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BAB 3 

Pelaksanaan Kerja Magang 

 

3.1 Kedudukan dan Organisasi 

Dalam kerja magang ini penulis membantu editorial visual Auto Bild yaitu Bpk. Budi 

Derajat sekaligus mentor kerja magang di Kompas Gramedia Group of Magazine. 

Koordinasi dalam kerja magang dapat dilihat seperti ini: 

 

Gambar 3.1  Struktur koordinasi kerja magang 
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Hari pertama bekerja penulis melakukan observasi dengan melihat-lihat buku Auto 

Bild untuk mengetahui karakter layout yang digunakan dalam majalah Auto 

Biernetld. Hari ke dua penulis belajar membaca jaringan internet wood wing yang 

merupakan sumber data bagi team artistik. Data dari reporter dan fotografer langsung 

dikirim melalui jaringan internet dan jika sudah tersedia maka team artistik dapat 

melihatnya pada wood wing  dan dapat mengerakan layout halaman tersebut. 

 

Untuk tulisan dan foto yang kosong, maka pada wood wing warnanya akan berwarna 

merah, namun jika reporter dan fotografer sudah mengirimkan foto dan berita maka 

warna merah akan berubah menjadi warna hijau, jika sudah berubah maka bagian 

artistik dapat langsung mengerjakannya. 

 

Mentor menunggu tulisan dan foto dari reporter dan fotografer dengan melihat dari 

aplikasi web wood wing.  Setelah tulisan dan foto masuk, maka mentor akan 

memberikan pekerjaan kepada penulis. Pekerjaan yang diberikan berupa mengatur 

layout untuk beberapa rubrik. Untuk rubrik mobil baru dan owner guide penulis tidak 

diperkenankan mengubah warna foto, dan menggunakan foto yang sudah ada. Penulis 

mengatur layout  sesuai dengan jumlah foto dan banyaknya tulisan. Layout diatur 

sedemikian rupa agar tulisan dan gambar tidak menyisakan ruang kosong sedikitpun 

kecuali boarder kiri, kanan, atas, dan bawah. 
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Untuk rubrik mobil baru akan terdapat beberapa kolom tanbahan yakni spesifikasi 

mobil, first opinion, dan rival. Bagian spesifikasi mobil dapat diletakkan pada 

halaman depan dan belakang sesuai dengan kebutuhan, namun untuk kolom first 

opinion dan rival diletakkan pada bagian akhir halaman kedua karena kedua info 

tersebut merupakan info tambahan yang dibutuhkan setelah pembaca selesai 

membaca seluruh artikel yang telah dibuat oleh reporter. 

 

Untuk rubrik hot stuff, spion, dan opini, penulis masih bisa mengedit gambar, namun 

sebatas memotong gambar produk dan orang, agar terlihat lebih dinamis tulisan yang 

dimuat dibentuk sesuai dengan bentuk barang atau orang, sehingga tidak terlihat kaku 

ketika dimasukkan kedalam layout. Setelah selesai mengerjakan layout, penulis 

masih harus memberikan hasil layout kepada mentor untuk diperiksa/ direvisi. Jika 

masih ada revisi maka penulis akan membenarkan atau menglayout ulang hasil yang 

sudah dikerjakan. Jika sudah diterima maka penulis akan menyimpan hasil layout dan 

dapat dilihat langsung secara update pada web wood wing.  

 

Redaktur pelaksana akan memeriksa langsung dari internet atau wood wing dan 

berinteraksi langsung dengan mentor. Jika masih ada revisi maka mentor akan 

memperbaiki, jika tidak maka akan langsung masuk kedalam pra-cetak dan siap 

untuk di terbitkan. 
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3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang penulis lakukan disini murni mendisain layout untuk beberapa rubrik 

halaman majalah Autobild. Tidak semua layout yang penulis desain masuk hasil final 

dan terbit, namun ada beberapa layout penulis yang dicetak.  

Berikut adalah daftar pekerjaan yang penulis kerjakan selama proses magang 

Minggu 1 (17 september – 24 september) 

1. Perkenalan dengan staff 

2. Belajar melihat dan membaca Wood Wing 

3. Mulai mengerjakan layout majalah edisi 246 

 

Minggu 2 (25 September – 2 Oktober) 

1. Mengerjakan layout majalah edisi 246 

2. Mengerjakan layout majalah edisi 247 

 

Minggu 3 (8 Oktober – 12 Oktober) 

1. Mengerjakan layout majalah edisi 247 

 

Minggu 4 (15 Oktober – 19 Oktober) 

1. Mengerjakan layout majalah edisi 248 
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Minggu 5 (22 Oktober – 26 Oktober) 

1. Mengerjakan layout majalah edisi 248 

 

Minggu 6 (29 Oktober – 2 November) 

1. Mengerjakan layout majalah edisi 249 

 

Minggu 7 (5 November - 9 November) 

1. Mengerjakan layout majalah edisi 249 

 

Minggu 8 (12 November – 16 November) 

1. Mengerjakan layout majalah edisi 250 

 

Minggu 9 (19 November – 23 November) 

1. Mengerjakan layout majalah edisi 250 

2. Mengerjakan layout majalah edisi 251 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Sebelum melakukan pekerjaan, mentor dengan redaksi lain melakukan rapat untuk 

membahas yang akan dimuat dalam majalah pada edisi tersebut. Penulis tidak pernah 

ikut masuk kedalam ruang rapat, karena tidak diperbolehkan. Penulis murni 

mengerjakan layout yang diberikan oleh mentor, dimana tugas yang diberikan sudah 
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lengkap, yang dimaksud dengan lengkap adalah semua foto dan tulisan dari reporter 

sudah masuk, sehingga pekerjaan yang dilakukan mengatur komposisi gambar dan 

tulisan menjadi satu kesatuan dalam satu halaman tersebut. 

Beberapa bagian seperti produk baru, dan opini yang memerlukan cropping foto. 

Ketika penulis mengerjakan layout untuk bagian tersebut, penulis memilih beberapa 

gambar yang lebih bagus ditampilkan dalam layout jika dicropping terlebih dahulu. 

Kewenangan penulis hanya memotong gambar foto untuk rubrik tersebut, tidak 

melakukan edit warna pada foto yang sudah ada.  

Berikut merupakan elemen-elemen dari layout majalah: 

 Judul 

Suatu artikel biasanya diawali oleh sebuah atau beberapa kata singkat yang 

disebut judul. Judul diberi ukuran besar untuk menarik perhatian pembaca. 

 Deck/ teaser: 

Deck adalah gambaran singkat tentang topik yang dibicarakan di body text. 

Fungsi deck berbeda dengan judul, yaitu sebagai pengantar sebelum orang 

membaca bodytext, karena itu perbedaan fungsi ini harus terlihat jelas oleh 

pembaca dengan jelas, antara lain dapat dicapai melalui 

 1. Ukuran hurufnya rata-rata lebih kecil dari judul 

 2. Jenis/style huruf yang dipakai berbeda dengan yang digunakan untuk judul 

 3. Warna deck dibedakan dengan judul dan bodytext. 

 

Penerapan Desain..., Cornelius Geraldy, FSD UMN, 2013



16 

 

 Bodytext: 

Isi/ naskah/ artikel merupakan elemen layout yang paling banyak memberikan 

informasi terhadap topik bacaan tersebut. Keberhasilan suatu bodytext 

ditentukan oleh beberapa hal, antara lain: Dukungan judul dan deck yang 

menarik sehingga memancing pembaca meneruskan keingintahuannya akan 

informasi yang lengkap. 

 Caption: 

Keterangan singkat yang menyertai elemen visual. Caption biasanya dicetak 

dalam ukuran kecil dan dibedakan gaya atau jenis hurufnya dengan bodytext 

dan elemen text lainnya 

 Initial Caps: 

Huruf awal yang berukuran besar dari kata pertama pada paragraf. Karena 

bersifat estetis, tidak jarang hanya terdapat satu initial caps di dalam suatu 

naskah. 

 

Hari pertama penulis hanya melakukan perkenalan dengan para staff dan tidak ada 

pekerjaan yang dilakukan, dan pada hari kedua penulis diperkenalkan dengan Wood 

Wing atau aplikasi yang menggunakan jaringan internet untuk berbagi data sehingga 

bagian artistik bisa segera membuat layout untuk halaman tersebut 
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Gambar 3.2 Wood Wing 

Warna merah menunjukkan halaman yang belum berisi foto atau artikel, sedangkan 

warna hijau berarti reporter atau fotografer sudah memasukkan foto atau tulisan 

kedalam halaman tersebut. 

Pekerjaan diberikan langsung oleh mentor yakni Bapak Budi Derajat. Di hari kedua 

penulis menerima tugas dari staff lain untuk membuat sebuat water mark untuk Auto 

Bild.  

 

 

Gambar 3.3 Water Mark Auto Bild 
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3.3.1 Majalah Edisi 246 

Dalam melayout majalah AuatoBild, kita mengaturnya sedemikian rupa 

sehingga tidak ada ruangan yang tersisa untuk meletakkan foto dan artikel 

yang telah disiapkan. Setiap rubrik memiliki tantangan sendiri-sendiri karena 

jumlah foto dan panjang tulisan yang berbeda-beda. 

Inilah hasil dari layout rubrik Aman di jalan “Mengemudi hemat BBM” 

  

Gambar 3.4 Auto Bild hal 114-115 
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Owner‟s Guide Komunitas Suzukix4 Club Indonesia 

 

Gambar 3.5 Auto Bild Halaman 130 

Salah satu gambar diperbesar untuk menjadi focus, judul diletakkan di pojok 

kiri atas menumpuk pada gambar dan tidak mengenai mobil karena akan 

mengganggu gambar yang ingin di tampilkan yaitu mobil.  

 

Rubrik Opini 

Pada rubrik ini penulis hanya melayout bagian opini dengan memotong foto 

menggunakan photoshop lalu memindahkannya ke indisign baru kemudian di 

layout 
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Gambar 3.6 Auto Bild hal 42-43 

3.3.2 Majalah Edisi 247 

Di awal edisi baru penulis membuat salah satu layoutan kasar atau 

template yang masih bisa berubah-ubah karena harus di sesuaikan dengan 

foto dan artikel untuk rubrik tersebut. 

 

Gambar 3.7 Layoutan kasar hal VI-VII 
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Layout untuk rubrik Holiday Test Drive 

Pada rubrik ini ada beberapa bagian yang sudah tersedia seperti logo echo 

save dll, sehingga saat melayout kita harus menyisakan beberapa space 

dibagian bawah agar logo tersebut bisa masuk. Selain itu kita harus 

membuat kolom yang berisi keterangan tentang mobil yang digunakan. 

 

Gambar 3.8 Auto Bild hal 56-57 
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Gambar 3.9 Auto Bild hal 40-41 

Selain logo sponsor, ada kolom dan dua boks yang harus dimasukkan 

dalam layout. Kolom yang berisi keterangan mobil diletakkan di halaman 

sebelah kiri dekat dengan judul dan gambar utama, dimaksudkan agar 

pembaca mengetahui info-info yang penting pada rubrik ini pada awal 

mulai membaca. Sedangkan 2 boks tambahan berisi informasi-informasi 

tambahan seperti kuliner yang ada di daerah tersebut. 

 

Cropping gambar untuk layout Produk Baru 

Untuk bagian produk baru, barang dan keterangannya harus jelas karena 

halaman tersebut merupakan iklan suatu produk yang merupakan sponsor 

untuk edisi tersebut. 
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Gambar 3.10 Auto Bild hal 80 

 

Cropping dan Layout rubrik Spion 

Rubrik spion mirip dengan rubrik opini, foto di cropping terlebih dahulu 

baru di layout pada indisign. 

 

Gambar 3.11 Auto Bild hal 82 
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3.3.3 Majalah Edisi 248 

Di edisi ini penulis tidak banyak melayout, hanya ada satu editan saja yang 

penulis layout. 

Pada rubrik ini, gambar di ambil dan di cropping di photoshop, lalu 

dimasukkan ke indesign.  Ada beberapa barang yang tidak perlu di cropping, 

dan peletakkannya disesuaikan dengan template yang tersedia sebelumnya. 

 

Gambar 3.12 Cropingan Produk Baru 
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Gambar 3.13 Layout Auto Bild hal 76-77 

 

 

3.3.4 Majalah Edisi 249 

Untuk edisi 249 penulis mengerjakan rubrik produk baru. 

Pada edisi ini penulis memotong gambar aion plas camois dan melayout 

bagian itu saja, karena bagian atas mengulang dari edisi yang lalu. 
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Gambar 3.14 Auto Bild halaman 76 

 

Untuk rubrik mobil baru sudah ada beberapa template yang harus ada pada 

rubrik itu seperti kolom Green Tech, kolom keterangan produk, rival dan first 

opinion. Kolom keterangan produk, rival dan first opinion diletakkan pada 

akhir halaman, karena info tersebut perlu diketahui pembaca setelah pembaca 

selesai membaca review yang diberikan oleh AutoBild. Setiap foto yang 

tersedia harus dapat masuk pada halaman tersebut, dan inilah hasilnya 
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Gambar 3.15 Mobil Baru Auto Bild hal 24-25 

 

Gambar 3.16  Layout halaman 22-23 

 

 

 

Pengerjaan layout kasar sebelum fotografer memasukkan foto kedalam layout. 
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Gambar 3.17 Layout Sebelum diberi Foto 

Setelah ada beberapa foto yang masuk, maka layout berubah sesuai dengan 

kebutuhan agar semua foto dan artikel bisa masuk dalam satu halaman. 

 

Gambar 3.18 Perubahan Layout Sesudah diberi Foto 

Ini adalah foto asli yang diberikan oleh fotografer untuk rubrik Spion. Foto 

kemudian di cropping menggunakan adobe Photoshop 
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Gambar 3.19 Proses Cropping Foto 

Hasil dari cropping foto dan layout pada rubrik spion 

 

Gambar 3.20 Hasilnya Autobild Halaman 82 

 

 

 

Penerapan Desain..., Cornelius Geraldy, FSD UMN, 2013



30 

 

3.3.5 Majalah Edisi 250 

Seperti pada edisi sebelumnya, layout pada rubrik mobil baru mengikuti 

jumlah foto dan banyaknya artikel, serta table spek mobil yang telah tersedia. 

Inilah hasil dari layout tersebut. 

 

 

Gambar 3.21 Layout Halaman 30-31 

 

 

 

 

 

 

Penerapan Desain..., Cornelius Geraldy, FSD UMN, 2013



31 

 

Untuk Owner Guide kali ini menjelaskan tentang step-step untuk 

membersihkan mobil. Reporter sudah menjelaskan pada artikel bahwa ada 2 

group yang dibedakan dengan membuat kotak kusus. Penulis mengerjakannya 

dengan membuat 2 kotak (menggunakan warna kuning). Layout juga 

menyesuakian dengan banyaknya artikel dan jumlah foto yang ada, dan 

hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 3.22 Layout Halaman 118-119 

Rubrik Owner Guide yang berikut merupakan bagian dari Ace Hardware yang 

menjelaskan fungsi suatu barang sekaligus mempromosikan beberapa barang 

serupa dengan harga dan kualitas berbeda yang dijual di Ace Hardware. 

Terdapat 3 barang yang di promosikan dan inilah hasil dari layout tersebut. 
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Gambar 3.23 Layout Halaman 116-117 

 

Pada rubrik Hotstuff, gambar produk mula-mula di cropping menggunakan 

adobe photosop, lalu hasil croppingan dipindahkan ke adobe indesign untuk di 

layout. Penulis membagi satu halaman kedalam 3 kotak untuk memisahkan 3 

item yang akan di masukkan yakni telepon genggam, lapotp, dan deodoran. 

Penulis mengatur letak gambar dan tulisan agar terlihat menarik, dan 

menambahkan tag harga. Inillah hasil dari layout tersebut. 
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Gambar 3.24 Croping gambar pada photoshop 

 

 

Gambar 3.25 Layout halaman 110 
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3.3.6 Majalah Edisi 251 

Rubrik mobil baru pada edisi ini merupakan rubrik terakhir yang penulis 

kerjakan, karena bertepatan dengan hari terakhir penulis magang. Seperti 

rubrik-rubrik sebelumnya, penulis menyesuaikan banyak foto dan artikel 

untuk majalah ini ditambah dengan kolom spek mobil dan first opinion pada 

akhir artikel, dan hasilnya seperti ini. 

 

Gambar 3.26 layout halaman 18-19 

 

Ketika mendapatkan waktu senggang, penulis mengisinya dengan 

mengobserfasi mentor dalam mengatur layout. Penulis juga melihat beberapa 

referensi yakni dari majalah AutoBild edisi-edisi sebelumnya, dan juga 
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majalah otomotif lain. Pelatih lebih memperhatikan majalah autobild edisi 

lama karena penulis ingin mengetahui jenis layout yang sering digunakan oleh 

AutoBild. 

Penulis hanya masuk efektif 37 hari kerja, dikarenakan setelah deadline, 

penulis diperbolehkan tidak datang karena masih tidak ada pekerjaan yang 

harus dilakukan. Event-event besar seperti pameran IIMS dan AutoBIld award 

juga tidak dihadiri oleh penulis, karena penulis tidak diundang untuk 

mengikuti event tersebut. 

 

3.4 Kendala dan Solusi 

3.4.1 Kendala  

Selama melakukan kerja magang di majalah Auto Bild, Kompas Gramedia, 

penulis menemukan beberapa masalah yakni dari segi komunikasi dan jenis 

layout yang digunakan oleh AutoBild. Ketika penulis mengerjakan layout 

masih banyak revisi yang harus dilakukan oleh penulis. Belum terbiasa 

dengan suasana kantor yang berbeda dengan suasana perkuliahan sehari-hari 

menjadi kendala bagi penulis pada awal memulai kerja magang. 
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3.4.2 Solusi 

Semua masalah pasti memiliki solusi, bagi penulis solusi untuk masalah 

komunikasi adalah jangan malu untuk memulai suatu percakapan dengan mentor 

untuk lebih mendekatkan diri dengan mentor, sehingga ketika penulis ingin 

bertanya penulis sudah merasa kenal dengan mentor dan berani bertanya. 

Perrbedaan jenis layout dapat diatasi dengan banyak membaca majalah Autobild 

edisi sebelumnya dan melihat jenis-jenis layout yang digunakan karena setiap 

rubrik memiliki pola yang berbeda. Melihat-lihat cara mentor dalam 

mengerjakan suatu layout juga bisa membantu kita dalam memahami layout 

yang digunakan oleh majalah AutoBild. Bersosialisasi dengan rekan kerja satu 

kantor dapat membuat kita merasa lebih nyaman berada dikantor. 
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