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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Kemampuan iklan dan metode promosi lainnya dalam menyampaikan pesan kepada 

konsumen menjadikan kedua bidang tersebut memegang peran sangat penting bagi 

keberhasilan perusahaan.1 

Penulis melakukan kerja magang menjadi desainer grafis majalah CHIC dan 

dibimbing oleh Visual Editor Rizal Akbar. Penulis bekerja sebagai desainer grafis yang 

setiap harinya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Visual Editor, seperti melayout 

majalah, melayout majalah online, mendesain beberapa media promosi, seperti : website, 

poster, email blast, backdrop, flayer, booth, x-banner, brosur, dan marchandise untuk 

mempromosikan majalah tersebut. Tak lupa penulis melakukan koordinasi dan kerja sama 

dengan staf redaksi lainnya serta mengikuti aturan yang berlaku di majalah CHIC. 

 

 

                                  

Penugasan 

 

 Koreksi Akhir 

 

 

Gambar 3.1 
Alur Kerja dan Koordinasi 

 

                                                            
1 Morissan, Periklanan : Komunikasi Pemasaran Terpadu (Jakarta: Kencana, 2010), h.1. 
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Penulis diberi pekerjaan oleh Visual Editor, beliau menjelaskan beberapa aturan dan 

konsep dari pekerjaan tersebut dan memberikan deadline kepada penulis. Setelah selesai, 

hasil desain penulis laporkan kepada Visual Editor. Apabila penulis melakukan kesalahan 

atau ada kekurangan, maka Visual Editor akan mengkoreksi dan memeberitahu letak 

kesalahannya kepada penulis dan tak lupa juga, Visual Editor selalu memeberikan tips 

mudah dan ilmu baru yang penulis kurang pahami. 

3.2 Proses Cara Kerja 

1) Reporter 

Reporter adalah jurnalis atau wartawan yang bertugas mencari dan mengumpulkan 

informasi atau bahan pemberitaan  dengan cara meliput peristiwa-peristiwa yang 

sedang terjadi. 2 Di majalah CHIC, editor staffs yang menjadi reporter yang membuat 

artikel menjadi menarik setalah melakukan liputan. Apabila liputan tersebut 

memerlukan fotografer, reporter harus menulis jadwal terlebih dahulu untuk 

membawa jasa fotografer. 

 

2)  Editor (Penyunting) 

Editor adalah jurnalis yang bertugas menyunting, atau dengan kata lain menilai dan 

memepertimbangkan kelayakan hasil laporan para reporter untuk dijadikan berita. 

Editor juga bertugas menyusun kembali hasil-hasil laporan tersebut sampai menjadi 

produk jurnalistik yang siap cetak. 3 Di majalah CHIC, ada Editor Fashion & Beauty 

yang memiliki satu orang Editor Staffs, mereka bertugas juga sebagai reporter dan 

editor dalam rubrik Fashion & Beauty di majalah CHIC. Dan ada Editor Feature & 

                                                            
2   Kustadi Suhandang,  Pengantar Jurnalistik : Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik (Bandung: Penerbit 
Nuansa), hh. 55-88. 
3  Kustadi Suhandang,  Pengantar Jurnalistik : Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik (Bandung: Penerbit 
Nuansa), hh. 55-88. 
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Entertainment yang memiliki empat Editor Staffs, mereka bertugas sebagai reporter 

dan editor yang membahas tentang rubrik-rubrik hiburan. 

 

3) Visual Editor (Pengarah Artistik) 

Tugas seorang Visual Editor adalah memberikan pengarahan artistik kepada para 

graphic designer selama proses perancangan halaman-halaman surat kabar atau 

majalah yang akan diterbitkan.4 Di majalah CHIC, Visual Editor bertugas merancang 

cover, mencari gambar ilustrasi yang cocok dengan rubrik dan juga ikut turun tangan 

merancang tata letak beberapa buah rubrik, Visual Editor juga memastikan bahwa 

jumlah halaman yang tersedia dapat menampung seluruh artikel yang telah dikerjakan 

dan semua iklan yang ada. Visual Editor bertanggung jawab langsung kepada Editor-

in-Chief. 

 

4) Graphic Designer (Penata Grafis) 

Graphic Designer bertugas mendesain dengan arahan Visual Editor. Di majalah 

CHIC ada dua orang graphic designer dan penulis ada pada bagian ini selama periode 

magang. Setalah mendapatkan bahan-bahan dari para editor, desainer grafis 

bertanggung jawab untuk mendesain tata letak rubrik tersebut dan mengembangkan 

ide-ide karya seni yang menarik, sehingga majalah CHIC terlihat  eye catching. 

Desainer grafis juga dapat mengembangkan ornamen-ornamen yang sesuai untuk 

mempercantik halaman. Visual Editor bertanggung jawab atas seluruh desain yang 

dihasilkan oleh desainer grafis. Selama masa magang, penulis ada pada bagian ini, 

sedikit pengalaman dan proses cara kerja penulis sebagai desainer akan penulis 

jabarkan pada bagan di bawah ini.  Layout rubrik Hang Out (gambar 3.1) akan 

                                                            
4
  Kustadi Suhandang,  Pengantar Jurnalistik : Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik (Bandung: Penerbit 

Nuansa), hh. 55-88. 
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menjadi satu perwakilan desain untuk menceritakan pengalaman penulis sebagai 

desainer grafis di majalah CHIC. Pada saat Visual Editor memberikan kepercayaan 

kepada penulis untuk melayout rubrik ini, sebelum melayout adalangkah – langkah 

yang penulis lakukan yaitu : 

 

 

Gambar 3.2 

Proses dan Alur Kerja 

 

5) Managing Editor (Manajer Penyunting) 

DI majalah CHIC,posisi managing editor berada di bawah editor-in-chief yang 

bertugas untuk melakukan koreksi akhir teks rubrik sebelum diperiksa dan disetujui 

terbit oleh editor-in-chief. Setalah tim artistik melakukan tugasnya, managing editor 

Layout 
rubrik 

Hang Out

1. Mengumpulkan majalah 
CHIC edisi sebelumnya dan 
mencari rubrik Hang Out,dan 
melihat konsep desainnya.

2. Penulis juga 
mengumpulkan majalah‐
majalah lain yang ada di 
kantor untuk mencari 

pencerahan ide.

3. Lalu penulis memilih 
beberapa foto yang cocok 
untuk dilampirkan di layout
dan melakukan editing di 

photoshop.

4. Setelah itu, penulis 
melayoutnya di Adobe 

Indesign, mengatur tata letak 
sesempurna mungkin.

5. Jika ada hal yang penulis 
kurang pahami selama 
mendesain, penulis akan 
langsung bertanya kepada 
senior ataupun Visual 

Editor.
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melakukan pengecekan terlebih dahulu dan melakukan proses editing lagi jika ada 

yang kurang pas. 

 

6) Editor In Chief (Pemimpin Redaksi) 

Pemimpin redaksi yang juga disebut editor-in-chief atau editor eksekutif adalah editor 

utama yang bertanggung jawab enentukan atau mengambil keputusan terakhir 

mengenai berita dan artikel yang akan dimuat dalam surat kabar atau majalah yang 

dipimpinnya. Keputusan ini dibuat oleh pemimpin redaksi setelah mendapat masukan 

dari para pengulas yang pada umunya dipilih berdasarkan keahlian mereka masing-

masing. 5  Di majalah CHIC, editor-in-chief bertugas menentukan suatu keputusan, 

setalah tugas para editor dan tim artistik selesai, Visual Editor akan print out hitam 

putih untuk dikoreksi dan disetujui oleh editor-in-chief, apabila editor-in-chief sudah 

setuju dan menandatangani hasil print out, maka akan dilakukan persiapan cetak. 

 

3.3 Tugas yang Dilakukan 

Tugas utama yang penulis lakukan sebagai desainer grafis ialah melayout dan mendesain 

media promosi untuk majalah CHIC. Untuk tugas melayout, penulis sudah diberikan 

gambar dan teks dari Visual Editor. Dengan layout yang baik, pembaca dapat 

menavigasikan informasi yang kompleks, baik dalam media cetak maupun elektronik. 6 

Sedangkan untuk desain promosi, Visual Editor hanya memberikan bahan utama yang 

harus ada di promosi tersebut, jika penulis ingin menambahkan kreasi lain, penulis 

mencari bahan tambahan dengan melakukan browsing dan melakukan proses vektor 

menggunakan Adobe Illustrator atau tracing di Adobe Photoshop.  

                                                            
5   Kustadi Suhandang,  Pengantar Jurnalistik : Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik (Bandung: Penerbit 
Nuansa), hh. 55-88. 
6 Gavin Ambrose dan Paul Harris, Basics Design 02 : Layout (Singapore: Ava Book Production), h. 11. 

Peran Desainer..., Amanda Aurora, FSD UMN, 2012
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Tugas-tugas yang penulis lakukan selama kerja magang diuraikan secara rinci perminggu, 

berikut tabelnya : 

 

Tabel 3.1 
Rincian Pekerjaan yang Dilakukan 

 

 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan  

1. - Layout : Majalah CHIC online di Ipad edisi ke-25  

2.  - Desain : Media promosi ( Roll banner, marchandise, Website) 

3.  - Layout : Majalah cetak dan Majalah CHIC online di Ipad edisi ke-

26 

4.  - Layout : Majalah cetak dan cover majalah CHIC online di Ipad edisi 

21 sampai 24 

- Desain : Banner untuk CHIC star 2012 dan flayer untuk CHIC 

office to office 

5.  - Layout : Majalah cetak dan majalah CHIC online di Ipad edisi ke-28 

- Desain : Promosi office to office dan booth untuk event di mall FX 

6.  - Layout : Majalah CHIC online di Ipad edisi ke-29 + cover (bentuk 

horisontal) 

7.  - Layout : Majalah CHIC online di Ipad edisi ke-29 + cover (bentuk 

vertikal) 

8.  -  Layout : Majalah CHIC online di Ipad edisi ke-30 + cover 

9  - Layout : Majalah cetak dan majalah CHIC online di Ipad edisi ke-30 
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3.4 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 
 
3.4.1 Proses Pelaksanaan 

 
Seorang desainer memiliki kepribadian ganda sepanjang proses mendesain, desainer 

adalah analis, ahli strategi, pengambil keputusan dan manajer, serta sebagai pemecah 

masalah, dapat mengartikulasikan dan juga sebagai pemikir yang konseptual dan 

simbolik.7 

Kerja magang yang dilakukan penulis secara keseluruhan berkaitan dengan dunia 

desain, baik dalam melayout ataupun memilih konsep sesuai tema. Tentunya sebelum 

mendesain ada beberapa proses yang harus dilewati oleh penulis. Alur dalam melayout di 

majalah CHIC berawal dari para reporter yang mencari data terlebih dahulu dan dirangkai 

menjadi artikel yang benar dan menarik oleh editor, lalu artikel-artikel tersebut dikirim 

kepada Visual Editor, setelah diterima, Visual Editor mencari gambar ilustrasi sesuai 

dengan topik yang dibicarakan. 

Setelah artikel dan gambar lengkap, lalu Visual Editor membagi tugas kepada tim 

artistik termasuk penulis untuk melayout semenarik mungkin dan sesuai dengan rubrik. 

Biasanya Visual Editor lebih fokus untuk mendesain cover, karena cover adalah bagian 

utama dalam majalah untuk menarik konsumen. Artikel yang sudah di layout kemudian di 

print out untuk diserahkan kepada pemimpin redaksi untuk dikoreksi kembali. Jika 

pemimpin redaksi sudah menyetujui artikel tersebut, maka proses selanjutnya percetakan. 

Baru setelah itu terbit dan dilakukan pendistribusian kepada masyarakat. 

Tugas-tugas yang penulis kerjakan selama melaksanakan kerja magang di majalah 

CHIC anatara lain adalah sebagai berikut : 

 

 

                                                            
7Kristin Cullen, Layout Workbook (USA: Rockport Publisher, Inc, 2005), h.14. 

Peran Desainer..., Amanda Aurora, FSD UMN, 2012
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1) Membuat Desain Tata Letak untuk Rubrik “Hang Out”  

Visual Editor mempercayai penulis untuk melayout rubrik Hang Out yang akan 

dicetak untuk diterbitkan. Beliau memberikan teks dan beberapa gambar, penulis 

melayout menggunakan software Indesign. Tugas penulis adalah memilih gambar 

yang dapat mewakili rubrik ini, lalu penulis harus mengedit gambar-gambar yang 

sudah dipilih di photoshop untuk mengatur brightnes dan contras-nya. Penulis 

harus mengikuti aturan font dan size tulisan untuk judul, sub judul, body text, 

caption yang sudah ditetapkan oleh majalah CHIC, agar terjaganya keserasian 

setiap halaman. Karena rubrik ini adalah halaman ganjil, maka terdapat di sebelah 

kanan halaman dan penulis pun mengkomposisikannya lebih fokus ke kanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Tampilan Layout Hang Out (Ukuran A5) 

Peran Desainer..., Amanda Aurora, FSD UMN, 2012
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2) Membuat Desain Tata Letak Website untuk Quiz Bulan Ramadhan 

Di bulan Ramadhan Majalah CHIC mengadakan quiz di website nya yang 

berhadiahkan CD Maher Zain. Penulis ditugaskan oleh Visual Editor untuk 

mendesain layout nya. Beliau memberikan teks dan gambar CD hadiahnya, penulis 

harus melayout dua halaman, yaitu halaman quiz dan halaman jawab. Visual Editor 

meminta tiga alternatif desain, penulis menggunakan software Indesign untuk 

melayout website ini dan browsing di internet untuk mencari ornamen-ornamen 

yang pas untuk bulan Ramadhan, setalah itu penulis memvektornya di software 

Illustrator. Untuk gambar wanita berjilbab, itu termasuk salah satu koleksi majalah 

CHIC, maka penulis menggunakan software photoshop untuk membuang 

background lalu menyimpannya dengan format png agar ketika dilayout 

background foto tidak ikut masuk.  Setelah selesai, Visual Editor memilih satu dari 

tiga desain yang penulis buat, lalu meminta persetujuan kepada Editor-in-Chief. 

Beberapa hari kemudian, hasil desain layout yang penulis buat terbit di website nya 

CHIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Tampilan Layout Website (Ukuran 1442x937 pt) 
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Gambar 3.5 

Tampilan Layout Website (Ukuran 1442x937 pt) 

 

3) Membuat Desain Roll Banner untuk Promosi 

  Visual Editor menugaskan penulis untuk mendesain Roll Banner yang berukuruan 

80x200 cm dengan tiga alternatif. Penulis memiliki konsep akan mendesain sesuai 

dengan pribadi majalah CHIC, yaitu wanita karir, feminin, dan simple. Maka penulis 

melakukan browsing di internet untuk mencari gambar wanita karir dan penulis 

melakukan vektor di Adobe Illustrator, setelah itu penulis mendesain Roll Banner ini di 

Adobe Indesign. Alternatif lainnya (lampiran) penulis desain tidak jauh dari konsep 

yang penulis rancang dan penulis membuat empat alternatif. 
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Gambar 3.6 

Gambar Desain Roll Banner (Ukuran 80x200 cm) 

 

4) Membuat Desain Flayer untuk acara CHIC office to office 

Visual Editor mendapat tugas dari tim marketing majalah CHIC untuk mendesain flayer 

acara CHIC Office to Office. Namun, karena tim marketing terlalu mendadak memberi 

info dan Visual Editor ada keperluan lain. Maka beliau melimpahkan kepada penulis 

untuk memenuhi permintaan tim marketing karena akan dipakai keesokan harinya. Lalu 

Visual Editor memforward data –data yang harus tercantum di dalam flayer berupa teks 

dan logo sponsor acara tersebut. Desain bebas dari penulis. Lalu penulis berkonsep, 

desain harus bercerita tentang suasana kantor dan tak lupa harus feminin karena target 

utamanya adalah wanita. Penulis melakukan browsing di internet untuk mencari kertas 

note dan memvektornya di Adobe Illustrator. Penulis mendesain flayer ini di Adobe 

Indesign. Setelah desain selesai, tanpa alternatif. Editor-in-Chief mensetujui hasil desain 

dari penulis.  
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Gambar 3.7 

Gambar Desain Flayer (Ukuran A5) 

 

 

5) Membuat Desain Poster untuk info berlangganan majalah CHIC 

Karena event CHIC office to office ini akan terus berlanjut. Maka pastinya harus ada 

media promosi berupa poster untuk info berlangganan dan keuntungannya. Visual Editor 

memberikan data –data berupa teks isi dan tiga gambar majalah CHIC. Lalu penulis 

mendesainnya di Adobe Indesign dengan dua alternatif (lampiran) dan dua sisi, 

horisontal dan vertikal. 
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Gambar 3.8 

Gambar Desain Media Promosi (Ukuran A3 Horisontal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 

Gambar Desain Media promosi (Ukuran A3 Vertikal) 

 

6) Membuat Desain Background Booth untuk acara di Mall FX 

  Untuk desain yang satu ini, penulis agak bingung dalam menentukan konsep. Karena 

ketika Visual Editor memberikan tugas ini kepada penulis, beliau pun bingung konsep 

apa yang harus penulis buat, dari tim marketing mengatakan desain bebas dan hanya 

memberitahu bahwa acara akan dilaksanakan di mall FX. Maka penulis memutuskan 

untuk berkonsep elegan dan feminin dengan perpaduan warna pink dan gold. Penulis 

Peran Desainer..., Amanda Aurora, FSD UMN, 2012
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melakukan browsing untuk mencari ornamen – ornamen, lalu penulis vektor di Adobe 

Illustrator dan didesain di Adobe Indesign.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 

Gambar Desain Background Booth (Ukuran 2x3 m) 

 

 

7) Membuat Desain Marchandise untuk Promosi 
 

Visual Editor meminta penulis untuk mendesain marchandise berupa t-shirt dan bag, 

desain bebas. Namun harus menampilkan logo, tagline dan media sosial majalah CHIC, 

masing-masing dengan tiga alternatif (lampiran). Untuk t-shirt penulis browsing di t-

shirt Mock Up dan men-download nya dalam bentuk Ai. Lalu penulis membuat desain 

logonya di Adobe Indesign dan dijadikan format jpg agar mudah diaplikasikan di t-shirt 

nya. Untuk bag, penulis memvektornya di Adobe Illustrator dari hasil gambar browsing. 

Lalu memasukan logo dan tagline di Adobe Indesign. 

Peran Desainer..., Amanda Aurora, FSD UMN, 2012



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 

Gambar Desain T-Shirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 

Gambar Desain bag 

 

 

8) Membuat Desain Promosi untuk acara CHIC Star 2012 
 

Majalah CHIC mengadakan pemilihan wanita – wanita Indonesia yang bertalenta dengan 

nama CHIC Star 2012. Visual Editor menugaskan penulis untuk mendesain beberapa 

media promosi untuk acara CHIC Star, yaitu poster, x-banner,  flayer, email blast, 

backdrop (lampiran). Penulis mendesain di Adobe Indesign dengan konsep yang sudah 

Peran Desainer..., Amanda Aurora, FSD UMN, 2012
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ditentukan oleh Visual Editor sebelumnya, penulis hanya melayout ulang untuk di media 

promosinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 

Gambar Desain X-Banner (Ukuran 80x200 cm) 

 

9) Membuat Desain Cover untuk majalah CHIC online 

Selain majalah cetak, majalah CHIC juga memiliki majalah online yang dapat di akses 

melalui ipad, tentu saja harus ada cover nya. Visual Editor menugaskan penulis untuk 

membuat cover untuk di ipad dari edisi 21 sampai dengan 30. Visual Editor memberikan 

master dan warna – warna sebagai ketentuannya dan gambar aktris/aktor sesuai dengan 

Peran Desainer..., Amanda Aurora, FSD UMN, 2012
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rubrik Cover Story. Penulis harus membuat versi horisontal dan vertikal, pada edisi ipad, 

hanya konten hits yang ditampilkan, penulis mendesain di Adobe Indesign. Namun, pada 

versi horisontal, pastinya gambar tidak dapat mengcover seluruh background, masih 

terdapat background putih. Penulis mengedit terlebih dahulu di Adobe photoshop dengan 

membuat background tambahan menggunakan stamp tool dan menyimpannya dengan 

format psd. Lalu di drag ke indesign nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 

Gambar Desain Layout Cover Majalah CHIC online Edisi Ke-26  
(Horisontal) 
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Gambar 3.15 

Gambar Desain Layout Cover Majalah CHIC online Edisi Ke-26  
(Vertikal) 

 

10) Membuat Desain Tata Letak Majalah CHIC Online 

Berbeda dengan majalah cetak, majalah online ini bersifat interaktif. Visual Editor hanya 

meminta penulis untuk melayout konten – konten yang akan terbit, penulis menggunakan 

Adobe Indesign. Setiap edisi terdapat lima konten, dan penulis harus membuat versi 

horisontal dan vertikalnya yang diharuskan desain tetap serasi dan satu tipe. Lalu Visual 

Editor akan melanjutkan dengan software X-Code, layout di Indesign di export ke x-code 

untuk dibikin versi digital/interkasi, lalu preview di ipad simulator menggunakan x-code 

juga. Approval content ke apple dan dilanjutkan ke apple store. Seperti di contoh, 

penulis mendesain halaman depan dan terdapat kotak yang bertuliskan angka 1 & 2, 

ketika di klik kotak 1, maka akan masuk ke dalam halaman pertama. 
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Gambar 3.16 

Gambar Desain Layout Halaman Depan (Horisontal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 

Gambar Desain Layout Halaman pertama (Horisontal) 
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Gambar 3.18 

Gambar Desain Layout Halaman Ke-2 (Horisontal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 

Gambar Desain Layout Halaman Depan (Vertikal) 
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Gambar 3.20 

Gambar Desain Layout Halaman Pertama (Vertikal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 

Gambar Desain Layout Halaman Ke-2 (Vertikal)                                                   
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3.4.2  Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang dihadapi pada saat penulis melaksanakan praktek kerja magang di CHIC 

Magazine adalah fasilitas untuk anak magang kurang memadai, walaupun menggunkan 

CPU Mac tetapi komputer yang disediakan masih ‘jadul’ dan perangkat lainnya seperti 

keyboard dan mouse juga agak sulit dipergunakan, akan tetapi penulis harus 

menggunakan komputer tersebut agar Visual Editor mudah untuk mentrasfer data ke 

komputer penulis. 

 Kendala Kedua adalah kurangnya komunikasi antara sesama tim kerja, penulis rasa 

karena majalah CHIC ini terbit setiap dua minggu sekali, maka seluruh tim majalah 

CHIC bekerja harus lebih serius mengejar deadline dibanding tim majalah lain yang 

terlihat lebih banyak memiliki waktu luang dan terlihat santai. Melihat kondisi seperti 

ini, penulis agak ‘canggung’ jika ingin sharing dengan para senior. 

 Kendala lain yang penulis hadapi adalah masalah transportasi dan jarak kantor yang 

jauh dari rumah penulis. Kantor majalah CHIC bertempat di daerah Sudirman yang 

terkenal akan kepadatan lalu lintas dan jalur 3in1, sangat tidak efisien jika penulis 

menggunakan kendaraan pribadi.  

 
3.4.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 
 
Solusi yang ditemukan atas kendala komputer dan perangkatnya yang agak sulit 

digunakan adalah penulis membawa mouse pribadi yang penulis rasa jauh lebih baik 

untuk dipergunakan, untuk masalah komputer, tidak begitu menjadi masalah karena 

masih program Mac seperti yang digunakan di kampus, hanya berbeda komputer saja 

dan untuk masalah keyboard, penulis sangat jarang menggunakan keyboard, jadi tidak 

terlalu mengganggu penulis dalam mendesain. Solusi dalam membawa mouse pribadi ini 

sangat efektif untuk kelancaran penulis dalam mendesain. 
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 Penulis melihat situasi dan kondisi kantor, apabila semua tim dalam keadaan sibuk 

deadline, penulis mencari tutorial di youtube atau bertanya kepada teman kampus jika 

ada hal yang penulis kurang pahami atau lupa, akan tetapi jika keadaan tim kantor sedikit 

lebih santai, penulis tidak segan – segan untuk bertanya kepada Visual Editor atau para 

desainer grafis senior. Penulis juga suka menyiasati dengan pergi makan siang bareng 

dan sharing mengenai pekerjaan, dan masing – masing dari mereka tidak ragu untuk 

berbagi ilmu yang mereka miliki kepada penulis. Di saat seperti itu penulis juga belajar 

untuk menerima kritik dan saran yang diberikan. 

 Untuk kendala transportasi dan jarak, penulis memutuskan untuk menggunakan 

transportasi umum, yaitu kereta api. Penulis merasa menggunakan jasa kereta api lebih 

efektif dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, karena lebih efisien waktu dan 

tenaga, akan tetapi penulis harus bisa mengatur waktu dengan jadwal kereta api yang 

sudah ditetapkan, penulis juga harus sabar menunggu datangnya kereta api dan rela 

berdesak –desakan dengan penumpang lain apabila kereta penuh. 
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