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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Kedudukan dan Koordinasi  3.1.

Posisi penulis selama melakukan praktik kerja magang adalah sebagai Junior 

UI/UX. Koordinasi kerja selama praktik kerja magang dimulai dari supervisor 

Rianty Tara Pratita sebagai Senior UI/UX, mengawasi Elyfas Frodicia Mayagi dan 

Lourenchyus Alfredo sebagai UI/UX desainer yang secara langsung membimbing 

anak magang. 

 

1. Kedudukan 

Pertama supervisor menerima proyek dari klien, lalu dan memberikan brief 

dan struktur menu kepada Junior UI/UX untuk dikerjakan. Proses kerja harus 

selalu dikonsultasikan kepada supervisor untuk dicek kelayakannya. Apabila 

terdapat perbaikkan maupun tambahan, supervisor akan turun langsung untuk 

memberi revisi atau brief. Jika revisi telah selesai, penulis segera 

melaporkannya kepada Senior UI/UX untuk dikoreksi dan diperbaiki 

seandainya masih ada kekurangan. Revisi yang sudah disetujui oleh 

supervisor akan melanjutkan proses pengunduhan ke Marvel untuk preview 

aplikasi.  

Pada tahap pengerjaan, penulis dibebaskan untuk terus 

mengeksplorasi segala macam ide konsep visual berdasarkan brief dan 

struktur yang sebelumnya telah dijelaskan. Sebelum diserahkan kepada 

supervisor, penulis juga dapat melakukan diskusi dengan anak magang lain 

maupun asistensi dengan senior untuk mendapatkan ide ataupun masukan.  

2. Koordinasi 

Alur koordinasi dalam PT. Meteor Inovasi Digital digambarkan pada Gambar 

3.1. 

 

Peran desainer dalam..., Lintang Sekarjati, FSD UMN, 2017
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a. Proses Pertama 

Pada proses pertama, klien melakukan rapat bersama dengan perwakilan 

dari setiap divisi untuk membahas perjanjian hubungan kerjasama antara 

klien dan perusahaan serta segala hal yang terkait dengan detil proyek 

yang diinginkan oleh klien. Pertemuan-pertemuan tersebut selanjutnya 

dilakukan sesuai dengan jadwal kesepakatan dengan tujuan untuk menjaga 

relasi serta hubungan yang baik dengan klien. Hasil brief dengan klien 

akan didistribusikan kepada tiap anggota divisi mengenai pembagian 

tugas, dan penyusunan timeline kerja yang dibuat oleh PM. Project 

Manager atau PM mempunyai tugas untuk merencanakan dan menentukan 

timeline kerja yang telah disepakati oleh klien, bekerja sama dengan seksi 

bisnis untuk melakukan budgeting, mengawasi serta mendokumentasikan 

semua aspek spesifik dari sebuah proyek. 
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b. Proses Kedua 

Proses kedua merupakan business process dari proyek yang telah 

didapatkan. Pada proses ini terdapat pematangan konsep, ide, dan alur 

bisnis yang pada akhirnya akan dieksekusi dalam bentuk visual. Divisi 

bisnis bertugas untuk memberitahu informasi terbaru dari klien mengenai 

proyek tersebut. Sementara divisi UI/UX dan teknologi akan melakukan 

asistensi desain dan teknis kepada klien melalui divisi bisnis. PM sebagai 

penanggung jawab berjalannya sebuah proyek. Contohnya, jika sebuah 

proyek membutuhkan perbaikan ataupun penambahan maka PM bertugas 

untuk memastikan semua list tersebut sudah diselesaikan dan produk 

sudah siap untuk masuk ke proses UAT. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi Klien – Business Process 
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c. Proses Ketiga 

Proses berikutnya adalah tahap saat business process yang sudah dibuat 

siap untuk dieksekusi secara visual akan menghasilkan sebuah dummy atau 

mockup dalam bentuk APK. Tahap ini memungkinkan adanya revisi bila 

hasil mockup yang telah dibuat masih memerlukan perbaikan sampai 

mencapai hasil yang diinginkan. Disini PM bekerja sebagai perantara yang 

menghubungkan divisi Teknologi, UI/UX dan pihak klien agar segala 

perbaikan dan penambahan terselesaikan dengan baik sesuai permintaan. 

Setelah semua penambahan selesai, akan dilakukan proses uji guna atau 

UAT (User Acceptance Test). Proses kelayakan bagi suatu aplikasi 

ataupun website dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk yang 

dibuat sudah siap untuk dipakai konsumen atau publik.  

Setelah melewati tahap tersebut selanjutnya akan masuk ke proses 

LIVE yaitu tahap akhir, penetapan bahwa produk tersebut telah siap untuk 

digunakan oleh publik. Dalam proses pembuatan sebuah produk mulai dari 

business process hingga LIVE berada di bawah pengawasan klien dan juga 

ketiga divisi perusahaan. Hal tersebut termasuk dengan asistensi dengan 

jadwal yang telah didiskusikan sebelumnya kepada klien dalam segi teknis 

maupun non-teknis sebuah produk sehingga menghindari adanya 

kesalahpahaman antara klien dengan perusahaan. Berikut adalah tabel 

proses pengerjaan dari awal (business process) hingga LIVE. 

Peran desainer dalam..., Lintang Sekarjati, FSD UMN, 2017
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d. Proses Koordinasi Penulis 

Dalam proses ini, penulis diposisikan dalam divisi Design UI/UX. Penulis 

diberikan arahan atau briefing oleh Senior UI/UX tentang sebuah proyek 

melalui ide dan konsep, serta business process yang jelas. Brief yang 

diberikan kepada penulis mencakup konsep atau ide dari klien maupun 

senior UI/UX seperti warna, typeface, gaya visual dan lain-lain. Kemudian, 

penulis melakukan eksekusi secara visual berdasarkan brief yang telah 

diberkan. Terakhir, penulis melakukan asistensi kembali kepada Senior 

UI/UX setelah eksekusi, diikuti oleh revisi yang dilkakukan secara 

bertahap sesuai dengan kebutuhan. 

 Tugas yang Dilakukan 3.2.

 

Berikut adalah tabel pekerjaan yang penulis lakukan selama magang. 

 

Gambar 3.2. Bagan Alur Koordinasi Business Process - LIVE 
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No. Minggu Proyek Keterangan 

1 1 

Introduction to UI/UX 

Pengetahuan dasar tentang mobile 

application, ukuran screen mdpi, ldpi, 

hdpi, xhdpi dan xxhdpi. 

Pengenalan tentang guideline aplikasi 

PT. Meteor Inovasi Digital. 

Alun-alun 
Tracing aplikasi Alun-alun dan 

membuat icon. 

Logo Axia Trip XL Membuat Logo Alternatif Axia Trip 

CUS XL 
Tracing aplikasi CUS dan membuat 

alternatif warna dan layout. 

2 2 

CUS XL 

Redesign UI Aplikasi 

Membuat halaman pemesanan Tiket 

pesawat 

Naura 

Membuat aset kalender, icon, dan 

dekorasi lainnya untuk halaman 

website Naura. 

Memperbarui Logo Naura 

Alun-alun 
Membuat icon untuk teacher dan 

location aplikasi Alun-alun 

3 3 

CUS XL 

Membuat halaman booking tiket 

pesawat dan hotel (halaman memilih 

hotel dan pesan tiket pesawat hingga 

konfirmasi pembayaran) 

Oklat 

Halaman aplikasi service provider 

mulai dari order sampai dengan 

perjalanan. 

4 4 Oklat 
Melanjutkan halaman aplikasi service 

provider. 

Peran desainer dalam..., Lintang Sekarjati, FSD UMN, 2017
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CUS XL 

Membuat halaman konfirmasi 

pemimpin untuk permintaan booking 

tiket pesawat atau hotel. 

Membuat guideline aplikasi CUS. 

Merevisi halaman booking tiket 

pesawat dan hotel  

5 5 

Sisternet XL 

Membuat detil halaman pembayaran, 

dan membuat halaman login, 

commerce, dan fashion service.  

Mencari free stock images untuk 

Sisternet. 

Blank Slate 

Membuat ilustrasi blank slate atau 

empty state, flight, destination, chat, 

signal, result, hotel, dan notification. 

6 6 

Blank Slate 

Melanjutkan ilustrasi blank slate flight, 

destination, chat, signal, result, hotel, 

dan notification. 

Mitra Jateng 

Membuat inforgrafik untuk website 

Mitra Jateng. 

Membuat alternatif logo. 

Membuat halaman news aplikasi Mitra 

Jateng. 

7 7 

CUS XL Membuat guideline aplikasi. 

Sisternet XL 

Halaman onboarding sisternet bagian 

Filter, Point of Interest, Voucher, 

Gadget, dan Beauty Product. 

Richeese 
Membuat halaman login sampai 

dengan order makanan. 
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8 8 

Mitra Jateng 

Membuat ilustrasi aset motion graphic 

Mitra Jateng. 

Membuat icon untuk website Mitra 

Jateng 

CUS  XL Membuat halaman shopping cart. 

Blank Slate Aplikasi Membuat blank slate tambahan. 

Telkomsel 

Redesign halaman Login pada website 

Telkomsel. 

Membuat 4 icon untuk website 

telkomsel. 

9 9 

Naura 
Membuat desain badges aplikasi 

Naura. 

CUS XL 
Membuat alternatif halaman utama 

CUG. 

INKINDO Membuat alternatif logo ICON. 

PXP XL  Membuat alternatif logo PXP 

 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

 

 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 3.3.

PT. Meteor Inovasi Digital memulai pelaksanaan magang pada pukul 09:00 

hingga pukul 18:00 dengan lembur pada hari-hari tertentu. Penulis mempelajari 

banyak hal baru dari media berbasis digital khususnya aplikasi pada saat 

pelaksanaan magang di perusahaan ini. Penulis mendapatkan banyak pekerjaan 

dan tugas seperti mendesain tampilan aplikasi, membuat ilustrasi icon, 

onboarding page, blank slate, dan lain-lain. Dari banyaknya pekerjaan dan tugas 

yang dikerjakan oleh penulis, terdapat dua pekerjaan yang menarik untuk diangkat 

menjadi topik yaitu pembuatan ilustrasi untuk blank slate dan onboarding page.  

Peran desainer dalam..., Lintang Sekarjati, FSD UMN, 2017
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3.3.1. Proses Pelaksanaan 

 

1. Blank Slate Aplikasi 

Blank Slate atau sering juga disebut dengan empty state merupakan halaman 

kosong pada website atau aplikasi yang tidak berisi item atau pencarian yang 

tidak menampilkan hasil apapun (keadaan kosong). Walaupun keadaan tersebut 

tidak biasa, namun perlu adanya rancangan untuk mencegah kebingungan 

pengguna aplikasi atau website. Penulis membuat 16 blank slate yang meliputi, 

no emails, empty chat room, no flights, no hotels, no destination, no signal, no 

route, no driver, no restaurant, no notifications, no transactions, no events, 

browser not supported, no results, account blocked dan verification success. 

Blank slate tersebut akan berguna untuk digunakan pada berbagai aplikasi dan 

dapat diolah kembali untuk disesuaikan dengan tema warna sebuah aplikasi 

yang di desain oleh PT. Meteor Inovasi Digital.  

Pada awalnya penulis mendapatkan briefing dari Rianty T. Pratita. Dari 

beliau penulis mendapatkan penjelasan umum tentang proyek yang dikerjakan. 

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mencari referensi yang diikuti 

dengan proses sketsa. Dari referensi penulis melihat bahwa blank slate atau 

empty state pada sebuah aplikasi tidak mempunyai warna yang mencolok dan 

dominan melainkan warna soft.  

Halaman blank slate ini dibuat dengan menggunakan ilustrasi bergaya 

outline dan elemen grafis lainnya dengan 2 warna. Warna dapat berubah sesuai 

dengan kebutuhan aplikasi yang menggunakan blank slate tersebut. Pertama 

penulis warna pastel dan yang kedua merupakan warna yang terang sebagai 

aksen yang digunakan untuk memberi pada ilustrasi agar tidak terlihat terlalu 

flat. Disini penulis menggunakan warna biru muda dan merah sebagai contoh 

kombinasi warna.  Selain itu penulis juga menggunakan latar yang berupa 

lingkaran sehingga elemen-elemen yang telah diilustrasikan terlihat seperti satu 

kesatuan. Proses terakhir adalah mendigitalisasikan sketsa yang dilakukan 

Peran desainer dalam..., Lintang Sekarjati, FSD UMN, 2017
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sebelumnya dengan adobe illustrator dengan screen size pada device 

handphone yang paling kecil yaitu 360 px x 160 px. 

Blank slate no e-mail dan empty chat room merupakan halaman blank 

slate pertama yang penulis kerjakan untuk aplikasi. Blank slate no e-mail 

bertujuan untuk menjelaskan jika pengguna tidak memiliki pesan masuk dalam 

inbox e-mail. Sedangkan, blank slate empty chat room bertujuan untuk 

menjelaskan jika pengguna belum menggunakan atau tidak mempunyai 

percakapan chat dalam sebuah aplikasi.   

 

Pada awalnya penulis mempunyai ide untuk menggambarkan blank 

slate no e-mail dengan sebuah amplop surat yang kosong. Alternatif kedua 

menggunakan kotak surat yang terbuka. Alternatif kedua diterima oleh 

pembimbing akan tetapi perlu ada tambahan gambaran agar tidak terlalu 

terlihat umum dan lebih unik. Dari blank slate no e-mail penulis kemudian 

mendapatkan ide ilustrasi untuk blank slate empty chatroom. 

 

Gambar 3.3. Sketsa blank slate no e-mail dan empty chatroom 

Peran desainer dalam..., Lintang Sekarjati, FSD UMN, 2017
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Penulis menggunakan karakter burung pada kedua ilustrasi blank slate 

untuk melambangkan suara atau aktifitas. Dalam blank slate no-email, penulis 

menambahkan ilustrasi burung yang tertidur pada e-mail box yang 

melambangkan tidak adanya aktifitas sedangkan empty chatroom penulis 

menggunakan karakter burung yang terdiam karena dua teman burung lainnya 

sedang tertidur (no chats). 

 

Gambar 3.4. Blank slate no e-mail final 

Peran desainer dalam..., Lintang Sekarjati, FSD UMN, 2017
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Gambar 3.5 dan 3.6 merupakan gambar final halaman blank slate no e-

mail dan empty chat room.  Penggambaran style menggunakan outline dan 2 

warna yang tidak terlalu menonjol sesuai dengan referensi empty state pada 

umumnya karena merupakan bagian tambahan atau bukan fokus utama dalam 

penggunaan sebuah aplikasi. Pada halaman ini penulis membuat ilustrasi 

sederhana yang dapat mewakili tujuan blank slate tersebut.  

Blank slate no flights dan no hotels, merupakan blank slate kedua yang 

penulis ilustrasikan. Blank slate no flights bertujuan untuk menjelaskan jika 

pengguna mencoba untuk searching tiket pesawat pada tanggal/tempat tertentu 

atau cek order pemesanan tetapi tidak ada pesawat yang available atau order 

yang tersimpan begitu juga buat blank slate no hotels.  

 

Gambar 3.5. Blank Slate empty chatroom final 

Gambar 3.6. Sketsa blank slate no flights dan no hotels 

Peran desainer dalam..., Lintang Sekarjati, FSD UMN, 2017
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Pada halaman ini penulis membuat ilustrasi sederhana namun tetap 

menggambarkan tujuan blank slate tersebut. Kemudian dilakukan proses 

asistensi, digitalisasi dan revisi. Penulis pada awalnya membuat sketsa ide yang 

diterima oleh pembimbing dengan beberapa saran dan tambahan. 

 

 

 

Gambar 3.7. Blank slate no flights final 

Gambar 3.8. Blank slate no hotels final 
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Gambar 3.8 dan 3.9 merupakan gambar final halaman blank slate 

flights dan no hotels. Penggambaran style menggunakan outline dan 2 warna. 

Penulis mengilustrasikan blank slate no flights dengan sebuah tangga pesawat 

yang tidak digunakan karena tidak adanya pesawat dan no hotels dengan tas 

koper dan ransel yang melambangkan aktifitas travelling serta kursi tunggu 

yang seolah-seolah menceritakan tidak adanya atau tidak mendapatkan hotel 

atau tempat tinggal. Elemen hembusan angin tambahan merupakan lambang 

sesuatu yang sepi atau tidak ada.  

Blank slate destination not found dan no signal, merupakan blank 

slate kedua yang penulis ilustrasikan. Blank destination not found bertujuan 

untuk menjelaskan jika pengguna melakukan kesalahan dalam meng-input 

sebuah nama tempat atau tempat yang tidak terdaftar dalam aplikasi. Blank 

slate no signal bertujuan untuk menginformasikan jika ponsel pengguna tidak 

mendapatkan sinyal untuk sambung ke internet dalam rangka menjalankan 

aplikasi.  

 

 

Pada halaman ini penulis membuat ilustrasi sederhana namun tetap 

menggambarkan tujuan blank slate tersebut. Kemudian dilakukan proses 

asistensi, digitalisasi dan revisi. Pada hasil revisi sketsa, penulis disarankan 

agar menambahkan beberapa elemen pada kedua blank slate tesebut agar 

tidak terlihat terlalu monoton. 

Gambar 3.9. Sketsa blank slate no destination dan no signal  
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Gambar 3.11 dan 3.12 merupakan gambar final halaman blank slate 

destination not found dan no signal.  Penggambaran style menggunakan 

outline dan 2 warna. Penulis mengilustrasikan kedua blank slate tersebut 

Gambar 3.10. Blank slate no destination final 

Gambar 3.11. Blank slate no signal final 

Peran desainer dalam..., Lintang Sekarjati, FSD UMN, 2017
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dengan mengasosiasikannya dengan sebuah tempat. Blank slate no 

destination digambarkan melalui sebuah padang pasir yang identik dengan 

kekosongan dan tempat yang jarang atau tidak pernah dilalui oleh orang pada 

umumnya sedangkan blank slate no signal dengan sebuah pulau kosong yang 

melambangkan tempat yang jarang terkena sinyal. Penulis lalu mengikuti 

saran pembimbing dan menambahkan ilustrasi elemen lainnya seperti awan 

dan sebuah kapal yang sedang berlayar.  

 

Blank slate no route dan no driver, merupakan blank slate ketiga yang 

penulis ilustrasikan. Blank slate no route bertujuan untuk menjelaskan jika 

pengguna melakukan kesalahan dalam menginput sebuah tempat tujuan atau 

rute perjalanan yang tidak diketahui oleh aplikasi. Sedangkan blank slate no 

driver bertujuan untuk menginformasikan pengguna ketika tidak ada 

kendaraan atau driver yang available pada area tertentu. Pada halaman ini 

penulis membuat ilustrasi sederhana namun tetap menggambarkan tujuan 

blank slate tersebut. Kemudian dilakukan proses asistensi, digitalisasi dan 

revisi. 

Gambar 3.12. Sketsa blank slate no route dan no driver  
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Gambar 3.25 merupakan gambar final halaman Blank slate no route 

dan no driver. Penggambaran style menggunakan outline dan 2 warna. Blank 

slate no route digambarkan dengan adanya perbaikkan jalan merupakan 

gabungan dari sketsa cone dan warning sign penulis. Sedangkan blank slate no 

driver penulis ilustrasikan dengan jalan yang kosong  (tidak ada kendaraan).  

Gambar 3.14. Blank slate no driver final 

Gambar 3.13. Blank slate no route final 
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Blank slate no restaurants dan no notifications, merupakan blank slate 

kelima yang penulis ilustrasikan. Blank slate no restaurants bertujuan untuk 

menjelaskan jika pengguna melakukan kesalahan dalam meng-input sebuah 

nama restoran atau destinasi ataupun tempat tujuan yang memang tidak ada 

restoran di area sekitarnya atau restoran tidak terdaftar. Blank slate no 

notifications bertujuan untuk menginformasikan jika inbox notifikasi pengguna 

kosong. Pada halaman ini penulis membuat ilustrasi sederhana namun tetap 

menggambarkan tujuan blank slate tersebut. Kemudian dilakukan proses 

asistensi, digitalisasi dan revisi.  

 

Pada awalnya penulis menggambarkan blank slate no restaurants 

dengan menggambarkan sebuah tempat dimana sepi atau tidak ada restoran 

(seperti perdesaan). Alternatif kedua adalah tudung saji dan piring yang 

terbuka untuk melambangkan makanan yang akhirnya dipilih oleh supervisor. 

Untuk notifikasi penulis menggunakan icon lonceng. 

Gambar 3.15. Sketsa blank slate no restaurant dan no notifications  
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Gambar 3.17 dan 3.18 merupakan gambar final halaman blank slate no 

restaurants dan no notifications.  Penggambaran style menggunakan outline 

dan 2 warna. Penulis mengilustrasikan kedua blank slate tersebut dengan 

sebuah lalat yang keluar untuk melambangkan kekosongan. Blank slate no 

Gambar 3.16. Blank slate no restaurant final 

Gambar 3.17. Blank slate no notifications final 
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restaurants penulis asosiasikan dengan tudung saji.  Blank slate no 

notifications digambarkan dengan sebuah lonceng yang melambangkan 

notifikasi.  

 

 

Blank slate no transaction dan no events, merupakan blank slate 

keenam yang penulis ilustrasikan. Blank slate no transaction bertujuan untuk 

menjelaskan jika pengguna belum melakukan transaksi atau inbox transaksi 

kosong. Blank no events bertujuan untuk menginformasikan jika tidak ada 

event yang dibuat pengguna maupun event aplikasi yang tersimpan. Pada 

halaman ini penulis membuat ilustrasi sederhana namun tetap menggambarkan 

tujuan blank slate tersebut. Kemudian dilakukan proses asistensi, digitalisasi 

dan revisi. 

 

Gambar 3.18. Sketsa blank slate no transactions final 
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Gambar 3.20 dan 3.21 merupakan gambar final halaman Blank slate no 

transaction dan no events.  Penggambaran style menggunakan outline dan 2 

warna. Blank slate no transactions penulis ilustrasikan dengan sebuah cash 

register dengan sarang laba-laba yang menandakan cash register usang dan 

Gambar 3.19. Blank slate no transactions final 

Gambar 3.20. Blank slate no events final 
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blank slate no events dengan item-item event yang digunakan pada umumnya 

seperti balon dan topi pesta yang sudah dikemaskan kembali dalam sebuah 

kotak (tidak digunakan).  

Blank slate browser not supported dan no results, merupakan set blank 

slate ketujuh yang penulis ilustrasikan. Blank slate browser not supported 

bertujuan untuk menjelaskan jika terdapat kesalahan dalam redirect sebuah 

halaman link. Blank slate no results bertujuan untuk menginformasikan jika 

pengguna melakukan searching dan tidak ada hasil yang ditemukan atau terjadi 

kesalahan input keyword.  

  

 

Pada halaman ini penulis membuat ilustrasi sederhana namun tetap 

menggambarkan tujuan blank slate tersebut. Kemudian dilakukan proses 

asistensi, digitalisasi dan revisi. Pada sketsa awal penulis disarankan untuk 

mensimplifikasikan ilustrasi blank slate browser not supported dan 

menambahkan elemen lain pada ilustrasi balnk slate no results agar tidak 

terlihat umum. 

Gambar 3.21. Sketsa blank slate browser not supported dan no results found 
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Gambar 3.23 dan 3.24 merupakan gambar final halaman Blank slate 

browser not supported dan no results.  Penggambaran style menggunakan 

Gambar 3.22. Blank slate browser not supported final 

Gambar 3.23. Blank slate no results final 
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outline dan 2 warna. Blank slate browser not supported penulis ilustrasikan 

dengan sebuah window browser dengan elemen lainnya seperti tang dan 

seolah-olah browser tersebut rusak atau sedang diperbaiki, sedangkan blank 

slate no results penulis ilustrasikan dengan kertas yang berantakan dan kaca 

pembesar yang melambangkan pencarian. 

Penulis kemudian diberikan pekerjaan tambahan mengilustrasikan 

blank slate yaitu blank slate verification success yang juga akan digunakan 

pada website serta account blocked. Blank slate verification success 

menunjukkan proses verifikasi melalui e-mail atau lainnya yang sukses 

dilakukan dan blank slate account blocked bertujuan untuk memberi tahu 

pengguna jika akun yang digunakan telah di blokir. Kemudian dilakukan 

proses asistensi, digitalisasi dan revisi.  

 

 

Penulis membuat beberapa alternatif yang kemudian diusulkan untuk 

di digitalisasi oleh pembimbing untuk komparasi. Alternatif blank slate 

verification success yang dapat dilihat pada gambar 3.25. Setelah asistensi, 

penulis mendapatkan hasil ilustrasi blank slate verification success yang 

digambarkan dengan menggunakan icon orang dan kartu identitas dengan 

penggantian warna tick menggunakan warna yang lebih dominan (merah) 

sebagai daya tarik. Untuk alternatif kedua penulis hanya menggunakan icon 

tick di dalam bentuk sebuah bubble. Penulis juga menambahkan garis di 

bawah ilustrasi tersebut agar serasi dengan blank slate yang lain.  Untuk 

gambar blank slate account blocked penulis ingin membuat icon yang tidak 

Gambar 3.24. Alternatif Blank slate verification success  
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seperti umumnya. Setelah diskusi kepada supervisor penulis mendapatkan ide 

yang kemudian dituangkan dalam sketsa. 

 

 

 

 

Gambar 3.26 dan Gambar 3.27 merupakan gambar final halaman 

blank slate verification success dan blank slate account blocked.  

Penggambaran style menggunakan outline dan 2 warna. Untuk blank slate 

account blocked penulis mengilustrasikannya dengan berbeda tidak seperti 

umumnya. Penulis mengilustrasikan pintu yang melambangkan pintu masuk 

Gambar 3.25. Blank slate verification success final 
 

Gambar 3.26. Blank slate account blocked final 
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dalam sebuah akun. Lalu penulis menambahkan elemen police line. Setelah 

asistensi pembimbing menyetujui untuk menggunakan alternatif pertama 

pada blank slate verification success dengan beberapa perubahan untuk 

menggunakan warna merah pada lingkaran check mark agar lebih terlihat 

menonjol. 

 

2. Onboarding Page Aplikasi Sisternet  

 

 

XL meluncurkan Sisternet yaitu sebuah aplikasi layanan yang berupa rumah 

digital untuk perempuan Indonesia dengan beragam manfaat yang ditujukan 

untuk kaum wanita. Dalam aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang bisa 

memfasilitasi kebutuhan utama wanita antara lain tips kesehatan, karir, 

informasi gaya hidup, belanja, kecantikan dan lainnya. Untuk menyelesaikan 

aplikasi ini diperlukan sebuah Onboarding page yaitu halaman penyambut 

pengguna pada sebuah aplikasi yang juga berfungsi untuk memberikan 

informasi atau panduan mengenai penggunaan fitur yang terdapat pada aplikasi 

pada penggunaan pertama kalinya. Dalam proses pelaksanaan praktik magang, 

penulis mengerjakan onboarding page untuk Sisternet yang terdiri dari 5 buah 

halaman antara lain: Filter, Point of Interest, Voucher, Gadget, dan Beauty 

Product.  

Pertama penulis melakukan proses sketsa untuk memvisualisasikan 

pikiran penulis dengan petunjuk brief yang telah disebutkan sebelumnya. 

Proses terakhir adalah mendigitalisasikan sketsa yang telah dilakukan 

sebelumnya. Penulis mendapatkan brief untuk membuat kesan atau nuansa 

yang girly dan dinamis dan mengikuti nuansa logo Sisternet. Kemudian penulis 

Gambar 3.27. Logo Sisternet 
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mulai mencari warna dan mulai membuat color palette agar dapat diterapkan di 

dalam seluruh onboarding yang ada. Dalam menentukan palet warna, penulis 

menggunakan warna pink yang disesuaikan dengan nuansa dan logo aplikasi 

Sisternet yang telah disepakati sebelumnya. Selebihnya, penulis menggunakan 

warna-warna pastel untuk menunjukkan sisi lembut wanita pada beberapa 

elemen lainnya. Penulis juga membuat alternatif warna yang kemudian akan di 

diskusikan kepada senior UI/UX. Alternatif pertama di dominasi oleh warna 

putih yang memberikan kesan clean. Kedua adalah warna yang didominasi 

oleh warna pink yang lebih memberikan kesan fun dan girly. Setelah diskusi 

pembimbing lebih memilih warna yang didominasi oleh pink karena lebih unik 

dan fun.  Namun, perlu ada diskusi kembali kepada klien sehingga penulis 

mengaplikasikan dua alternatif warna tersebut untuk setiap onboarding page.  

 

 

Pada awalnya brief yang didapatkan oleh penulis adalah membuat 

ilustrasi yang menggambarkan fitur yang ditawarkan oleh Sisternet berupa fitur 

filter yang dapat memudahkan user pada saat browsing untuk pembelian baju 

atau perawatan kecantikan melewati aplikasi Sisternet. Penulis lalu melakukan 

proses sketsa yang kemudian di asistensi kepada pembimbing lapangan. 

Gambar 3.28. Sketsa Filter onboarding 
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Gambar 3.30 merupakan gambar final halaman Filter Onboarding 

dalam aplikasi Sisternet. Penulis mengilustrasikan baju yang melambangkan 

online shopping pada aplikasi Sisternet. Pada icon filter penulis memberi 

warna kuning dan merah dengan lingkaran untuk menjadikannya fokus utama. 

Penulis membuat ilustrasi smartphone. Penulis membuat ilustrasi dengan 

menonjolkan style outline dengan garis putus-putus dan elemen-elemen kecil 

berupa bulat dan silang pada bagian lingkaran sebagai dekorasi untuk 

menghindari gambar yang terlalu statis. Penggunaan lingkaran ungu pada latar 

berfungsi untuk menonjolkan elemen lainnya yang menggunakan warna pastel. 

Selain itu penulis memilih font yang berupa script untuk menunjukkan 

dinamisme dan kesan yang feminin. 

Fitur Point of Interest merupakan halaman kedua onboarding ini. 

Halaman ini menjelaskan Point of Interest yang dapat digunakan untuk 

mencari lokasi tertentu termasuk service seperti tempat makan, bengkel, 

stasiun dan lain-lain. Pada hasil sketsa, penulis mengilustrasikan smartphone 

yang sama, tetapi secara penuh dengan penataan elemen yang lebih acak 

daripada onboarding sebelumnya. Setelah proses asistensi sketsa, penulis 

Gambar 3.29. Alternatif warna dan final Filter onboarding 
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disarankan agar elemen-elemen tersebut dibuat miring beberapa derajat agar 

terlihat lebih dinamis. 

 

Penulis mengikuti gaya ilustrasi seperti sebelumnya yang menonjolkan 

style outline dengan garis putus-putus dan elemen-elemen kecil berupa bulat 

dan silang pada bagian lingkaran sebagai dekorasi untuk menghindari gambar 

yang terlalu statis. Penulis juga menambahkan beberapa gambar yang 

melambangkan point of interest yaitu mobil (stasiun), sendok garpu (tempat 

makan), dan palu (repair). 

 

 

Gambar 3.30. Sketsa onboarding Point of Interest 

Gambar 3.31. Alternatif warna dan final onboarding Point of Interest 
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Gambar 3.32 merupakan hasil akhir halaman Point of Interest 

onboarding dalam aplikasi Sisternet. Ilustrasi ini dibuat dengan menggunakan 

garis melengkung dan juga garis putus-putus agar senada dengan kesulurhan 

aplikasi. Selain itu penulis menggunakan latar lingkaran, dan font script seperti 

pada onboarding page sebelumnya.  

 

 

Voucher merupakan halaman ketiga onboarding ini. Voucher dapat 

digunakan pada saat melakukan transaksi belanja di aplikasi sisternet untuk 

mendapatkan diskon maupun free items. Pada sketsa yang dibuat oleh penulis 

setelah proses asistensi penulis mendapatkan masukkan untuk mengganti 

tangan agar terlihat lebih feminim. Penulis membuat ilustrasi tangan yang 

memegang voucher beserta dengan tanda diskon. 

Gambar 3.32. Sketsa onboarding Voucher 
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Gambar 3.34 merupakan hasil akhir halaman Voucher Onboarding 

dalam aplikasi Sisternet. Tangan yang diilustrasikan berupa tangan dengan jari 

yang lentik dan feminim karena aplikasi Sisternet ditujukan untuk wanita. 

Penulis membuat ilustrasi dengan menonjolkan style outline dengan garis 

putus-putus dan elemen-elemen kecil berupa bulat dan silang pada bagian 

lingkaran sebagai dekorasi untuk menghindari gambar yang terlalu statis. 

Ilustrasi ini dibuat dengan menggunakan garis melengkung dan juga garis 

putus-putus agar senada dengan kesulurhan aplikasi. Selain itu penulis 

menggunakan latar lingkaran, dan font script seperti pada onboarding page 

sebelumnya.  

 
 

Gambar 3.34. Sketsa onboarding Gadget 

Gambar 3.33. Alternatif warna dan final onboarding Voucher 
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Gadget merupakan halaman keempat onboarding ini. Selain produk 

berupa pakaian gadget merupakan produk yang dapat di beli pada aplikasi 

Sisternet. Pada proses asistensi sketsa penulis diberi arahan untuk 

menambahkan ilustrasi lain untuk mewakilkan gadget agar tidak terlihat terlalu 

monoton. 

 

 

 

Gambar 3.36 merupakan hasil akhir halaman Gadget Onboarding 

dalam aplikasi Sisternet. Penulis menggunakan aset ponsel dan menambahkan 

ilustrasi headset, camera dan jam tangan sebagai representasi gadget. Penulis 

membuat ilustrasi dengan menonjolkan style outline dengan garis putus-putus 

dan elemen-elemen kecil berupa bulat dan silang pada bagian lingkaran sebagai 

dekorasi untuk menghindari gambar yang terlalu statis. Ilustrasi ini dibuat 

dengan menggunakan garis melengkung dan garis putus-putus agar senada 

dengan kesulurhan aplikasi. Selain itu penulis menggunakan latar lingkaran, 

dan font script seperti pada onboarding page sebelumnya. 

Gambar 3.35. Alternatif warna dan final onboarding Gadget 
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Beauty Product merupakan halaman keempat onboarding ini. Beauty 

product merupakan salah satu produk yang dapat dibeli pada aplikasi Sisternet. 

Pada proses asistensi sketsa penulis diberi arahan untuk menambahkan 

kemiringan agar ilustrasi terlihat lebih dinamis. Penulis membuat ilustrasi 

pouch make-up dengan alat-alat make-up yang keluar seperti lotion, lipstick, 

blush on, dan kuas make-up yang mewakili produknya. Pada hasil akhirnya 

penulis meletakkan elemen-elemen tersebut dengan sebuah angle.  

 

 

 

Gambar 3.38 merupakan hasil akhir halaman Beauty Product 

Onboarding dalam aplikasi Sisternet. Beauty product merupakan halaman 

Gambar  3.36. Sketsa onboarding Beauty Product 

Gambar  3.37.  Alternatif warna dan final onboarding Beauty Product 
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ketiga onboarding ini. Penulis membuat ilustrasi dengan menonjolkan style 

outline dengan garis putus-putus dan elemen-elemen kecil berupa bulat dan 

silang pada bagian lingkaran sebagai dekorasi untuk menghindari gambar yang 

terlalu statis. Ilustrasi ini dibuat dengan menggunakan garis melengkung dan 

juga garis putus-putus agar dapat senada dengan aplikasi. Selain itu penulis 

menggunakan latar lingkaran, dan font script seperti pada onboarding page 

sebelumnya. 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Selama prakitk magang penulis temukan beberapa kendala yang penulis termukan 

selama praktik kerja magang adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman 

dalam pengerjaan UI/UX. Dalam pengerjaan UI/UX, kerapihan dalam mendesain 

sebuah tampilan mobile apps dengan penggunaan sistem grid dan perhitungan 

secara pixel juga menjadi kendala bagi penulis. Penulis mendapatkan pengalaman 

baru untuk desain UI/UX yang berbasis digital karena selama kuliah, penulis 

terbiasa dengan desain media berbasis cetak. Standard yang digunakan dalam 

media berbasis digital adalah 72 dpi dengan pengaturan warna RGB. Perhitungan 

rasio tampilan layar yang dihitung dengan satuan dp juga merupakan tampilan 

visual yang kemudian diberikan kepada bagian developer untuk dibuat dalam 

bahasa pemrograman. Rasio ini menjadi guideline atau patokan developer untuk 

membuat tampilan aplikasi yang sama dengan mockup atau tampilan yang 

diberikan oleh bagian desain.  

Selain itu istilah-istilah baru dalam dunia media berbasis digital juga 

menjadi pengetahuan baru yang didapat oleh penulis selama praktik kerja 

magang. Contoh istilah-istilah tersebut adalah onboarding, form, pop up card, 

blank slate, image slider, slide menu, hamburger menu, landing page. Lalu 

penulis juga mempelajari cara untuk menyiapkan aset sebuah desain proyek yang 

dilakukan dengan berbagai macam ukuran seperti 1x, 2x, dan 3x dalam bentuk 

PNG. Ukuran-ukuran tersebut dibutuhkan agar aplikasi dapat menyesuaikan 

perbedaan resolusi atau ukuran pada layar gadget. Sehingga tampilan aplikasi 

pada saat pindah layar yang lebih besar tidak pecah. 
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3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Dalam upaya mengatasi dan menghadapi kendala yang telah dijelaskan oleh 

penulis adalah dengan membaca buku Meteor User interface Guideline Book. 

Buku ini merupakan panduan dan standarisasi pembuatan desain sesuai dengan 

standar yang berlaku dalam PT. Meteor Inovasi Digital, selain itu penulis juga 

melihat beberapa referensi dengan berbagai website seperti dribbble.com, 

pinterest.com, dan aplikasi eksisting seperti AirBnb, Traveloka, Uber, GO-JEK 

dan beberapa aplikasi lainnya yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. 
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