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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Kedudukan dan Koordinasi  3.1.

Penulis memiliki kedudukan sebagai UI/UX designer yang bertanggung jawab 

pada proses perancangan flow dan layout hingga pembuatan prototyping. 

Namun, hal ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. 

3.1.1. Kedudukan  

Penulis berperan sebagai UI/UX designer, yang bertanggung jawab dalam 

pembuatan wireframe, layout tampilan aplikasi, flow fitur baru dalam aplikasi, 

maupun perbaikan flow yang lama. Namun terkadang, sebagai intern dapat 

diminta mengerjakan pekerjaan di luar UI/UX, namun masih berkaitan dengan 

kebutuhan aplikasi tersebut, seperti motion graphic video untuk 

mempromosikan aplikasi, atau sebagai unsur gamification sebuah projek.  

3.1.2. Koordinasi 

Sistem project management yang dimiliki oleh bagian technical development 

menggunakan sistem yang disebut agile, yaitu sebuah sistem yang lebih fleksibel 

dan siap merespon dalam kondisi yang tingkat kepastiannya rendah. 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi 
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Pada awal proses, tim product akan membuat user story yaitu sebuah 

permintaan yang dibuat dari sudut pandang user berdasarkan riset, untuk 

mengembangkan atau memperbaiki sebuah fitur atau aspek lain dalam sebuah 

project. Kemudian, user story tersebut disampaikan pada UI/UX Lead untuk 

kemudian diubah menjadi tugas (task) yang akan diberikan pada para UI/UX 

designer. Proses design akan melewati proses pemberian feedback dari UI/UX 

Lead untuk direvisi kembali. Setelah selesai, design diserahkan kepada bagian 

developer untuk implementasi ke dalam aplikasi/situs. Setelah selesai, akan 

dilakukan user testing untuk mengecek kembali fungsi dan kesempurnaan hasil 

development agar tidak ada kesalahan teknis. Setelah proses ini, apabila 

ditemukan kekurangan pada hasil tes tersebut, maka proses dapat terulang 

kembali dari design atau development. Setelah semua dianggap sudah baik dan 

benar, maka dilanjutkan pada proses deployment yaitu merilis untuk dipakai 

pengguna. 

 

 Tugas yang Dilakukan 3.2.

Berisi tabel hal-hal yang penulis lakukan selama magang. 

 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1 2-5 April  Intro  Pengenalan software baru sebagai alat 

untuk pembuatan perancangan aplikasi 

 Pengenalan terhadap aplikasi yang 

sudah ada 

 Orami x 

Bebelac 

 Video Preview gamification Tabuh 

Bedug 

 Sooplai  Saldo Sooplai & voucher code 

 Marketplace 

 Emails 

 Withdraw Saldo 
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2 8-12 April Sooplai  Checkout multiple payment 

 Halaman info POD & Pengiriman 

 Multiple seller (Marketplace) 

 Detail Pesanan 

3 15-18 April  Ibusibuk  Motion graphic tutorial Ibusibuk 

 Sooplai  Merapikan file, penamaan, layout, 

symbol. 

 Membuat icon tambahan yang belum 

ada, revisi halaman Pilih Penjual 

4 22-26 April  Sooplai  Revisi halaman Cart 

 Voucher system dan flow ketika 

voucher tidak valid 

 Revisi detil pesanan 

 Penambahan fitur mengganti tanggal 

 Orami Chat  Brainstorming & Wireframing Orami 

Chat 

5 29 April-3 

Mei 

 Orami Chat  Explore kategori flow 

 Chat Inbox 

 Pengaturan dan fitur kecil pada inbox 

 Pop up dan toast pilihan  

 Side Menu 

 Halaman kategori 

 Detil grup 

 Fitur search di setiap halaman 

6 6-10 Mei  Sooplai  Revisi detil pesanan 

 Flow complain 

 Checkout pesanan dengan multiple 

seller 
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 Orami Chat  Icon gembok & switch button 

 Halaman privasi 

 Onboarding tutorial 

 Fitur kirim gambar 

7 13-14 Mei  Orami Chat  Brainstorming & Sketsa Icon 

 Pembuatan Aset icon 

 Sooplai  Export icon dengan pengaturan khusus 

untuk developer 

 

 

 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 3.3.

Dalam pelaksanaan magang di PT. Orami, penulis mengerjakan 2 projek aplikasi 

utama, dan 2 projek kecil berupa pembuatan animasi dalam video. Satu dari dua 

projek aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang sedang berjalan saat ini, 

sehingga penulis lebih fokus pada proses pengembangannya, sedangkan projek 

satunya lagi adalah aplikasi yang baru dimulai dan belum dirilis, sehingga penulis 

lebih fokus dalam pembuatan aplikasi dari awal. 

3.3.1. Proses Pelaksanaan Magang 

Untuk memahami proses kerja dari PT. Orami, hal pertama yang perlu dipahami 

adalah sistem project management. Hal ini menjadi esensial untuk menjaga 

kerapihan dalam pengerjaannya berhubung projek yang sama akan dikerjakan 

oleh banyak orang yang berbeda. PT. Orami menjaga kerapihan kerja untuk 

menjaga pipeline proyek melalui situs project manager bernama Jira.  

Dalam project manager ini, tim product menggunakan sistem user story 

di mana permintaan perbaikan atau pengembangan fitur-fitur dalam projek 

berbasis pada sudut pandang user. Tim product akan mencantumkan user story 

pada Kanban Board yang kemudian dapat dilihat oleh para developer dan UI/UX 

designer sehingga langsung dapat melaksanakan permintaan tersebut. UI/UX 

Lead akan melihat user story tersebut, dan membuat subtask untuk diberikan 

kepada para UI/UX designer. Subtask memiliki 5 status yaitu status menunggu 
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untuk dikerjakan, siap dikerjakan, sedang dikerjakan, menunggu approval, dan 

selesai dikerjakan. UI/UX designer akan mengerjakan tugas yang diberikan 

kemudian meletakkan subtask dalam posisi menunggu approval. Dalam proses 

ini, biasanya terdapat review atau feedback dari UI/UX Lead untuk direvisi 

kembali oleh UI/UX designer. Setelah pekerjaan selesai dan sudah di approve, 

UI/UX Lead yang akan memindahkan subtask tersebut pada posisi selesai 

dikerjakan. 

 

Gambar 3.2. Kanban Board pada Jira 

3.3.1.1. Sooplai 

Sooplai adalah aplikasi yang dibentuk untuk menjadi platform bagi reseller atau 

pemilik toko yang ingin mendapatkan suplai barang-barang untuk dijual, sehingga 

aplikasi ini tergolong dalam bisnis B2B yaitu bisnis yang diperuntukkan bagi 

bisnis lainnya. Aplikasi ini merupakan proyek yang masih berada di dalam tahap 

pengembangan dan telah dirilis sebelumnya. Kesan yang ingin ditampilkan oleh 

aplikasi ini menurut riset pengguna adalah kecanggihannya dalam mengatur 

pembelanjaan stok toko. Dalam pelaksanaan kerja magang ini, penulis 

dipercayakan untuk memegang UI aplikasi Sooplai yang sebelumnya sudah 

dirancang. Saat memegang UI aplikasi Sooplai, pembimbing lapangan 

memberikan briefing kepada penulis terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan. 
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Dalam magang ini, penulis diminta untuk mengubah dan memperbaiki beberapa 

tampilan. Selain itu, penulis juga menambahkan beberapa tampilan untuk 

penambahan fitur baru pada aplikasi. 

 

Gambar 3.3. Salah satu flow prototype pada Sooplai 

1. Saldo Sooplai 

Terdapat penambahan fitur baru pada aplikasi Sooplai, yaitu Saldo Sooplai. 

Pengguna dapat memiliki saldo elektronik dalam aplikasi untuk dipakai 

dalam pembayaran di Sooplai. Penambahan fitur baru ini meliputi halaman 

info mengenai saldo Sooplai, flow cara melakukan penarikan saldo Sooplai, 

penggunaan saldo Sooplai dalam proses transaksi. Saat pelaksanaan magang 

ini, penulis diminta untuk merancang beberapa layout tampilan halaman-

halaman tersebut, disertai penambahan beberapa icon untuk mendukung 

fitur baru ini.  

Tabel 3.2. Daftar Halaman dan Aset Fitur Saldo Sooplai 

No. Jenis Aset Keterangan 

1 Layout 

Halaman 

Home: Penambahan keterangan jumlah 

saldo Sooplai milik user. 
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2 Layout 

Halaman 

Halaman Saldo Sooplai: Penambahan 

keterangan jumlah saldo Sooplai milik 

user, dan history pemasukan dan 

pengeluaran Saldo Sooplai. 

3 Layout 

Halaman 

Halaman akun: Penambahan pilihan untuk 

mengakses halaman saldo Sooplai 

4 Layout 

Halaman 

Fitur mengganti tanggal 

5 Layout 

Halaman 

Form penarikan dana pada saldo Sooplai 

6 Layout 

Halaman 

Halaman info konfirmasi permintaan 

penarikan dana 

7 Layout Email  Email penerimaan permintaan 

penarikan dana 

 Email penarikan dana sukses 

 Email penarikan dana gagal 

 Pembayaran dengan Saldo Sooplai 

 Pengembalian dana Saldo Sooplai 

8 Icon Icon Saldo Sooplai 

 

 

 

Gambar 3.4. Tampilan Jumlah Saldo Sooplai pada Home page 
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Gambar 3.5. Saldo Sooplai pada pemilihan metode pembayaran 

 

    

Gambar 3.6. Saldo Sooplai pada halaman akun dan icon saldo Sooplai 

 

 

Gambar 3.7. Halaman saldo Sooplai 
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Gambar 3.8. Form penarikan saldo Sooplai 
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Gambar 3.9. Tampilan e-mail notifikasi mengenai saldo Sooplai 

 

2. Marketplace 

Selain Saldo Sooplai, terdapat juga penambahan fitur untuk menjadikan 

Sooplai sebuah marketplace. Sooplai sebelumnya hanya memiliki satu 

penjual yaitu PT. Orami sendiri sebagai agen Sooplai. Namun, pihak 

product mengharapkan adanya sebuah marketplace pada aplikasi ini di 

mana terdapat supplier-supplier lain yang juga menjual barang-barang 

grosir untuk pada pemilik toko. Pengguna dapat memilih lebih dari satu 
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penjual yang menjual sebuah produk yang sama sesuai keinginan 

pengguna. Penambahan fitur baru ini meliputi halaman detil produk untuk 

memilih penjual, keranjang pembelian, proses pengiriman dan detil 

pesanan. Saat pelaksanaan magang ini, penulis diminta untuk merancang 

beberapa layout tampilan halaman-halaman tersebut, disertai penambahan 

beberapa icon untuk mendukung fitur baru ini. 

 

Tabel 3.3. Daftar Aset Fitur Marketplace 

No. Jenis Aset Keterangan 

1 Layout 

Halaman 

Detil Produk: Penambahan tombol untuk 

mengakses halaman pilih penjual 

 

2 Layout 

Halaman 

Halaman pilih penjual 

3 Layout 

Halaman 

Halaman cart: Terdapat penjual lebih dari 

satu (multiple seller) 

4 Layout 

Halaman 

Halaman checkout pengiriman: Terdapat 

penjual lebih dari satu (multiple seller) 

5 Layout 

Halaman 

Halaman detil pesanan: Terdapat penjual 

lebih dari satu (multiple seller) 

6 Icons  Icon Harga 

 Icon Lokasi 

 Icon Stok 
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Gambar 3.10. Tampilan pilihan untuk melihat penjual lain 
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Gambar 3.11. Tampilan halaman pemilihan penjual lain 

 

     

Gambar 3.12. Tampilan halaman keranjang dengan lebih dari satu penjual 

 

3. Multiple Payment Checkout 

Fitur selanjutnya yang ingin ditampilkan pada Sooplai adalah fitur untuk 

dapat memilih lebih dari satu metode pembayaran. Hal ini disesuaikan 

dengan kebutuhan user yang terkadang memerlukan lebih dari satu metode 

pembayaran. Melihat dari jumlah belanjaan di Sooplai yang berupa grosir, 
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pengguna cenderung melakukan pembayaran dalam jumlah besar, 

sehingga terkadang user tidak dapat membayar hanya melalui satu metode 

saja karena keterbatasan akun bank. Penulis diminta untuk merancang flow 

pembayaran yang baru sehingga pengguna dapat membayar dengan 

memilih lebih dari satu metode pembayaran. Hal ini penulis diskusikan 

dengan banyak bagian yaitu back end developer dan bagian product. 

Proses perancangan flow ini melalui banyak perubahan dikarenakan 

kendala-kendala dan keterbatasan sistem pendataan, serta aturan-aturan 

pembayaran yang berlaku di Sooplai. Fitur ini meliputi seluruh flow 

checkout dan penambahan beberapa icon. 

 

Tabel 3.4. Daftar Aset Fitur Multiple Payment 

No. Jenis Aset Keterangan 

1 Layout 

Halaman 

Checkout pengiriman 

 

2 Layout 

Halaman 

 Halaman info POD 

 Halaman info pengiriman express dan 

regular 

 Toast info tiga termin pembayaran 

3 Layout 

Halaman 

Checkout pemilihan termin 

4 Layout 

Halaman 

Checkout pemilihan metode pembayaran 

5 Layout 

Halaman 

Detil Pesanan 

6 Layout 

Halaman 

Form input pembayaran (dengan saldo 

Sooplai, dengan kartu kredit, dan virtual 

account) 
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7 Layout 

Halaman 

 Halaman info menunggu 

pembayaran 

 Email pembayaran diterima 

 Halaman info pembayaran lunas 

8 Icon  Icon kartu kredit 

 Icon virtual account lainnya 

 

 

  

Gambar 3.13. Tampilan halaman pemilihan metode pembayaran 
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Gambar 3.14. Tampilan halaman pembayaran dengan Saldo Sooplai 

 

     

Gambar 3.15. Tampilan halaman info status pembayaran 
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Gambar 3.16. Tampilan halaman detil pesanan menunggu pembayaran 

 

 

3.3.1.2. Orami Chat 

Orami Chat merupakan pengembangan dari sebuah situs milik Orami yaitu Orami 

Parenting di mana situs ini berisi konten-konten artikel informatif untuk orang tua. 

Orami ingin mengembangkan situs ini menjadi aplikasi di mana, fitur utamanya 

adalah untuk berkomunikasi. Orami ingin membangun sebuah komunitas di mana 
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orang tua bisa saling berdiskusi dan bertukar pikiran melalui fitur group chatting 

seperti yang ada pada media sosial. Perbedaan Orami Chat dengan media sosial 

lainnya adalah adanya ruangan-ruangan group chat yang sudah disediakan oleh 

Orami, sehingga Orami Chat tidak bersifat pribadi melainkan berupa komunitas 

yang efektif dan benar-benar menyampaikan apa yang sesuai dengan topik yang 

ada di Orami Parenting. 

 Dalam projek ini, penulis diminta untuk bekerja sama dengan tim product 

dan rekan UI/UX designer untuk memulai aplikasi ini dari awal. Tahap pertama 

dimulai dengan proses brainstorming ide bersama tim product untuk menentukan 

fungsi-fungsi utama yang ingin dicapai oleh Orami Chat sebagai permulaan. 

Fungsi-fungsi tersebut terbagi dalam dua fitur utama yaitu fitur untuk 

berkomunikasi dalam grup, yang meliputi proses pengiriman pesan, membalas 

pesan, menghapus pesan, dan lain-lain. Sedangkan fitur kedua adalah fitur 

mencari grup yang sesuai dengan keinginan pengguna. Hal ini meliputi halaman 

pencarian grup, detil-detil setiap kategori dan grup apa saja yang ada pada Orami 

Parenting. Selain itu, tim product juga menyusun tahapan-tahapan yang dilalui 

pengguna baru yaitu onboarding. Penulis juga diminta merancang beberapa fitur 

kecil lainnya seperti halaman akun, di mana pengguna dapat mengatur profil, serta 

halaman pengaturan lainnya. Sebelum melakukan semua perancangan tersebut, 

tim product dan tim UI/UX membuat sketsa wireframe setiap halaman beserta 

flow nya agar mempermudah komunikasi dan dapat dikomunikasikan kepada 

pihak developer dalam technical meeting. 
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Gambar 3.17. Proses sketsa wireframe pada Orami Chat 

 

 

Gambar 3.18. Salah satu flow prototype pada Orami Chat 
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Tabel 3.5. Daftar Aset Orami Chat 

No. Jenis Aset Keterangan 

1 Layout 

Halaman 

Explore kategori 

 

2 Layout 

Halaman 

Explore grup dalam halaman detil kategori 

 

3 Layout 

Halaman 

Detil Grup 

4 Layout 

Halaman 

Onboarding tutorial 

5 Layout 

Halaman 

Halaman utama chat inbox 

 Fitur search 

 Fitur pin chat 

6 Layout 

Halaman 

Side menu 

 Toast undang teman 

 Pop up konfirmasi 

7 Layout 

Halaman 

Fitur kirim gambar, kirim multiple image, 

reply chat bergambar 

8 Layout 

Halaman 

Halaman pengaturan privasi 

9 Icon Icon lock & unlock dalam switch button 
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1. Chat Inbox 

Halaman ini merupakan halaman utama fitur chat yang menampilkan 

ruang chat apa saja yang dimiliki oleh pengguna. Halaman ini meliputi 

fitur-fitur kecil pelengkap lainnya seperti mencari chat, membuat chat 

menjadi favorit, mematikan notifikasi, dan lain-lain. 

       

Gambar 3.19. Halaman Utama Orami Chat 

 

2. Explore Page 

Halaman ini merupakan fitur bagi pengguna untuk mencari grup-grup 

yang tersedia dalam komunitas Orami Parenting agar bisa bergabung ke 

dalamnya. Halaman ini menampilkan kategori grup yang bertema seputar 

parenting. 
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Gambar 3.20. Halaman Pencarian Kategori Grup 

 

3. Side Menu 

Fitur ini merupakan tambahan navigasi untuk mempermudah akses bagi 

pengguna dalam menjalankan aplikasi. 

 

Gambar 3.21. Side Menu pada Halaman Utama 
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4. Category Page 

     

Gambar 3.22. Halaman Detil Kategori 

 

5. Group Details 

 

Gambar 3.23. Halaman Detil Grup 
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6. Onboarding Tutorial 

   

Gambar 3.24. Proses onboarding pada halaman Pencarian 

 

 

 

7. Aset Lainnya 

  

Gambar 3.25. Halaman Pengaturan Privasi dan Aset Switch Button  

Peran UI/UX Designer..., Agnes Andreyana, FSD UMN, 2019



34 

 

 

3.3.1.3. Video Tutorial Ibusibuk 

Ibusibuk merupakan sebuah aplikasi yang sedang berada dalam proses 

development oleh Orami. Aplikasi ini sendiri akan dirilis pada saat penulis sedang 

menjalani proses magang. Dalam rangka mempromosikan aplikasi ini sebelum 

rilis, departemen konten situs Orami ingin mempublikasikan sebuah video teaser 

pada situs Orami. Konten video yang diminta adalah konten tutorial untuk 

mengajarkan langkah-langkah penggunaan aplikasi Ibusibuk. Penulis bekerja 

sama dengan rekan UI/UX designer yang bertanggung jawab terhadap aplikasi ini 

untuk mempelajari flow aplikasi Ibusibuk dan aspek-aspek apa saja yang ingin 

dijadikan tutorial. Terdapat empat bagian dalam video ini yaitu langkah untuk 

login, membuat katalog, menambah pesanan dalam keranjang, dan membeli 

pesanan. Pada video tutorial ini, penulis juga membuat kursor sebagai penanda 

untuk menunjukkan mekanisme tapping pada layar untuk menunjukkan bagian 

yang diklik, dan mekanisme scroll untuk menunjukkan halaman yang panjang. 
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Gambar 3.26. Detil Kursor pada Video Tutorial 

 

 

     

Gambar 3.27. Empat Topik Utama Video Tutorial 

 

3.3.1.4. Video Preview Tabuh Beduh Orami x Bebelac 

Orami bekerjasama dengan brand Bebelac untuk membuat sebuah campaign 

dalam menyambut Ramadhan. Pada campaign ini, pembeli yang sudah membeli 

produk Bebelac sebanyak jumlah tertentu dari situs Orami akan mendapatkan 

kesempatan untuk memainkan game Tabuh Bedug untuk mendapat hadiah yang 

terbatas. Pada projek ini, penulis bekerja sama dengan tim UI/UX yang 

merancang tampilan visual pada game tabuh bedug tersebut. Penulis mendapatkan 

tugas bagian merancang animasi motion graphic pada tampilan tersebut. Animasi 

ini nantinya akan menjadi acuan bagi developer untuk membuat halaman 

campaign ini. Animasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian entry, idle, dan 

action. Bagian entry adalah bagian awal saat halaman pertama kali terbuka, di 

mana semua aset visual mulai bermunculan dalam layar untuk membentuk sebuah 

gambar yang utuh. Bagian idle adalah ketika seluruh tampilan sudah muncul dan 

game dalam posisi siap dan menunggu untuk dimainkan. Bagian action adalah 

bagian animasi saat pengguna memukul atau menabuh bedug. Animasi ini 
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kemudian perlu dikomunikasikan lagi dengan developer untuk menjelaskan detil-

detil animasi seperti ease in ease out dan lain-lain, agar pembuatan halaman ini 

akurat sesuai dengan video yang dirancang.  

 

     

 

Gambar 3.28. Video Bedug bagian entry 
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Gambar 3.29. Video Bedug Bagian idle dan action 

 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Selama menjalani proses magang, penulis menemukan beberapa kendala yang 

dialami penulis. Berikut adalah kendala-kendala tersebut:  

1. Penulis mengalami kesulitan untuk memahami sistem project management 

yang dalam development aplikasi di PT. Bilna karena belum 

berpengalaman dalam berkoordinasi dengan banyak divisi. 

2. Penulis terkadang kesulitan memahami banyak fitur-fitur dalam sebuah 

aplikasi e-commerce karena keterbatasan pengetahuan tentang istilah-

istilah dalam bisnis dan penjualan. 

3. Terdapat beberapa istilah dan permasalahan teknis yang penulis alami 

sebagai UI/UX designer saat melanjutkan proses dari design menuju front 
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end developer, terutama adalah ketika menjelaskan flow dan fungsi-fungsi 

aplikasi pada developer. 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Dalam menghadapi kendala, penulis juga menemukan beberapa solusi. Berikut 

diantaranya adalah:  

1. PT. Bilna (Orami) melakukan proses onboarding serta beberapa meeting 

tambahan untuk memperkenalkan sistem ini pada semua karyawan baru. 

Penulis juga segera mempelajari sistem tersebut dan banyak bertanya agar 

dapat berkoordinasi dengan divisi lain. 

2. Penulis banyak bertanya dan berdiskusi supervisor dan departemen lain 

khususnya bagian product agar lebih paham tentang bisnis e-commerce. 

3. Penulis mempelajari sedikit hal-hal teknis yang mendasar mengenai 

development aplikasi, dan berusaha mengkomunikasikan perancangan 

UI/UX kepada para developer melalui technical meeting, serta belajar dari 

kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya. 
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