana gaya desainnya menjadi inspirasi bagi 

NUSAE. Pada pelaksanaan setiap proyeknya, penulis membiasakan diri untuk 

selalu melihat kedua sumber refrensi tersebut sebelum melakukan proses 

visualisasi. Kendala demikian juga diatasi melalui pengadaan diskusi atau review 

terhadap karya desain penulis yang dilakukan oleh penulis pada setiap 

tahap/proses visualisasi desain. Diskusi dilakukan bersama dengan desainer-

desainer lain di NUSAE, termasuk juga art director, head designer, atau principal 

designer, untuk mengetahui terkait apakah desain yang dibuat penulis sudah 

termasuk kedalam gaya desain NUSAE atau belum, dan jika belum maka apa 

yang dapat diperbaiki agar desain bersangkutan dapat memiliki gaya atau karakter 

NUSAE. Pada akhirnya, melalui pembiasaan diri untuk melihat refrensi, dan 

melalui pengadaan diskusi atau review tersebut, kendala dapat dengan sendirinya 

teratasi, selain juga karena memang penulis kemudian sudah terbiasa melihat dan 

mempraktikkan desain dengan karakter NUSAE.  

Hal yang dilakukan oleh penulis dalam mengatasi kendala terkait 

pengadaan revisi diwaktu yang berdekatan dengan tanggal penyelesaian proyek 

adalah dengan cara membiasakan diri untuk aktif bertanya dan mengadakan 

diskusi baik bersama art director, head designer, atau principal designer. Penulis 

mengajukan hasil atau perkembangan desain suatu proyek kepada art director, 

head designer, atau principal designer sebelum ketiga pihak tersebut mendatangi 

penulis untuk melihat dan mengulas hasil desain penulis. Pada pengadaan diskusi 

tersebut, penulis giat menanyakan terkait dibutuhkannya revisi atau tidak, dan 
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berkata kepada art director, head designer, atau principal designer bahwa jika 

diperlukan revisi pada desain maka penulis tidak keberatan untuk melakukannya. 

Hal tersebut bertujuan untuk memancing pengambilan keputusan yang lebih cepat 

terkait perlu diadakannya revisi atau tidak, agar jika memang perlu dilakukan 

revisi, pelaksanaan revisi adalah pada waktu awal pengerjaan proyek yang tidak 

berdekatan dengan hari/tanggal penyelesaian  proyek.  
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