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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Selama magang di Merrywell Studio, penulis bekerja sebagai graphic design intern 

dalam divisi desain grafis. 

1. Kedudukan 

Selama periode magang, penulis dibimbing oleh Jessica Martha selaku Graphic 

Designer dan Merry Fellicia selaku Studio Director yang juga Art Director 

Merrywell Studio. Penulis disini bekerja sebagai Graphic Designer Intern yang 

terletak pada bagian struktur organisasi perusahaan paling akhir divisi desain 

grafis. Segala pekerjaan diberikan oleh Art Director. 

 
Gambar 3. 1. Suasana Ruang Kerja Merrywell Studio 
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2. Koordinasi 

Proyek-proyek yang datang dari klien kepada Studio Director dapat melalui 

email atau meeting. Biasanya meeting dilakukan di luar kantor, namun 

beberapanya secara langsung di kantor sehingga briefing dilakukan secara 

sekaligus. Briefing dilakukan setiap hari Senin untuk kegiatan seminggu 

kedepan, termasuk pembagian jobdesc.  

Setelah brief diterima dengan jelas, penulis masuk ke tahap brainstorm. 

Terdapat beberapa proyek yang memerlukan adanya brainstorm secara 

bersama-sama seperti pengembangan konsep identitas, naming, dan tagline. Hal 

ini dilakukan untuk mendapat hasil yang lebih maksimal. Setelah menentukan 

konsep penulis mengumpulkan referensi berupa mood yang sesuai. Referensi 

tersebut dibentuk menjadi moodboard yang akan diberikan ke klien. Maka dari 

itu setiap tahap yang dilakukan akan memberikan masing-masing feedback 

seperti apakah moodboard sudah sesuai. Selain itu, sebagai desainer penulis 

juga harus mengerahkan klien tentang bagaimana sebaiknya dilakukan kepada 

pembentukan identitas tersebut. 

Berikutnya penulis akan masuk ke tahap sketsa yang mana bisa langsung 

diterapkan ke digital. Sketsa kasar tidak selalu diasistensikan, bisa asistensi 

setelah masuk ke digital. Studio Director lebih melihat hasil eksplorasi melalui 

digital karena yang sketsa tidak semuanya bisa di digitalisasikan. Hasil digital 

akan diasistensi oleh pembimbing terlebih dahulu lalu ke Studio Director. 

Umumnya, Merrywell memberikan minimal 3 alternatif kepada klien (dari 

nama, logo, dan tagline). Untuk logo akan diberikan beberapa alternatif warna 

dalam kertas print untuk mengetahui warna aslinya di cetakan.  

Merrywell menggunakan kertas bertekstur untuk menimbulkan mood yang 

lebih kuat. Hal ini juga dikarenakan klien-klien yang memang bertujuan 

memiliki identitas yang berkelas. Jika sudah disetujui, untuk tahap turunan 

seperti signage, packaging, dan dokumen-dokumen lainnya dapat berjalan lebih 

cepat. Berikut bagan alur koordinasi secara garis besar. 
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Gambar 3. 2. Struktur Koordinasi 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Berikut hal-hal yang dilakukan oleh penulis selama melakukan proses magang di 

Merrywell Studio. 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1 1 COUP Boardgame, 

MayMay Salon 

Brainstorm logo, sketching manual & 

digital, IG Post 

2 2 FuFuFu, Titik Temu, 

Roastery 

Brainstorm pattern, IG Post, 

brainstorm nama 

3 3 Seniman Ruang, FuFuFu, 

Roastery, MayMay Salon  

Brainstorm logo, Brainstorm nama 

‘Roastery’, IG Post, brainstorm 

menubook 
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4 4 Seniman Ruang, Chin 

Chin, Roastery, MayMay 

Salon 

Sketsa logo manual, referensi 

signage, referensi menubook, 

Brainstorm nama ‘Roastery’, 

referensi uniform IG Post 

5 5 Seniman Ruang, Chin 

Chin, MayMay Salon 

Digital logo, referensi menubook, IG 

Post 

6 6 Titik Temu, Komunal 88 Revisi menubook, print & lipat, 

brainstorm moodboard typography, 

sketching typography 

7 7 Uli Uli Plantshop, 

MayMay Salon 

Brief, brainstorm moodboard, IG Post 

8 8 Uli Uli Plantshop, Chin 

Chin, MayMay Salon 

Sketching dan digital logo, signage, 

IG Post 

9 9 Uli Uli Plantshop, 

MayMay Salon 

Braidnstorm namecard dan tag, IG 

Post 

10 10 Uli Uli Plantshop, 

NARA, MayMay Salon 

Revisi warna logo, digital tag dan 

namecard, IG Post 

11 11 NARA, FuFuFu, 

MayMay Salon 

Brainstorm tagline, IG Post 

12 12 FuFuFu, Uli Uli 

Plantshop, MayMay 

Salon 

Seragam dan menu display, revisi 

warna logo 

13 13 Salaluné, Uli Uli 

Plantshop 

Konsep packaging, letterhead dan tag 

14 14 Salaluné, May May 

Salon, Uli Uli Plantshop 

Packaging, IG Post, Nametag, 

Letterhead dan Namecard, revisi 

warna 
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Dimulai dari naming, logo, dan collaterals, sebagian besar penulis berpartisipasi 

dalam beberapa tahap saja. Secara keseluruhan, penulis mempelajari tahap demi 

tahap proses pembentukan dan pengembangan suatu identitas. Penulis juga 

mendapatkan pengalaman di industri branding secara profesional. 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Berikut adalah beberapa proyek yang telah penulis kerjakan selama magang di 

Merrywell Studio. 

3.3.1.1. Coup Boardgame 

Coup merupakan sebuah boardgame café yang akan dibangun pada bulan Agustus 

di Greenville, Jakarta. Coup memberikan fasilitas untuk bermain boardgame 

sembari menikmati makanan dan minuman asli dan khas. Berasal dari Bahasa 

Inggris, ‘coup’ memiliki arti kemenangan, sengketa, atau taktik strategis. Istilah ini 

merupakan istilah dalam game yang sering digunakan, sehingga klien ingin 

menggunakan istilah ini untuk membuat dan mengembangkan bisnisnya. 

1. Brief 

Coup nama yang sudah ditetapkan oleh klien, Penulis mendapat jobdesc untuk 

membuat alternatif logo. Sebelumnya, final logo Coup sudah sempat dibuat, 

tetapi klien ingin ada alternatif logo lainnya seperti penggunaan logogram. 

Sehingga penulis diberi kesempatan untuk eksplorasi logo ini. 

2. Sketsa 

 
Gambar 3. 3. Mindmapping Coup 
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Mindmap dilakukan agar penulis dapat mengambil mengetahui lebih dalam 

tentang apa yang harus dibuat. Penulis mengambil keyword dadu dan kopi 

sebagai bentuk visual utamanya. Dikarenakan klien menginginkan adanya icon 

atau gambar maka penulis membuat logogram juga. 

 
Gambar 3. 4. Sketsa 

3. Digital 

Setelah sketsa, penulis masuk ke tahap digital. Penulis mulai memasukkan font 

dan memodifikasinya agar lebih sesuai. Beberapa diantaranya hanya 

menggunakan dadu dan menerapkan konsep ‘kemenangan’ dan ‘strategis’-nya 

saja. Namun setelah asistensi, logo yang dipilih adalah yang menggambarkan 

apa itu ‘coup’. 

 
Gambar 3. 5. Sketsa Digital Logo Coup 
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Berikut adalah alternatif logo final untuk Coup. 

 

 

 
Gambar 3. 6. Alternatif Logo Coup 
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Dari beberapa alternatif diatas, logo yang dipilih akan masuk ke tahap pewarnaan. 

Disini penulis mengetahui bahwa klien tidak menginginkan adanya biru, ungu, dan 

hijau daun. Klien juga tidak menginginkan warna merah, namun masih bisa ditolerir 

untuk keperluan menguatkan mood pada logo karena warna merah dapat 

memunculkan kesan yang aktif. 

 

 
Gambar 3. 7. Alternatif Warna Logo Coup 

4. Final  

 
Gambar 3. 8. Final Logo Coup 
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Gambar 3. 9. Final Logo Coup 

Berikut adalah hasil logo Coup yang penulis buat. Terdapat dua pilihan warna 

karena warna tersebut dipilih menjadi alternatif final oleh Studio Director. 

Dengan demikian, jobdesc penulis berakhir disini. 

3.3.1.2. Seniman Ruang 

Senimang Ruang merupakan jasa arsitektur dan interior design yang memfokuskan 

eksplorasi dan kombinasi antara ruang kerja dan instalasi seni. Kedua pelopornya, 

Helen Agustine dan Linda Agustina menanamkan visi misi yaitu menjadi arsitek 

dan seniman disaat bersamaan. Dapat menjadi trendsetter secara nasional hingga 

internasional. Dengan mengaplikasikan konsep yang unik, konseptual, dan 

dekoratif, Seniman Ruang dapat bereksperimen dengan seni sehingga dapat 

menghasilkan personalitas atau ciri khas tersendiri. Seniman Ruang juga 

memberikan nilai tersendiri, yaitu prinsip mereka yang menggabungkan fungsi dan 

emosi dalam setiap hasil karya arsitekturnya. 

1. Brief 

Penulis diminta membuat identitas visual sesuai dengan mood dan style yang 

telah diberikan dalam company profile-nya. Keinginan klien di logo barunya 

adalah lebih terlihat profesional sebagai jasa arsitek. 

2. Konsep 

Berdasarkan dengan jasanya yang menekankan unsur minimalis dan 

profesional. Dengan mood yang terang, scandanavian, penggunaan warna 

netral, dan bahan-bahan material yang organik. 
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Gambar 3. 10. Moodboard Seniman Ruang 

 
Gambar 3. 11. Mindmap Seniman Ruang 
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3. Alternatif 

 

 

 
Gambar 3. 12. Alternatif Logo Seniman Ruang 
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Berikut adalah alternatif logo yang penulis buat untuk Seniman Ruang. 

Berdasarkan company profile dan logo sebelumnya, Seniman Ruang menyukai 

hal yang modern, minimalis, feminim, dengan font yang langsing, tinggi, dan 

sans serif. Dari alternatif logo yang sudah penulis ajukan, eksplorasi logo 

berikutnya dilakukan oleh Studio Director dan sampai ditahap revisi minor. 

Revisi minor disini berarti logo sudah disetujui tetapi dengan sedikit tambahan 

eksplorasi. Maka dari itu penulis melakukan eksplorasi untuk 3 huruf yaitu satu 

huruf ‘E’ dan dua huruf ‘A’.  

Eksplorasi penulis lakukan dengan menggunakan berbagai media, dari tinta 

cina, cat air, tinta stempel, cat akrilik, sedotan, sampai manik-manik busa yang 

bertekstur tertentu. Maksud dari eksplorasi ini adalah karena ciri khas Seniman 

Ruang yang menggunakan seni instalasi atau seni itu sendiri sebagai bagian 

dari jasanya. Dimana sesuai dengan logo yaitu memiliki bentuk rapi dan 

terstruktur seperti arsitektur dengan sentuhan manual atau seni. Di eksplorasi 

ke tiga huruf itu karena Seniman Ruang saat ini dijalani oleh 3 orang, yang 

mana masing-masing memiliki karakteristik sendiri dan tergabung dalam suatu 

tempat kerja. 

       
Gambar 3. 13. Proses Eksplorasi Logo Seniman Ruang 

Setelah di eksplorasi manual, hasil-hasil di scan dan diperbaiki bentuk cipratan 

tintanya sehingga lebih sederhana. Dipadukan satu per satu dan dipilih kembali 

hasil akhirnya seperti alternatif final berikut. 
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Gambar 3. 14. Alternati Logo Seniman Ruang 
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4. Final 

 
Gambar 3. 15. Logo Final Seniman Ruang 

Tim menyetujui bahwa untuk jasa akan kurang efisien jika menggunakan 

warna-warna lain selain akromatik. Hal ini dikarenakan penulis dan tim 

memiliki pemikiran yang sama yaitu penggunaan warna-warna profesional 

yang juga sesuai dengan karakteristik arsitektur. Dari hasil eksplorasi manual, 

terdapat setidaknya 5 logo alternatif. Untuk memperkuat kesan ‘fleksibilitas’, 

‘adaptasi’, dan ‘eksperimental’ pada Seniman Ruang, penulis dan rekan-rekan 

memutuskan untuk menggunakan beberapa hasil eksekusi untuk keperluan lain 

seperti visual pada masing-masing kartu nama atau event. Terdapat elemen 

eksperimental dengan teknik emboss di kartu nama untuk menambah kesan 

berkelas. Seperti pada yang terdapat pada mockup ini. 

   

    
Gambar 3. 16. Mockup Namecard Seniman Ruang 
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3.3.1.3. Uli Uli Plantshop 

Uli Uli Plantshop merupakan sebuah toko tanaman yang berada di Menteng, Jakarta 

Pusat. Toko tanaman ini merupakan sub-bisnis dari Primaflora, toko tanaman hias 

yang sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. Sebelumnya, Primafola sudah memiliki 

sub-bisnis yaitu Primaflora Vertical yang mengkhususkan untuk tanaman-tanaman 

vertikal. Klien penulis bernama Endang, putri pemilik Primaflora, memutuskan 

untuk membuat sub-bisnis untuk tanaman hias indoor. 

1. Brief 

Penulis mendapat jobdesc untuk membuat identitas visual (logo, namecard, 

tag, letterhead, stamp, sticker). Klien menyerahkan segalanya kepada penulis 

untuk mengarahkan mood dan style untuk logo. Oleh karena itu, penulis 

memulai dengan mencari referensi terkait logo-logo yang berhubungan dengan 

tanaman. Penulis memasukkan contoh logo-logo yang menggunakan ilustrasi 

berbentuk bunga untuk memberikan perbedaan antara plantshop dan flourist. 

Berikut moodboard yang penulis berikan; 

 
Gambar 3. 17. Moodboard Uli Uli Plantshop 1 
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Gambar 3. 18. Moodboard Logo UliUli Plantshop 2 

Pada pertemuan berikutnya, klien datang ke kantor dan membahas konsep yang 

penulis arahkan. Klien memilih yang menggunakan unsur bentuk rumah atau 

kotak atau berhubungan dengan ruangan karena konsep Uli Uli Plansshop 

adalah tanaman hias indoor. Selain itu, klien mempunyai gambaran logo 

seperti berikut. 

   
Gambar 3. 19. Referensi logo dari klien 

2. Konsep dan Sketsa 

Berdasarkan moodboard logo yang sudah penulis berikan, klien ingin logo 

memiliki karakter indoor. Sesuai dengan konsep tanaman hias indoor yang 

sederhana atau down to earth, botanical, natural, dan fresh. Namun klien tidak 
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begitu menekankan unsur indoor pada logo dan lebih mementingkan mood 

secara keseluruhan.  

   

 

Gambar 3. 20. Mindmap dan sketsa logo Uli Uli Plantshop 

3. Alternatif 

Setelah melakukan sketsa, penulis masuk ke tahap pembuatan logo digtial. 

Terdapat dua tipe logo yang penulis buat, yaitu dengan konsep indoor yakni 
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dengan kotak atau ruang, dan penggunaan ilustrasi icon tanaman. Icon yang 

penulis ambil adalah kaktus. 

 

 
Gambar 3. 21. Alternative logo Uli Uli Plantshop 

 Dari alternatif yang penulis berikan, klien memilih logo dengan icon kaktus, 

logo dengan pot, dan dengan daun diatas huruf ‘U’. Lalu setelah dibahas lebih 

lanjut, klien memilih untuk menggunakan logo dengan icon kaktus. Namun 

terdapat hal yang harus penulis perbaiki, yaitu penggunakan icon kaktus 

dengan text dimana sebenarnya keduanya memiliki kesamaan bentuk secara 
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umum. Icon kaktus yang penulis buat sekilas mirip dengan tulisan ‘uli uli’, 

sehingaa penulis melakukan eksplorasi lebih lanjut dengan logo tersebut. 

 Di projek ini, penulis juga lebih mempelajari prinsip Merrywell Studio yaitu 

penggunaan elemen sesederhana mungkin, salah satunya adalah dengan 

menggabungkan icon yang penulis buat dengan tulisan Uli Uli itu sendiri. 

Berikut hasil eksplorasi logo Uli Uli setelah di revisi berikut dengan altrenatif 

logo yang baru. 

 
Gambar 3. 22. Sketsa Logo Uli Uli 2 

 
Gambar 3. 23. Alternatif Logo Uli Uli 2 

Peranan desain artist..., Fransisca Maudy, FSD UMN, 2017



 
 

25 

 

 
Gambar 3. 24. Alternatif logo Uli Uli 2 

Sebelum klien menentukan logo final, penulis mencari referensi untuk tag dan 

membuat kartu nama. Keperluan yang harus dipenuhi saat ini adalah logo, 

kartu nama, dan tag. Tag yang dimaksud adalah label nama untuk tanaman 

yang dijualnya. Kontennya berupa nama tanaman tersebut dalam bahasa 

Inggris, Latin, dan Indonesia, serta informasi cara merawat tanaman tersebut 

karena setiap tanaman memiliki cara perawatan yang berbeda. 

Setelah klien memilih logo final, penulis masuk ke pewarnaan. Warna yang 

penulis gunakan adalah hijau dengan campuran kucing yang membuatnya agak 

kecoklatan. Selain untuk menghindari warna Primaflora, klien ingin warna Uli 

Uli tidak terlalu tua yang mana bisa menimbulkan mood yang berat. 

4. Final 

Saat pembuatan kolateral, penulis diberithau bahwa klien akan mengadakan 

pameran di akhir pekan. Sehingga untuk sementara hanya akan dibuat kartu 

nama saja dengan letterhead dan tag menyusul. 
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Gambar 3. 25. Logo Final dan Collaterals Uli Uli Plantshop 

3.3.1.4. Salaluné 

Dalam projek ini, Merrywell Studio mendapat kesempatan untuk membuat identitas 

visual dimulai dari nama untuk bisnis kopi roastery di Bandung. Joseph dan Angel 

adalah sepasang suami istri yang sebelumnya membuka bisnis coffee shop di 

Gading Serpong bernama Turning Point yang saat ini cukup terkenal. Keduanya 

bertemu di Australia, dengan tujuan untuk menimba ilmu dan sama-sama 

menginginkan membuat bisnis kopi. Setelah Turning Point terwujud, keduanya 

memutuskan untuk membuat bisnis baru dengan konsep yang lain, yaitu coffee 

roastery atau kopi panggang atau sangrai. Berlokasikan di Rancabentang, Bandung, 

bersama dengan projek NARA oleh klien Hadi Vincent, Joseph dan Angel ingin 

melalukan sebuah langkah baru dalam hidup mereka. 
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1. Brief 

Klien ingin dibuatkan sebuah identitas dimulai dari nama, logo, dan 

turunannya. Untuk nama dan packaging, penulis bekerja sama dengan rekan 

tim untuk menemukan nama yang sesuai dengan packaging yang cocok. 

Karena keduanya sempat tinggal di Australia beberapa tahun dan berkeluarga 

disana, mereka menginginkan nama yang modern dan menggunakan nama 

asing atau bahasa Inggris. Dari Joseph sendiri ingin adanya nama yang unik 

dan scientific. 

2. Konsep 

Joseph dan Angel menyukai adanya cerita, seperti halnya nama Turning Point. 

Turning Point memiliki kisah bahwa mereka yang keduanya tidak memelajari 

kopi sejak awal. Keduanya berasal dari jurusan yang berbeda, yaitu akuntansi 

dan ilmu komputer. Kali ini, bisnis yang dibuatnya merupakan sebuah langkah 

baru. Klien ingin namanya memiliki kisah yang mengangkat perjalanan 

mereka. Oleh karena itu keyword yang diperhatikan adalah; new journey, new 

family, new friends, new adventure, shared dreams, next chapter, dan 

togetherness. Untuk itu, penulis dan tim melakukan pencarian nama melalui 

situs bahasa seperti Thesaurus, Macmillan Dictionary, dan Merriam Webster. 

Kami mencari istilah dalam bahasa Inggris yang jarang digunakan. 

    
Gambar 3. 26. Alternatif Nama Roastery 
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Gambar 3. 27. Alternatif Nama Roastery 

Terdapat beberapa perubahan cara kami membuat nama untuk Roastery. Salah 

satunya dengan mengambil konsep dari tahap coffee roaster yaitu second 

crack. Second crack merupakan tahap kedua dalam pembakaran biji kopi, 

tahap ini bisa diumpamakan sebagai bisnis Joseph dan Angel dalam perkopian 

yang ingin memasuki bab baru. Untuk itu kami mencari dari second crack, 

dengan ditambah kami mencarinya dengan tidak hanya satu bahasa saja. 

 
Gambar 3. 28. Salah Satu Mindmap Untuk Nama Roastery 
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Gambar 3. 29. Alternatif Nama Roastery 2 

Tidak lama setelah itu, Studio Director memberi kabar adanya pergantian 

direction dari klien. Klien memutuskan untuk mengubah konsep nama menjadi 

memiliki istilah kopi dari daerah, terutama Aceh dan Toraja. Kali ini klien ingin 

namanya dalam bahasa Indonesia yang tidak biasa atau jarang diketahui. Kami 

melakukan pencarian nama kopi dari berbagai bahasa dan berbagai istilah 

namun tidak menghilangkan konsep awalnya tentang perjalanan baru dan 

kebersamaan. 

   
Gambar 3. 30. Alternatif Nama Roastery 3 
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Gambar 3. 31. Alternatif Nama Roastery 4 

Setelah melakukan brainstorm lebih lanjut, ide-ide yang dituangkan sudah 

cukup dan saatnya untuk memberikan nama final ke klien. Adapun nama yang 

diambil sebagai alternatif final tidak berasal dari nama kopi melainkan 

istilahnya karena dirasa lebih cocok dengan mood klien. 

a. Salaluné 

Entering the next chapter, step out from comfort zone. Together with a 

new family, one step closer to dreams. 

b. Second Crack 

(From roastery side) This is the stage during the roasting process where 

your coffee enters the “dark roasted” realm. After the First Crack noise 

subsides, a few moments pass. Second Crack is a major reference point 

for roasters. 

(From owner side) Second crack means ‘second birth’. It’s also a 

momentum (continuing from “Turning Point” words which is also a 

momentum). 

c. Nuwe 

A new beginning, a new journey, with new ways. 

Peranan desain artist..., Fransisca Maudy, FSD UMN, 2017



 
 

31 

d. Temali 

A strong bond between the owner and partners. 

3. Final 

Setelah Studio Director bertemu dengan klien, kami mendapat kabar bahwa 

nama yang digunakan adalah Salaluné. Tak lama setelah logo di setujui (yang 

mana bukan jobdesc penulis), dilanjutkan ke kartu nama.  

 
Gambar 3. 32. Mockup Kartu Nama Salaluné 

Berikutnya masuk ke tahap packaging, penulis ikut berkontribusi di ilustrasi 

yang mana menggunakan sidik jari. Kegunaan sidik jari adalah sebagai 

gambaran bahwa orang-orang yang telah membantu Joseph dan Angel dalam 

menempuh impiannya sampai saat ini. 

 
Gambar 3. 33. Proses Kreatif Packaging Salaluné 1 
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Gambar 3. 34. Hasil Digital Packaging Salaluné 

Setelah Studio Director memberikan hasil packaging, penulis diberi kabar 

bahwa klien ingin mengubah konsep pada ilustrasi karena dirasa tidak cocok 

dengan identity-nya. Meskipun Bapak Hadi suka dan setuju dengan konsep ini, 

kami tetap harus mengikuti keinginan klien yang mempunyai bisnis tersebut. 

Oleh karena itu kami memutuskan untuk mengganti konsep sidik jari menjadi 

cap atau stempel dari tulisan ‘Salaluné’ itu sendiri. Ini agar identity nama dan 

visual dapat masih bisa dilihat setipe atau sejalan. Disini kami menggunakan 

bahan cap seperti lino board yang dicukil sesuai potongan huruf. 

 
Gambar 3. 35. Contoh Konsep Packaging Salaluné 
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Gambar 3. 36. Proses Kreatif Packaging Salaluné 2 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Selama pelaksanaan kerja magang di Merrywell Studio, kesulitan yang penulis 

temukan selama magang cukup memberatkan. Salah satunya adalah keterbatasan 

penulis dalam mencari referensi sehingga kurang dapat memberikan berbagai 

macam ide. Penulis juga memiliki kekurangan dalam layouting terutama saat 

pemilihan font yang tepat untuk klien. Dalam segi berkomunikasi dan bersosialisasi 

tidak terlalu menyulitkan dikarenakan anggota tim yang masih terbilang sedikit dan 

tempat kerja yang nyaman. Penyesuaian penulis terhadap lingkungan kerja juga 

tidak terlalu menyulitkan karena harus segera beradaptasi dengan lingkup kerja 

dimana lebih professional dan dalam ketekunan dalam hal manajemen waktu.  

Selain itu, adanya perubahan pemikiran dari klien membuat kita sebagai 

desainer harus mengulang brainstorm dari awal. Perusahaan yang menguatkan 

branding melalui visual, harus memastikan bahwa hasil yang diberikan sesuai 

dengan visi misi dan keinginan klien. Secara keseluruhan, penulis harus banyak 

berlatih, khususnya dalam mendesain yang sesuai dengan mood atau visi misi klien 

dan komersil dan mencari banyak referensi. 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala yang ditemukan adalah dengan adaptasi penulis terhadap 

wilayah kerja Merrywell Studio dengan menyelesaikan tugas dengan cepat dengan 
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mencoba membuat jadwal untuk penulis sendiri agar bias mengikuti timeline yang 

sudah diberikan oleh Studio Director. Penulis juga mencari lebih banyak referensi 

untuk mood yang ingin diangkat dalam proyek-proyek berkaitan dengan cara 

browsing berbagai situs web desain dari dalam maupun luar negeri. Selain itu 

penulis juga menerima banyak informasi mengenai perkembangan desain terutama 

branding dalam bisnis di jaman sekarang ini melalui percakapan dan diskusi atau 

tukar pikiran. 
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