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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Bagian ini berisi keterangan/informasi mengenai posisi penulis dan alur 

koordinasi penulis dengan pembimbing lapangan pada saat pengerjaan suatu 

proyek/pengerjaan. 

1. Kedudukan 

Pada kesempatan kerja magang di Indosat Ooredoo, penulis diberikan 

kepercayaan untuk menempati divisi Digital Transformation sebagai UI 

Designer yang dalam melakukan salah satu tugas akan bekerjasama dengan 

UX Designer . Di dalam divisi ini penulis bertanggung jawab kepada Project 

Management Officer dan Technical lead. Berdasarkan data internal divisi, 

Digital Transformation merupakan divisi baru yang berfokus kepada Digital 

Telco, Customer Journey Digitization, Digital Marketing dan New Digital 

Businesses.   

Berikut susunan Divisi Digital Transformation. 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Susunan Divisi Digital Transformation 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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2. Koordinasi 

Dalam melaksanakan pekerjaan di perusahaan tempat penulis magang, penulis 

tidak hanya bekerja dalam satu divisi, namun juga bekerjasama dengan tim 

maupun individu dari divisi lain. Penulis akan menjelaskan alur koordinasi 

sesuai dengan pekerjaan selama magang di PT. Indosat, Tbk. 

 Alur kerja dibawah ini merupakan alur pertama dari pengerjaan tiga projek 

utama yang penulis kerjakan. Stakeholder akan mengadakan meeting dengan 

Project Management Officer (PMO), Journey Owners, Technical Lead dan 

Process Manager. Setelah melakukan meeting, PMO bersama Journey 

Owners akan memberikan brief  kepada Front-end Development dan Tim 

Design UX/UI  yaitu penulis (UI Designer) dan UX Designer. Proses kerja 

yang dilakukan penulis akan berhubungan langsung dengan PMO dan Journey 

Owners, dimana akan dilakukan revisi. Selain itu dalam proses kerja penulis 

akan bekerjasama dengan UX Designer dan  Front-end Development. Setelah 

projek selesai, akan dilakukan meeting kembali antara Stakeholder dengan tim 

Digital Transformation untuk menyetujui hasil dari proses kerja yang sudah 

dilakukan, dan pada tahap ini revisi bisa saja terjadi. Jika sudah disetujui, hasil 

dari proses kerja akan dipresentasikan dan di proses oleh Front-end 

Development sehingga pekerjaan siap untuk di uji coba dan dilakukan survei. 

 

Gambar 3.2. Bagan Alur Koordinasi Pertama 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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Keterangan bagan alur koordinasi: 

1. Stakeholder melakukan meeting yang membahas tentang projek digital 

yang ingin dibuat dengan PMO, Journey Owners, Technical Lead dan 

Process Manager. 

2. PMO, Journey Owners, Techinal Lead dan Process Manager 

memberikan brief kepada penulis, UX Designer dan Front-end 

Development melalui proses meeting. PMO juga bertugas untuk yang 

mengawasi penulis dalam mengerjakan projek. 

3. Penulis sebagai UI Designer dan UX Designer bekerjasama dengan 

Front-end Development dalam mengerjakan projek yang kemudian 

terdapat revisi yang dilakukan oleh PMO dan Journey Owners.  

Alur kedua dibawah ini merupakan alur kerja yang melibatkan divisi lain dalam 

mengerjakan salah satu projek. Penulis akan diberikan brief  oleh tim dari divisi 

lain yaitu Tim Divisi Opss & Sys Capabilities. Dalam pengerjaannya Penulis 

melakukan meeting dengan Tim Divisi Opss & Sys Capabilities. Dari hasil 

meeting tersebut penulis diskusikan kepada PMO kemudian projek penulis 

kerjakan. Setelah projek selesai akan dilakukan asistensi dan revisi oleh Tim 

Divisi Opss & Sys Capabilities dan Front-end Development.  

 

Gambar 3.3. Bagan Alur Koordinasi Kedua 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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Keterangan bagan alur koordinasi: 

1. Tim Divisi Opss & Sys Capabilities memberikan brief kepada penulis 

dan Front-end Development melalui proses meeting. Setelah itu 

penulis mengembangkan ide.  

2. Setelah itu penulis mengembangkan ide yang kemudian dilakukan 

diskusi bersama dengan PMO. 

3. PMO dan penulis melakukan meeting dengan Front-end Development. 

4. Setelah projek dikerjakan akan dilakukan asistensi dan revisi oleh Tim 

Divisi Opss & Sys Capabilities dan Front-end Development. 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Berisi tabel hal-hal yang penulis lakukan selama magang. 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1. 22-26 

Agustus 

2016 

- Orientasi  kantor 

- Induction Program 

Batch 1 

- Pengenalan Divisi 

- Introduction into Indosat Ooredoo 

- Company visit 

2. 29-02 

September 

2016 

- Mempelajari materi 

magang, Produk Indosat 

 

Bahan pembelajaran:  

- The element of user experience 

- Customer Journey 

- B2B, Sales, Care, Product 

Management 

3. 05-09 

September 

2016 

- Membuat wireframe 

aplikasi tablet Mobile 

Agent (Sprint 2) 

- Meeting dengan 

Stakeholder 

- Test aplikasi dengan wireframe 

- Bekerjasama dengan vendor (SALT) 

4. 12-26 

September 

- Meeting dengan 

Stakeholder 

- Minutes of meeting: aplikasi mobile 

agent sprint 2 (Customer Information 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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2016 - Perancangan CMS Lite 

(Product & Handset 

Information Catalogue) 

& Billing info) 

- Merancang scoop CMS (Content 

Management System) untuk Mobile 

Agent bersama tim divisi Device 

Management 

5. 19-23 

September 

2016 

- Mempelajari materi 

magang 

- Perancangan CMS Lite 

(High Fidelity) Handset 

Information Catalogue 

- Bahan: Lean UX Designing Great 

Products with Agile Teams 

- Development aplikasi CMS Lite 

bekerjasama dengan vendor: IBM 

Indonesia 

6. 26-30 

September 

2016 

- Perancangan HF 

negatif screen HIC 

- Perancangan HF CMS 

Lite Product Information 

Catalogue 

- Revisi CMS Lite dan pembuatan 

High Fidelity screen 

7. 03-07 

Oktober 

2016 

- Induction Program 

Batch 2 

- Survei sales agent 

feedback aplikasi mobile 

agent sprint 2 

- CEO Public Lecture tentang “Digital 

Opportunities”  

- kuisioner dan pendataan feedback 

dari sales agent 

8. 10-14 

Oktober 

2016 

- Perancangan mobile 

questionnaire 

- Revisi CMS Lite 

- membuat template kuisioner untuk 

hp 

- meeting dan revisi  

9. 17-21 

Oktober 

2016 

- Revisi Mobile Agent 

sprint 2  

- revisi dari awal sampai akhir 

- bekerjasama dengan vendor design 

(SALT) dan front-end development 

(IBM Indonesia) 

10. 24-28 

Oktober 

2016 

- Seminar: Digital Day 

- Perancangan design 

Digital office apps 

- Digital office project bersama 

Technical Lead dengan tim magang 

satu divisi 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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- Perancangan screen 

prepaid to postpaid, 

change ownership 

(mobile agent sprint 3)  

- Project lanjutan sprint 3 

11. 31-04 

November 

2016 

- Perancangan 

Dashboard agent 

- Pembuatan HF 

Dashboard agent 

- skenario dashboard agent 

 

 

12. 07-22 

November 

2016 

- Finalisasi Digital office 

apps (screen utama) 

- finalisasi prepaid to 

postpaid dan change 

ownership 

- Farewell, laporan dan 

presentasi ke Human 

Resource 

- revisi design 

- finalisasi design 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Bagian ini berupa penjelasan secara umum mengenai pekerjaan yang dilakukan 

penulis selama proses magang.  

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Selama menjalani magang di PT. Indosat, Tbk. Penulis mendapatkan kepercayaan 

untuk mengerjakan beberapa projek. Diantaranya ada tiga projek utama yang 

penulis kerjakan. Berikut adalah hasil dan proses dari tiga projek utama yang 

penulis kerjakan selama magang. 

 

1. Perancangan Aplikasi Mobile Agent 

Sejak visi Indosat Ooredoo menjadi perusahaan telekomunikasi digital 

terdepan di Indonesia, maka Indosat Ooredoo terus berkembang untuk 

menyediakan layanan digital inovatif salah satunya adalah dengan 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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perancangan aplikasi Mobile Agent. Mobile Agent merupakan aplikasi 

digital dengan tablet sebagai platformnya. Aplikasi ini dirancang sebagai 

digitalisasi bentuk pelayanan di seluruh gerai Indosat ooredoo. Pelayanan-

pelayanan yang dimaksud berupa pergantian kartu, pengaktifan paket, 

pergantian kepemilikan dan perpindahan paket. Aplikasi ini dirancang 

dengan maksud untuk mempermudah proses pelayanan terhadap customer 

di gerai dengan menyediakan layanan digital interaktif yang menyebabkan 

adanya interaksi langsung antara sales agent dan customer. 

 Pada minggu ke-3 penulis dipercayakan untuk ikut membantu 

dalam pengerjaan proyek perancangan aplikasi Mobile Agent ini bersama 

dengan tim. Sebelum dapat ikut membantu, selama 2 minggu penulis 

mempelajari materi dan informasi yang berkaitan dengan perancangan 

aplikasi Mobile Agent. Penulis mempelajari materi melalui buku dan data-

data yang diberikan oleh mentor. Diantaranya adalah materi mengenai 

user experience, customer journey dan product management.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. The Elements of User Experience 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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Setelah mempelajari materi dan informasi, penulis dipercayakan 

untuk mulai membantu pengerjaan aplikasi Mobile agent bersama dengan 

vendor. Perancangan aplikasi ini dibagi menjadi 4 tahap sprint, yaitu Card 

Replacement, Postpaid Activation, Change Ownership dan Migration 

Prepaid to Postpaid. Pada magang kali ini penulis diberikan kesempatan 

untuk membantu perancangan aplikasi sprint 2 sampai 4. Penulis 

mendapatkan tugas untuk membuat wireframe dari data dan informasi 

yang sudah disusun oleh tim dan vendor. Wireframe merupakan rancangan 

Gambar 3.5. Customer Journey 

Gambar 3.6. Product Information 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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awal desain sebuah web atau aplikasi bisa disebut juga sebagai Low 

fidelity. Langkah pertama yang penulis lakukan adalah dengan 

mempelajari aplikasi untuk membuat  prototype wireframe. Penulis juga 

bekerjasama dengan vendor yakni IBM dalam pembuatan wireframe 

tersebut. Proses ide dalam pembuatan didapatkan berdasarkan hasil 

kerjasama tim yang telah disesuaikan berdasarkan data dan informasi yang 

ada, namun data masih sangat berubah-ubah yang memungkinkan untuk 

seringnya terjadi revisi. Penulis merancang wireframe dengan 

menggunakan aplikasi justinmind.  

 

 

 

  

 

 

Setelah merancang wireframe, penulis melakukan asistensi kepada 

mentor, terdapat banyak masukan seperti peletakan icon-icon yang kurang 

tepat dan informasi yang terlewat. Kemudian ada revisi yang diberikan 

dengan menambahkan data-data terbaru. Setelah wireframe disetujui, 

penulis membuat protoype wireframe tersebut untuk di uji cobakan kepada 

Gambar 3.7. Wireframe Sprint 2 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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para user termasuk stakeholder, sehingga penulis mendapatkan feedback 

mengenai rancangan aplikasi tersebut yang kemudian hasilnya dianalisis 

kembali bersama dengan tim. Jika wireframe sudah disetujui oleh 

stakeholder, aplikasi siap untuk di desain dengan kualitas desain akhir 

(High Fidelity).  

Pada perancangan desain akhir penulis bekerjasama dengan 

Vendor yakni Tim Salt. Dalam perancangan kali ini penulis dan Tim Salt 

bekerja sebagai UI Designer. Penulis dan tim berdiskusi untuk 

menetapkan interface yang akan diterapkan secara konsistensi disetiap 

screen aplikasi termasuk icon-icon didalamnya. Kemudian vendor 

merancang desain yang sudah didiskusikan dan melakukan asistensi 

kepada PMO dan stakeholder. Jika desain telah disetujui, aplikasi siap 

untuk di desain.  

 

 

 

 

   

 Dalam perancangan aplikasi Mobile Agent, membutuhkan waktu 

yang lama dikarenakan proses yang cukup rumit dalam pengumpulan data 

Gambar 3.8. Desain Akhir Aplikasi 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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dan ketelitian karena menyangkut dengan sistem layanan customer. Data 

yang disediakan harus valid dan butuh kerjasama antar divisi lainnya. 

Penulis banyak membantu pekerjaan dalam hal revisi dan perancangan 

aplikasi sprint 3. Berikut gambaran beberapa screen yang telah penulis 

rancang dalam perancangan aplikasi Mobile Agent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Desain Akhir Aplikasi 2 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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2. Perancangan CMS Lite 

Content Management System merupakan aplikasi berbentuk web yang 

bertujuan untuk memudahkan pengelolaan konten dalam sebuah 

web/aplikasi. CMS Lite berfungsi sebagai wadah pengelolaan konten yang 

ada di aplikasi Mobile Agent. Dengan adanya CMS Lite, user akan mudah 

untuk menginput data yang diperlukan tanpa harus dibekali pengetahuan 

teknis tentang bahasa pemograman website. Elemen teks dan gambar pun 

bisa diinput secara terpisah. Perancangan CMS Lite inilah yang merupakan 

tugas kedua yang penulis kerjakan. 

 Proses Perancangan CMS Lite diawali dengan penentuan konten-

konten apa saja yang akan diinput di dalam CMS. Penulis bersama dengan 

Tim Divisi Opss & Sys Capabilities melakukan pengumpulan dan analisis 

data yang ada pada Mobile Agent dalam sebuah meeting. Setelah 

menganalisi dan mengumpulkan data, penulis mendiskusikan ide 

rancangan kepada PMO. Setelah PMO setuju, penulis merancang kerangka 

aplikasi atau membuat skeleton dari data yang telah disepakati. Aplikasi 

yang dirancang haruslah simpel sederhana dan sangat mudah digunakan 

oleh user agar user tidak salah dalam menginput data yang akan 

ditampilkan pada aplikasi Mobile Agent. 

 

 

 t 
Gambar 3.10. Tabel Data CMS Lite 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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Penulis mulai merancang aplikasi menggunakan software Adobe 

Photoshop dan langsung ke tahap desain akhir website tanpa membuat 

wireframe terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan mentor menginginkan 

hasil yan cepat, simpel dan mudah sehingga tidak diperlukan proses 

pembuatan wireframe. 

 

 

   

  

 

 Perancangan CMS Lite terbagi menjadi 2 sprint yaitu Device 

Information Catalogue yang berfungsi sebagai pengelolaan konten Device 

seperti produk bundling berupa handphone serta benefitnya. Satu lagi 

adalah Product Information Catalogue yang berfungsi sebagai 

pengelolaan konten Product seperti paket data dan benefitnya. Dalam satu 

sprint hanya terdiri dari 4 screen yaitu Login screen untuk pengaturan 

masuk ke dalam website, Menu screen, Add package/device product untuk 

menginput data ke dalam CMS dan Inquiry Device sebagai tempat 

penyimpanan data yang sudah diinput. Penetapan tersebut merupakan hasil 

meeting dan diskusi penulis bersama Tim Divisi Opss & Sys Capabilities 

dan juga PMO. Setelah desain akhir jadi, akan dilakukan diskusi dan revisi 

Gambar 3.11. Proses Perancangan CMS Lite di Adobe Photoshop 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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kembali dengan tim development yaitu IBM Indonesia. Setelah desain 

sudah tepat maka CMS mulai untuk di develop dan dapat digunakan oleh 

user.

 

 

 
Gambar 3.12. Login dan Menu Screen 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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Gambar 3.13. Add Device/Product Screen  

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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3. Perancangan Aplikasi Digital Office 

Saat ini Indosat Ooredoo memiliki fasilitas yang membantu memudahkan 

dan kenyamanan aktivitas kerja di kantor. Fasilitas tersebut yaitu Meeting 

Room yakni penyediaan ruangan untuk pertemuan ataupun meeting 

dimana para karyawan Indosat maupun non karyawan dapat menggunakan 

fasilitas ini. Open Workspace merupakan fasilitas bagi karyawan agar bisa 

bekerja bebas dimana saja di dalam lingkungan kantor, karyawan dapat 

berpindah tempat dan semua space kerja bebas untuk digunakan. 

Kemudian fasilitas Mobile Working dimana karyawan dapat bekerja selain 

dikantor seperti dirumah dan tempat lainnya, fasilitas ini disesuaikan 

kepada tiap divisi maksimal 1 kali penggunaan dalam seminggu. Dengan 

adanya fasilitas digital yaitu fasilitas yang dapat mempermudah dan 

Gambar 3.14. Inquiry Device  

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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meningkatkan kualitas hidup, maka dibuatlah sebuah aplikasi internal 

Indosat Ooredoo berbasis mobile application bernama Digital Office.  

 Fasilitas diatas merupakan pilihan fasilitas yang terdapat dalam 

aplikasi Digital Office.  Namun saat ini penulis hanya merancang bagian 

Meeting Room dan Open Workspace yang masih akan terus dikembangkan 

lagi kedepannya. Menu Meeting Room di dalam Digital Office, dirancang 

dengan fungsi sebagai pemesanan ruang meeting secara digital, dapat 

dengan mudah dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui smartphone. 

Sementara Open Workspace berfungsi untuk mengetahui lokasi kerja yang 

kosong serta lokasi para karyawan sehingga memudahkan dalam pencarian 

dan kedislipinan kerja.   

 Kali ini penulis bekerjasama dengan UX Designer yang 

merupakan tim magang di Indosat Ooredoo. UX Designer melakukan 

penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis data kemudian 

observasi langsung ke lokasi-lokasi meeting room dan ruangan yang sudah 

menerapkan fasilitas Open Workspace. Setelah melakukan penelitian, UX 

Designer membuat journey dari aplikasi tersebut dan kemudian 

mendiskusikannya kepada penulis dan mentor. Setelah data tersusun, 

penulis membuat kerangka aplikasi atau wireframe sebagai gambaran 

lebih jelas dari aplikasi yang akan dirancang sesuai dengan UX yang telah 

disepakati. Setelah membuat wireframe penulis berdiskusi kembali dengan 

UX Designer dan mentor untuk merevisi wireframe yang telah dibuat.  

 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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Gambar 3.15. Data Digital Office  

Gambar 3.16. Wireframe Digital Office  

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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 Setelah selesai didiskusikan, penulis mulai merancang High 

Fidelity dari wireframe Digital Office. Penulis mencari dan mebandingkan 

beberapa referensi serta mempelajari UI Design lebih dalam lagi agar 

terdapat konsistensi serta kesatuan elemen-elemen desain dalam aplikasi 

tersebut. Setelah selesai, penulis kembali melakukan diskusi dan revisi 

dengan UX Designer dan mentor. Berikut sebagian hasil dari design akhir 

Digital Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Desain akhir Digital Office (Login, Home, Menu)  

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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Gambar diatas merupakan sebagian desain dari Digital Office. Namun 

sayangnya projek aplikasi ini belum dapat terealisasikan dan masih berupa 

konsep.  

 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Bagian ini berisi kendala atau kesulitan-kesulitan yang penulis temukan selama 

menjalani praktek kerja magang di perusahaan.  

1. Kendala Pribadi 

Ada beberapa kendala pribadi yang penulis hadapi selama proses magang 

diantaranya adalah saat menjalani masa magang selama satu bulan. Penulis 

Gambar 3.18. Desain akhir Digital Office (Meeting Room)  

Gambar 3.19. Desain akhir Digital Office (Open Workspace)  

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017



27 

 

masih merasa bingung dengan suasana adaptasi yang baru sambil 

mempelajari ranah pekerjaan yang sebelumnya belum pernah penulis 

pelajari seperti mempelajari product management.  

2. Kendala Koordinasi 

Penulis berkoordinasi dengan vendor, tim divisi lain dan juga stakeholder 

selama proses magang. Namun sering terjadi kesalahan komunikasi antara 

stakeholder dengan vendor ataupun divisi sehingga menyebabkan 

banyaknya revisi yang dilakukan mulai dari revisi minor sampai mayor. 

3. Kendala Fasilitas dan Prasarana dari Perusahaan  

Selama magang penulis memakai komputer Mac yang disediakan oleh 

kantor namun sesekali penulis menggunakan laptop pribadi untuk 

mengerjakan pekerjaan. Hanya saja terdapat sedikit kendala pada 

komputer kantor yang lumayan lambat dalam memproses file desain. 

4. Kendala Tim Divisi 

Pada pertengahan magang divisi yang ditempati penulis melakukan 

perencanaan perpindahan divisi oleh atasan, akibatnya projek yang 

seharusnya akan dimulai jadi tertunda atau masih berupa konsep.  

  

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Bagian ini berisi solusi atas kendala/kesulitan yang penulis temukan selama 

menjalani praktek kerja magang. 

1. Kendala Pribadi 

Penulis mencoba beradaptasi dan berbagi pengalaman dengan berbagai 

anak internship lainnya sehingga membuat penulis termotivasi untuk 

mempelajari ilmu dari pekerjaan yang penulis lakukan. Selain itu penulis 

mencoba bertanya kepada mentor apa saja yang penulis tidak mengerti 

pada saat magang dan mengikuti meeting bersama stakeholder. 

2. Kendala Koordinasi 

Penulis tidak bisa megatasi solusi yang satu ini karena kesalahan berupa 

kesalahan internal yang diluar ranah dari wewenang penulis sebagai 

mahsiswa magang. 

Peran desainer grafis..., Dhenty Febrina Sahara, FSD UMN, 2017
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3. Kendala Fasilitas dan Prasarana dari Perusahaan  

Solusi yang penulis lakukan adalah dengan membawa laptop pribadi 

sehingga penulis dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat. 

4. Kendala Tim Divisi 

Kendala ini merupakan bukan wewenang penulis sebagai mahasiswa 

magang. 
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