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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Pertama kali bergabung sebagai desainer grafis pada divisi Human Capital 

Sinarmas Land, penulis berada dibawah bimbingan Ibu Deviana selaku Employee 

Relation Human Capital, dalam divisi ini, penulis bertanggung jawab untuk 

mendesain berbagai macam media promosi untuk event internal karyawan 

Sinarmas Land, kegiatan yang mengingatkan kembali adanya nilai-nilai yang 

dimiliki Sinarmas Land untuk dapat diterapkan oleh seluruh karyawan Sinarmas 

Land, event ini selalu diadakan tiap bulan dengan cara yang berbeda guna 

meningkatkan kinerja para karyawan Sinarmas Land. 

Ibu Deviana dan timnya akan berkoordinasi untuk merancang sebuah kegiatan atau 

event yang berkaitan dengan tema yang diberikan oleh Ibu Sandra Kosasih selaku 

Human Capital Group Division Head, apabila event tersebut telah di approve oleh 

Ibu Sandra, Ibu Deviana akan menyerahkan pengerjaan desain berupa media 

promosi seperti wallpaper, teaser, banner, dan lainnya kepada penulis selaku 

Human Capital Intern. Desain yang telah dibuat oleh penulis kemudian diserahkan 

kepada Ibu Deviana untuk di cetak dan ditunjukkan kepada Ibu Sandra untuk 

disetujui. Apabila semua telah disetujui, penulis akan menyerahkan soft copy 

dengan kualitas gambar terbaik kepada Ibu Deviana, untuk akhirnya di cetak dalam 

jumlah banyak. 

Dibawah merupakan gambar susunan kedudukan dan koordinasi penulis dalam 

melakukan praktek magang di perusahaan Sinar Mas Land: 

Peranan desainer grafis..., Darren Christiansen, FSD UMN, 2017
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Gambar 3.1. Bagan Koordinasi 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis saat melakukan praktek magang di Sinar 

Mas Land seperti, pembuatan media utama dan pendukung untuk event yang 

diadakan oleh Sinar Mas Land,  seperti, poster, banner, teaser, wallpaper dan lain-

lain, berikut adalah gambaran pekerjaan yang dikerjakan oleh penulis, selama 

melakukan praktek magang di Sinar Mas Land. 

Tabel 3.1. .Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Praktek Magang 

 

No. Minggu Projek 

1. Minggu Pertama  Perkenalan dengan karyawan dan 

lingkungan kerja perusahaan. 

 Mulai membuat alternatif desain 

untuk acara Kartini’s Day 

2. Minggu Kedua Membuat alternatif desain untuk 

diaplikasikan pada teaser, wallpaper, media 

sosial, dan web banner, guna 

mempromosikan acara Kartini’s Day yang 

diadakan oleh Sinar Mas Land 

3. Minggu Ketiga  Membuat desain untuk diaplikasikan 

pada media utama dalam acara 
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Kartini’s Day, seperti: backdrop, 

,nametag, goodie bag, plakat.   

 Merekam hasil wawancara dengan 

narasumber karyawan perempuan di 

Sinar Mas Land untuk dijadikan 

bahan utama video testimonial yang 

akan diputar pada acara Kartini’s 

Day. 

 Mengdokumentasikan acara 

Kartini’s Day pada hari H 

(fotografer) 

4.  Minggu Keempat  Mengedit foto yang didapatkan pada 

hari h acara Kartini’s Day, untuk di 

publish kepada karyawati Sinar Mas 

Land. 

 Membuat foto slide show dari hasil 

dokumentasi penulis. 

5.  Minggu Kelima Membuat alternatif desain 17 Agustus 

6. Minggu Keenam Mengdokumentasikan acara Sosialisasi 

Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh 

Sinar Mas Land. 

7. Minggu Ketujuh  Membuat foto slide show dari hasil 

dokumentasi penulis pada acara 

‘Sosialisasi Peraturan Perusahaan’ 

yang dilakukan oleh pihak Sinar Mas 

Land. 

8. Minggu Kedelapan  Mengedit background foto kartu 

akses karyawan Sinar Mas Land. 

 Revisi desain 17 Agustus. 
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9. Minggu Kesembilan  Membuat alternatif desain backdrop 

untuk acara “Appreciation Week” 

yang dilakukan oleh Sinar Mas Land. 

 Membuat buku On Boarding untuk 

pegawai baru Sinar Mas Land. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Sebagai desainer grafis di Sinar Mas Land, penulis banyak mengerjakan tugas yang 

berkaitan  dengan media promosi untuk event yang akan diadakan oleh pihak Sinar 

Mas Land. Selain itu penulis juga sering diberikan pekerjaan kecil diluar dari 

tanggung jawab penulis sebagai desainer grafis di divisi Human Capital seperti, 

mengedit dokumen, dan mengedit foto. 

Saat mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan desain media 

promosi, penulis menggunakan referensi desain dari internet, karena pada dasarnya 

penulis hanya dibekali dengan konten seperti, nama kegiatan, waktu, lokasi, dan 

sponsor. Penggunaan referensi desain dari internet sangat membantu penulis dalam 

meng explore desain untuk diterapkan pada pekerjaan yang diberikan. 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Berikut merupakan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama 

melakukan praktek magang di Sinar Mas Land. 

1. Perancangan Media Promosi untuk acara Kartini’s Day (wallpaper, 

teaser, web banner, sosial media) 

Dalam rangka memperingati hari Kartini pada tanggal 21 April 2017, maka 

pihak Sinar Mas Land mengadakan acara untuk para karyawati di Sinar Mas 

Land dengan judul acara Kartini’s Day. Dalam mempromosikan acara tersebut, 

maka penulis mendapatkan tugas untuk membuat beberapa media promosi 

seperti, wallpaper, web banner, social media, dll. Maka sebelum tanggal 21 

Peranan desainer grafis..., Darren Christiansen, FSD UMN, 2017



13 

 

April, penulis sudah mulai membuat beberapa alternatif media promosi 

tersebut. Dibawah ini merupakan beberapa hasil desain yang telah dibuat, 

dalam perancangannya penulis menggunakan software Adobe Illustrator, 

dengan ukuran 1366 x 768 px  untuk acara Kartini’s Day, : 

 

Gambar 3.2. Alternatif 1 Desain Teaser acara Kartini’s Day 

 

Gambar 3.3. Alternatif 2 Desain Teaser acara Kartini’s Day 
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Gambar 3.4. Alternatif 3 Desain Teaser acara Kartini’s Day 

 

 

Gambar 3.5. Alternatif 4 Desain Teaser acara Kartini’s Day 
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Dalam perancangan desain untuk teaser acara Kartini’s Day, terdapat banyak 

revisi yang didapatkan oleh penulis, seperti: 

1. Penulisan informasi yang kurang lengkap 

2. Salah kata dalam penulisan 

3. Ketidak sesuaian desain dengan kemauan atasan  

4. Serta penempatan desain dengan informasi yang masih tidak sesuai 

 

 

Gambar 3.6. Hasil Akhir Desain Teaser acara Kartini’s Day 

Setelah didiskusikan dengan pembimbing lapangan, maka terpilihlah gambar ketiga 

yang akan digunakan sebagai desain yang akan di aplikasikan pada wallpaper, 

social media, dan web banner, setiap media memiliki penempatan gambar dan 

informasi yang berbeda, tetapi desain yang telah dibuat tetap satu kesatuan. Desain 

final ini akan dipublish kepada seluruh karyawan maupun karyawati di Sinar Mas 

Land beberapa minggu sebelum hari h acara.  
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2. Desain Backdrop untuk acara Kartini’s Day 

Guna mendukung kegiatan utama Kartini’s Day, maka penulis disini diberikan 

tugas untuk membuat desain backdrop, yang nantinya akan digunakan sebagai 

background foto saat hari h acara. dalam perancangannya penulis menggunakan 

software Adobe Illustrator, dengan ukuran 3m x 4m. Ada beberapa alternatif desain 

backdrop yang dibuat oleh penulis sesuai dengan permintaan atasan, seperti: 

 

 

Gambar 3.7. Alternatif 1 Desain Backdrop acara Kartini’s Day 
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Gambar 3.8. Alternatif 2 Desain Backdrop acara Kartini’s Day 

 

 

Gambar 3.9. Alternatif 3 Desain Backdrop acara Kartini’s Day 
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Gambar 3.10. Alternatif 4 Desain Backdrop acara Kartini’s Day 

Dalam perancangan desain backdrop, penulis menghadapi revisi demi 

revisi, hal tersebut dikarenakan desain gambar pada backdrop yang masih belum 

disukai oleh atasan,  penempatan posisi logo Sinar Mas Land dengan posisi utama 

gambar yang belum terlihat baik, serta ukuran backdrop yang berubah-berubah 

sesuai permintaan dari atasan, Hal tersebut yang membuat penulis terus 

mengexplore desain yang sedang dibuat, guna mendapatkan hasil yang maksimal. 
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Gambar 3.11.Hasil Akhir Desain Backdrop acara Kartini’s Day 

 

 

Gambar 3.12. Foto Backdrop Kartini’s Day Pada Hari Acara 
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Setelah revisi demi revisi yang dilakukan penulis, diatas merupakan hasil 

akhir desain yang diterima oleh atasan, penempatan logo, desain, serta ukuran 

backdrop sudah di sesuaikan dengan kemauan atasan. Dalam desain backdrop 

diatas penulis membuat gambar siluet kepala Kartini, yang didalamnya 

terdapat tulisan Kartini’s Day, hal tersebut dibuat untuk memberikan 

penekanan lebih terhadap perayaan hari Kartini. 

 

3. Perancangan Video Motion Graphic untuk acara seminar Kartini’s Day 

Pada hari h acara Kartini’s Day, akan ada seminar yang dilakukan, disini 

penulis ditugaskan oleh atasan untuk membuat sebuah motion graphic yang 

akan digunakan saat jeda presentasi seminar. Perancangan motion graphic ini 

terbilang sederhana karena penulis hanya diminta untuk memainkan rotasi pada 

motion graphic yang akan dibuat. Dibawah merupakan hasil akhir motion 

graphic yang dibuat oleh penulis, yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 3.13. Motion Graphic Presentasi Seminar 
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Video motion graphic ini berdurasikan 1 menit, yang akan diputar secara ulang 

terus menerus, selama jeda diperlukan dalam acara seminar yang dilakukan oleh 

para pembicara. Dalam Desain motion graphic ini penulis hanya diminta 

merotasikan bagian kotak yang terdapat gambar siluet Kartini dengan tulisan 

Kartini’s Day. Kotak tersebut dapat berputar 360 derajat kesebelah kiri. Dibawah 

kotak terdapat tulisan 2017 Human Capital, yang menandakan bahwa acara 

Kartini’s Day ini diselenggarakan pada tahun 2017 oleh tim Human Capital. Jadi 

ketika sesi tanya jawab antara pembicara dengan penanya, maka presentasi utama 

yang sedang ditampilakn di layar akan di stop dan digantikan dengan video mograp 

Kartini yang penulis buat, selain itu video motion graphic Kartini ini juga diputar 

sebelum acara Seminar dimulai, dengan tujuan memperkenalkan acara utama yang 

sedang diselenggarakan. Dibagian penutup acara, video motion graphic ini juga 

diputar secara berulang sampai seluruh tamu keluar ruangan. Dalam 

perancangannya penulis membuat video motion graphic ini menggunakan software 

adobe Illustrator, dan After Effects. Software adobe Illustrator digunakan penulis 

dalam membuat aset-aset yang nantinya akan digerakan menggunakan software 

adobe After Effects. Video ini memiliki ukuran w=1366px, h=768px. 

  

Peranan desainer grafis..., Darren Christiansen, FSD UMN, 2017



23 

 

4. Perancangan Media Pendukung dalam acara Kartini’s Day  

 

Gambar 3.14. Desain Kartu Ucapan Terimakasih acara Kartini’s Day 

 

 

Gambar 3.15. Desain Voucher Best Dress acara Kartini’s Day 

 

 

 

Gambar 3.16. Desain Cue Card acara Kartini’s Day 
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Dalam acara Kartini’s Day, penulis diberikan tugas untuk membuat 

beberapa media pendukung untuk membantu keberlangsungan acara 

seperti, Kartu ucapan terimakasih yang akan di berikan bersama dengan 

goodie bag saat akhir acara dengan ukuran A5, adapun voucher best dress 

berukuran A2 yang akan diberikan kepada pemenang kategori busana 

bertemakan Kartini terbaik yang akan diberikan oleh dewan juri kepada 

pemenang, setelah itu ada que card yang penulis buat untuk kebutuhan mc 

saat membacakan rundown acara. 
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5. Perancangan Desain Plakat untuk Para Pembicara 

 

 

 

Gambar 3.17. Desain Plakat acara Kartini’s Day 

 

Penulis diberikan tugas untuk membuat sebuah desain yang akan 

diaplikasikan pada plakat yang nantinya akan diberikan kepada pembicara 

dalam seminar kesehatan yang diadakan pada acara Kartini’s Day tersebut. 

Perancangan desain plakat ini menggunakan gambar ilustrasi gedung Sinar 

Mas Land Plaza, dengan ucapan terimakasih kepada sang pembicara. 

Karena ingin diaplikasikan kedalam plakat maka desain ini disave dengan 

format png agar proses cutting menjadi lebih mudah. 
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6. Perancangan Video Testimonial untuk Acara Kartini’s Day 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Tampilan Awal Video Testimonial acara Kartini’s Day 
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Gambar 3.19.Tampilan isi Video Testimonial acara Kartini’s Day 
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Gambar 3.20. Tampilan Penutup Video Testimonial 

 

Penulis diminta untuk membuat sebuah video testimonial yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan seputar Kartini kepada beberapa perempuan di Sinar 

Mas Land, video ini berisikan potongan-potongan jawaban para responden 

perempuan di Sinar Mas Land mengenai makna hari Kartini menurut 

mereka. Video testimonial ini berdurasikan 10 menit, dengan 7 orang 

responden. Ada 4 konteks pertanyaan yang perlu dijawab oleh para 

responden dalam video testimonial ini, yaitu:  

1. Makna hari Kartini 

2. Nilai yang perlu dikembangkan oleh sosok wanita 

3. Arti penting menjaga kesehatan untuk kaum wanita 

4. Pesan-pesan kepada para karyawati lainnya di Sinar Mas Land  

 

Konsep dari video testimonial yang buat oleh penulis ini, disusun atas 

pertanyaan-jawaban, setelah pertanyaan maka seluruh responden secara 

urut menjawabnya, baru masuk kepertanyaan berikutnya disusul jawaban 

responden. Diakhir video penulis menutupnya dengan logo Sinar Mas Land, 

sebagai sponsor dari video testimonial ini. 
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7. Video Behind The Scene Acara Kartini’ Day 

 

 

 

Gambar 3.21. Tampilan Utama Video Behind The Scene acara Kartini’s Day 
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Gambar 3.22. Tampilan Isi Video Behind The Scene acara Kartini’s Day 
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Gambar 3.23. Tampilan Akhir Video Behind The Scene acara Kartini’s Day 

 

Usai acara Kartini’s Day yang diadakan oleh pihak Sinar Mas Land, disini 

penulis diminta untuk membuat video behind the scene mengenai acara 

Kartini’s Day yang telah berlangsung. Video ini berdurasi 4 menit, dengan 

isi penggalan acara Kartini’s Day mulai dari awal acara sampai akhir acara, 

didalam video ini terdapat foto yang diambil penulis saat acara berlangsung, 

karena penulis diminta untuk menyisipkan foto pada video yang dibuat. 

Sehingga dalam video behind the scene ini terdapat potongan video dan foto 

saat acara berlangsung. 
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8. Desain Alternatif Wallpaper Acara 17 Agustus Sinar Mas Land 

 

 

Gambar 3.24. Alternatif 1 Desain Teaser acara 17 Agustus 

 

Gambar 3.25. Alternatif 2 Desain Teaser acara 17 Agustus 

 

 

Gambar 3.26. Alternatif 3 Desain Teaser acara 17 Agustus 
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Gambar 3.27. Alternatif 4 Desain Teaser acara 17 Agustus 

 

 

Gambar 3.28. Alternatif 5 Desain Teaser acara 17 Agustus 

 

 

Gambar 3.29. Alternatif 6 Desain Teaser acara 17 Agustus 
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Dalam menyambut acara yang akan dilaksanakan bertepatan dengan hari lahir 

pancasila ke 72 yaitu 17 Agustus, penulis diminta untuk membuat sebuah wallpaper 

yang nantinya akan di publish kepada seluruh karyawan Sinar Mas Land. Acara 17 

Agustus pada tahun ini yang dilaksanakan oleh Sinar Mas Land, bertemakan 

“Poelang Kampoeng Lagi!” . Jenis perlombaan yang ditawarkan adalah dekorasi 

tempat kerja dan perlombaan x-treme competition. Penulis diminta membuatkan 

beberapa alternatif desain wallpaper untuk di publish nantinya. 

 

 

 

Gambar 3.30. Desain Akhir Teaser acara 17 Agustus 
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Dari beberapa alternatif desain yang telah penulis buat, ada dua buah desain yang 

terpilih oleh atasan untuk dikembangkang kembali, yaitu desain dengan 

background kumpulan bangunan kota di Indonesia dan background pahlawan 

Indonesia yang membawa senjata. Penulis mendapatkan revisi pada bagian warna 

wallpaper menjadi warna cokelat vintage, tanpa merubah warna informasi pada 

sebelah kanan wallpaper. Dalam perancangannya penulis menggunakan software 

adobe Illustrator dengan ukuran 48cm x 27cm. 

 

9. Perancangan Desain Backwall untuk acara Appreciation Week 

Sebagai wujud apresiasi terhadap karyawan untuk kinerja baiknya dalam bekerja , 

maka tiap beberapa bulan sekali divisi Human Capital, mengadakan acara 

Appreciation Week, acara ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan beberapa 

apresiasi kepada karyawan-karyawati melalui ucapan pada post it yang nanti akan 

ditempelkan pada backwall tersebut. Dalam hal ini penulis diminta untuk membuat 

sebuah desain backwall, yang nantinya akan digunakan untuk menempelkan 

beberapa hal yang bersifat apresiasi kepada karyawan yang dituju. Backwall ini 

dirancang menggunakan adobe Illustrator dengan ukuran 2 x 1,5 meter, 

menggunakan pendekatan desain Pop Art. 

 

 

Gambar 3.31. Alternatif 2 Desain Backwall acara Appreciation Week 
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Gambar 3.32. Alternatif 2 Desain Backwall acara Appreciation Week 

 

 

 

Gambar 3.33. Alternatif 3 Desain Backwall acara Appreciation Week 
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Gambar 3.34. Alternatif 4 Desain Backwall acara Appreciation Week 

 

 

Diatas adalah 4 buah alternatif desain yang penulis buat untuk desain backwall 

acara Appreciation Week yang diadakan oleh divisi Human Capital. Desain yang 

penulis buat ini mengikuti kemauan pembimbing atasan yang meminta desain 

menggunakan gaya pop art untuk desain backwallnya. 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Selama melakukan proses magang di Sinar Mas Land, penulis mengalami beberapa 

kendala sehingga cukup menghambat proses pengerjaan, Berikut ada beberapa 

kendala yang penulis alami selama melakukan praktek magang di Sinar Mas Land: 

 

1. Kendala Pribadi 

Ruang lingkup kantor sangat berbeda dengan ruang lingkup kampus, disini 

penulis merasakan beberapa perbedaan yang sangat signifikan mulai dari 

cara berpakaian yang berbeda, cara berinteraksi dengan karyawan kantor 

lainnya, serta cara menyikapi suatu permasalahan, Bagaimanapun hal 

tersebut membuat penulis semakin siap untuk memasuki dunia kerja, karena 

perbedaan itulah penulis belajar. 

 

2. Kendala Koordinasi Kerja 

Di perusahaan Sinar Mas Land, penulis ditempatkan pada bagian Human 

Capital, lebih tepatnya pada departemen Employee Relations & Industrial 

Relations. Departemen ini bertugas untuk mengatur hubungan kerja antar 

karyawan, demi mencapai efektivitas dan produktifitas yang optmal. Hal 

tersebut membuat departemen ini tidak memiliki waktu lebih untuk 

memantau penulsi dalam melakukan pengerjaan tugas. 
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3. Kendala Fasilitas 

Koneksi internet menjadi salah satu permasalahan yang penulis rasakan, 

karena dalam membuat sebuah perancangan desain, penulis tentu 

membutuhkan sebuah referensi untuk diterapkan pada tugas yang diberikan. 

Namun disini penulis tidak diberikan akses untuk menggunakan internet. 

Sehingga hal tersebut menghambat penulis dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan. 

 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Dalam menyikapi beberapa permasalahan yang penulis alami selama 

melakukan praktek magang di Sinar Mas Land. Ada beberapa hal yang 

penulis lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut, seperti: 

1. Solusi atas Kendala Pribadi 

Perbedaan antara lingkungan kampus dengan lingkungan kantor, 

membuat penulis menjadi lebih sering melakukan komunikasi dengan 

rekan-rekan karyawan sekitar, tegur sapa, serta membaur bersama 

dengan karyawan-karyawan lainnya. Hal tersebut membuat penulis 

sedikit demi sedikit merasa nyaman bekerja dalam lingkungan kantor. 

 

2. Solusi atas Kendala Koordinasi 

Karena waktu yang padat, penulis susah untuk berkomunikasi dengan 

pembimbing lapangan, solusi atas permasalahan tersebut adalah 

berkomunikasi lewat media sosial whatsaap atau Line kepada 

pembimbing lapangan, selain itu saat penulis ingin bertanya mengenai 

tugas yang sedang dikerjakan, maka penulis membuat list daftar 

pertanyaan yang ingin ditanyakan, setelah itu saat pagi penulis datang 

ke kantor, maka penulis segera menanyakan pertanyaan yang sudah di 

list tersebut, sehingga tidak mengganggu waktu pembimbing lapangan 

dalam mengerjakan tugasnya. 
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3. Solusi atas Kendala Fasilitas 

Dalam mengatasi permasalahan terhadap akses internet yang tidak 

didapatkan oleh penulis, maka solusi yang dilakukan oleh penulis adalah 

membawa modem internet sendiri, atau menggunakan akses wifi pada 

ruang meeting di Sinar Mas Land, disaaat modem wifi mengalami 

kendala dalam jaringan, maka penulis hanya bisa turun ke ruang meeting 

untuk mendapatkan akses wifi gratis. kedua hal tersebut yang dapat 

dilakukan oleh penulis dalam mengatasi permasalahan fasilitas internet 

di lingkungan kantor. 
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