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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Selama dua bulan proses kerja magang di lapangan, penulis 

melaksanakan kerja magang di departemen kreatif Ogilvy & Mather 

Advertising Indonesia sebagai copywriter, di bawah bimbingan 

creative director Lydia Tarigan.  

Pekerjaan yang penulis lakukan antara lain membahas konsep 

iklan dengan tim kreatif, yaitu menggali ide melalui proses 

brainstorming, dari ide tersebut dibuat elemen-elemen tulisan yang 

dilihat dan didengar, agar dapat ditangkap oleh pembaca, baik untuk 

iklan televisi, cetak, maupun radio, sesuai dengan yang dijelaskan oleh 

Tom Duncan (2008, h. 9). Penulis juga membuat elemen-elemen 

tulisan yang lebih deskriptif dan spesifik ke dalam sebuah iklan, atau 

yang biasa disebut body copy. Selain itu, penulis merancang 

storyboard atau rangkaian adegan untuk iklan format audiovisual 

bersama art director, serta mempresentasikan alasan dari konsep dan 

ide yang telah dipilih.  

Penulis berkoordinasi langsung dengan creative director Lydia 

Tarigan dan tim kreatif lainnya, yaitu Andika Pandjaitan dan Meuthia 

Zalfyanka di meja copywriter, juga Rani Utami Fajri, Adeline 

Dharma, dan Andreas Edwitia di meja art director. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Sebagai copywriter di tim Lydia Tarigan, penulis membantu 

mengerjakan beberapa account (klien), termasuk Unilever (CSR 

Project Sunlight), Pond’s, Dove, Coca-Cola, Sprite, ABC Heinz 

(Sambal ABC) dan UNICEF. 
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Penulis mengikuti proses kreatif pembuatan iklan dimulai dari 

menggali ide, baik secara individual dan bersama tim kreatif, dan 

membuat naskah-naskah untuk iklan cetak, televisi, hingga radio, 

bahkan digital (website). 

Pekerjaan penulis sesuai dengan yang dijelaskan Moriarty, 

Mitchell, dan Wells (2009, h. 261), di mana tugas seorang copywriter 

adalah membuat teks untuk iklan, brosur, dan fitur-fitur lain yang 

berhubungan dengan komunikasi massa, dengan bahasa yang 

“menyentil”, cerdas, dan deskripsinya kuat. Terlebih, seiring dengan 

perkembangan teknologi media digital, copywriter harus mampu 

beradaptasi dan tetap fokus dengan kreativitasnya. 

 

Tabel 3.1: Tugas Kerja Magang di Ogilvy & Mather Indonesia 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

1 

1 Juli 2015 s/d 7 Juli 2015 

- Membuat naskah iklan radio untuk 

Pond’s White Beauty 

- Menggali ide (brainstorming) 

untuk Coca-Cola 

- Menggali ide (brainstorming) 

untuk Milo 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

2 

8 Juli 2015 s/d 14 Juli 2015 

- Syuting untuk Dove Shampoo 

(teaser iklan) 

- Rekaman voice-over (VO) untuk 
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Dove Shampoo 

- Syuting untuk iklan televisi Sambal 

ABC 

- Menerjemahkan (transcreation) dan 

membuat headline untuk Sprite 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

3 

15 Juli 2015 s/d 16 Juli 2015 

- Membuat proyek inisiatif 

17 Juli 2015 s/d 21 Juli 2015 

- Libur Idul Fitri 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

4 

22 Juli 2015 s/d 24 Juli 2015 

- Libur Idul Fitri 

27 Juli 2015 s/d 28 Juli 2015 

- Offline Sambal ABC 

- Rekaman VO untuk Sambal ABC 

- Brainstorming iklan radio UNICEF 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

5 

29 Juli 2015 s/d 4 Agustus 2015 

- Brainstorming iklan radio UNICEF 

- Membuat naskah iklan radio 

UNICEF 
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- Rekaman VO untuk Sambal ABC 

- Membuat headline untuk spanduk 

toko Coca-Cola 

- Transcreation untuk Dove (Defy) 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

6 

5 Agustus 2015 s/d 11 Agustus 2015 

- Transcreation untuk Dove (Defy) 

- Proyek inisiatif 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

7 

12 Agustus 2015 s/d 14 Agustus 2015 

- Peluncuran Share A Coke (SAC) 

Indonesia 

- Proyek inisiatif 

 
17 Agustus 2015 

- Libur hari kemerdekaan Indonesia 

 

18 Agustus 2015 

- Rekaman VO untuk Sprite 

- Riset untuk Share A Coke (Nicky) 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

8 

19 Agustus 2015 s/d 25 Agustus 2015 

- Riset untuk Share A Coke (Nicky) 

Alur kerja copywriter..., Clarissa Pranata, FIKOM UMN, 2015
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- Proyek inisiatif 

- Transcreation untuk Dove 

(Popcorn dan Deodoran) 

- Brainstorm untuk iklan televisi 

Sambal ABC 

 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

9 

26 Agustus 2015 s/d 1 September 2015 

- Brainstorming untuk iklan televisi 

sambal ABC 

- Membuat headline untuk poster 

Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru 

Coca-Cola 

- Transcreation untuk Project 

Sunlight (Unilever) 

- Transcreation untuk Pond’s 

(Padma Pink) 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

10 

 2 September 2015 s/d 8 September 2015 

- Brainstorming untuk Share A Coke 

(Nikcy) 

- Brainstorming untuk Pond’s 
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Digital Billboard (aktivasi) 

- Membuat storyboard caption untuk 

iklan televisi sambal ABC 

- Transcreation untuk Dove 

(Deodoran) 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

11 

 9 September 2015 s/d 15 September 

2015 

- Brainstorm untuk Pond’s Pure 

White  

- Brainstorm untuk kemasan Coca-

Cola baru (social connection) 

 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

12 

 16 September 2015 s/d 22 September 

2015 

- Brainstorming untuk key visual 

(gambar yang menjelaskan konsep 

inti dari iklan) Dunhill.   

- Membuat tagline baru untuk 

Sambal ABC 
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Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

13 

 23 September 2015 s/d 29 September 

2015 

- Brainstorm untuk tagline baru 

sambal ABC 

- Transcreation untuk Project 

Sunlight (Unilever Global Goals) 

- Revisi Pond’s (Petal Pink) 

- Membuat deck untuk proyek 

inisiatif 

- Membantu mencari gambar untuk 

Indosat Ooredoo 

 

Minggu ke- Jenis Pekerjaan 

14 

 30 September 2015 s/d 2 Oktober 2015 

- Presentasi ide inisiatif 

- Brainstorming untuk iklan televisi 

Paramex 

- Brainstorming untuk tagline baru 

sambal ABC 

- Masa kerja magang penulis selesai 

(pada 2 Oktober 2015) 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama tiga bulan pelaksanaan kerja magang, penulis 

masuk setiap hari Senin hingga Jumat, dengan jam kerja 

fleksibel. Walaupun ada satu kali penulis diminta untuk ikut 

shooting iklan televisi Sambal ABC hari Sabtu. Penulis biasa 

masuk kurang lebih pk 10.00, dan pulang mulai dari pk 19.00 

hingga pk 03.00, tergantung dari jumlah pekerjaan dan 

tenggat waktu yang diberikan. Namun, mulai bulan 

September, penulis masuk kurang lebih pk 12.30 setiap 

Kamis, karena pada Kamis pagi penulis mengikuti 

perkuliahan di kampus. 

Pada tahap awal, tim kreatif masing-masing diberi 

waktu untuk mengulik dan mengeksplor brief (panduan 

pekerjaan) yang diberikan, setelah itu barulah diadakan 

brainstorm bersama tim. Di sesi brainstorming tersebutlah 

masing-masing anggota tim kreatif, termasuk penulis, 

mengungkapkan ide-ide yang telah terpikir, dan masing-

masing memberi usulan atau pendapat. Ide yang dipilih 

biasanya dipertimbangkan berdasarkan selera dan anggaran 

klien, juga berdasarkan efektivitas ide tersebut menyentuh 

hati dan membujuk para konsumen. 

Pertimbangan ide tersebut menunjukkan seberapa baik 

seorang copywriter, di mana seorang copywriter yang baik 

adalah copywriter yang mampu menghasilkan iklan yang 

mengena. Begitu sederhana dan mengena sampai-sampai 

audiens tidak sadar bahwa mereka tertarik dan melibatkan 

perhatian mereka lebih jauh ke dalam iklan tersebut (Shaw, 

2009, h. 24). 
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Dalam pelaksanaan magang, penulis melihat bahwa 

iklan bukan hanya sekadar menjual produk, tetapi iklan juga 

ditujukan untuk mengubah perilaku konsumen. Contohnya, 

iklan Coca-Cola, yang bertema global “Share A Coke”. 

Melalui Share A Coke, Coca-Cola ingin mendorong 

masyarakat untuk berbagi, dan mementingkan kebersamaan 

bersama Coca-Cola.  

Seperti dalam komunikasi massa, Nurudin (2011, h. 

228) mengatakan bahwa wujud efek (pesan media massa) bisa 

berwujud tiga hal: efek kognitif, afektif, dan behavioral 

(perubahan pada perilaku). Jadi, dengan iklan yang menarik 

dan persuasif, diharapkan terjadi efek behavioral, yaitu 

mengubah perilaku konsumen, bahkan masyarakat. 

Penulis terlibat dalam hampir setiap sesi brainstorming, 

dan selalu memberikan pendapat dan ide-idenya. Kreativitas 

dari masing-masing individu harus sejalan dengan keinginan 

klien. Dengan kata lain, ada batasan-batasan eksplorasi; jadi 

sebebas apapun, tetap harus sesuai dengan karakter produk, 

brand, dan permintaan klien. 

Tim kreatif diperbolehkan melakukan sesi 

brainstorming di luar kantor. Tempat yang paling sering 

digunakan untuk brainstorming adalah area dekat Starbucks 

Plaza Senayan. 

Penulis juga membekali diri dengan kamus besar 

bahasa Indonesia, thesaurus, dan kamus Inggris-Indonesia, 

untuk membantu transcreation bagi klien-klien regional. 

 

Pelaksanaan 

Menjadi seorang copywriter sangat menyenangkan, 

walau kadang memusingkan. Menyenangkan karena penulis 
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dapat seakan-akan berbicara kepada jenis orang yang 

berbeda-beda, tergantung dari brand yang dikerjakan. Selain 

itu proses mencari ide merupakan sebuah proses belajar yang 

memberi kesempatan pada penulis untuk menambah kosakata, 

pengetahuan, dan mengenal setiap brand. Kadang 

memusingkan jika batasan-batasan ide yang diberikan oleh 

klien sangat sempit, sehingga tidak dapat bereksplorasi lebih 

jauh, padahal klien meminta sesuatu yang berbeda. 

Selama tiga bulan kerja magang di Ogilvy, penulis 

membantu mengerjakan beberapa account (klien), dimulai 

dari Pond’s, Dove, Unilever (CSR Project Sunlight), Coca-

Cola, Sprite, ABC Heinz (Sambal ABC) dan UNICEF.  

Selama penulis menjalankan masa magang sebagai 

copywriter, didominasi dengan menulis copy untuk iklan 

cetak, radio, dan televisi, sesuai dengan tugas seorang 

copywriter yang dijelaskan oleh Jefkins (1997, h. 79). Namun, 

pada bulan terakhir penulis kadang diminta untuk membantu 

mencari video-video dan gambar-gambar untuk keperluan 

referensi. Seharusnya itu adalah tugas art director, tetapi 

karena rekan art director penulis sudah menyelesaikan masa 

magangnya, jadi penulis beberapa kali mengisi tugasnya. 

Tidak semua klien membuat iklannya dari nol di 

Indonesia. Untuk klien-klien regional, seperti Dove, Sprite, 

dan Project Sunlight, untuk iklan televisinya kebanyakan 

Ogilvy Indonesia hanya menerjemahkan saja (transcreate). 

Proses transcreation bukan hanya menerjemahkan naskah 

iklan yang diberi oleh Ogilvy regional, tetapi juga 

menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan bahasa yang 

lazim digunakan masyarakat sehari-hari, karena seringkali 

kata-kata yang lazim dalam bahasa Inggris tidak biasa 
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didengar telinga orang Indonesia, sehingga penulis harus 

mencari kata-kata pengganti yang sesuai dan tidak mengubah 

artinya.  

Bukan hanya itu, penulis juga harus menyesuaikan 

kata-kata yang digunakan dengan karakteristik brand yang 

dikerjakan, karena setiap brand memiliki karakteristik yang 

berbeda. Contohnya, Dove selalu menggunakan kata “tebal” 

untuk “abundant”, daripada “mengembang”, karena 

mengembang takut diasosiasikan dengan rambut rusak. 

Sebagai copywriter, penulis juga harus menerjemahkan 

kembali ke bahasa Inggris (English Back Translation/EBT), 

untuk kepentingan klien dan Ogilvy regional. 

Penulis juga belajar membuat headline dan kalimat 

yang mengundang konsumen untuk bertindak (call to action) 

untuk iklan cetak, beberapa kali untuk poster Idul Adha, 

Natal, dan Tahun baru Coca-Cola, dan spanduk toko untuk 

Coca-Cola. 

Untuk iklan televisi, penulis terlibat secara langsung 

dalam proses produksi (shooting) untuk klien ABC Heinz dan 

Dove. Bukan hanya shooting, tetapi juga rekaman VO (voice-

over). Dalam proses rekaman, penulis belajar cara mengawasi 

intonasi, pemotongan kata, hingga pengucapan yang 

dilakukan oleh VO talent yang telah dipilih, sesuai dengan 

yang telah diterima oleh klien. 

Untuk klien sambal ABC, penulis juga terlibat dalam 

sesi brainstorming untuk iklan televisi lanjutan dari yang 

gambarnya telah diambil sebelumnya. Beberapa ide penulis 

terpilih dan dipresentasikan ke klien.  

Untuk iklan radio, penulis terlibat secara penuh dari 

proses brainstorming dan penulisan naskah, hingga internal 
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meeting dengan CCO Ogilvy Indonesia, Din Sumedi, untuk 

klien UNICEF. Proyek UNICEF ini merupakan sebuah 

kampanye sosial yang bertemakan “Stop Child Abuse” 

(hentikan kekerasan pada anak). Tim kreatif diminta untuk 

membuat iklan radio yang melengkapi kampanye tersebut. 

Penulis mengajukan beberapa ide untuk direview bersama tim 

kreatif di bawah Creative Director Lydia Tarigan, dan 3 ide 

dipilih untuk dipresentasikan pada internal meeting. Dari 

pertemuan, dipilih dua ide yang akan dieksekusi, salah 

satunya adalah ide penulis yang menggunakan lagu anak-anak 

sebagai mediumnya.  

Dalam proses pembuatan iklan radio untuk UNICEF, 

penulis melihat bahwa iklan yang dibuat bukan hanya untuk 

portofolio perusahaan untuk meningkatkan reputasi, tetapi 

sebuah kampanye sosial yang benar adalah sebuah kampanye 

yang benar-benar dapat mempengaruhi orang banyak untuk 

sadar akan suatu masalah atau keadaan dan ikut bertindak 

untuk merubah yang buruk menjadi baik. 

Seperti yang dinyatakan oleh Kolster (2012, h. 6), ia 

percaya bahwa iklan dapat menyelamatkan dan mengubah 

dunia menjadi lebih baik. Ada banyak tempat di mana 

perubahan dapat terjadi, di mana komunikasi dan brand-

brand  dapat masuk dalam masalah-masalah dan menemukan 

solusinya. Di mana iklan bisa memperkenalkan produk yang 

dapat dijangkau oleh semua orang, termasuk orang-orang 

yang tidak mampu, bahkan membawa perdamaian dunia 

(Kolster, 2012, h. 12).    

Bukan hanya terlibat dalam pembuatan iklan, penulis 

juga diajak untuk mencari ide untuk aktivasi untuk Pond’s. 

Dalam aktivasi untuk Pond’s, penulis diminta mencari ide 
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untuk kegiatan yang mendampingi billboard digital yang akan 

dipasang, sehingga para konsumen tertarik untuk datang dan 

melihat billboard-nya. 

Sesuai dengan pernyataan Alberts (2011, h. 12), bahwa 

brand activation adalah integrasi dari seluruh komunikasi 

yang dibalut dalam bentuk kreatif dengan tujuan untuk 

mengaktivasi konsumen.  

Penulis juga belajar cara membuat presentasi untuk 

mengikuti pitching. Seperti yang pernah dipelajari dalam mata 

kuliah media marketing, bahwa dalam periklanan kadang para 

perusahaan mengadakan pitching untuk menentukan 

perusahaan periklanan mana yang akan dipakai jasanya 

selama kurun waktu tertentu. 

Selain itu, penulis juga diminta untuk membuat iklan-

iklan radio inisiatif, yang biasa diajukan untuk diproduksi 

untuk penghargaan-penghargaan, seperti Citra Pariwara, dan 

juga belajar cara mempresentasikan ide-ide dengan 

menggunakan deck (slide presentasi yang menjelaskan ide 

yang kita buat).  

Menjadi seorang copywriter bukan hanya harus penuh 

dengan ide-ide brilian, tetapi juga harus bisa 

mempertanggungjawabkan data-data yang mendukung ide 

tersebut. Contohnya, dalam pembuatan iklan radio UNICEF, 

penulis menggunakan salah satu elemen jurnalistik yaitu 

verifikasi, untuk mengecek kembali apakah benar kekerasan 

seksual pada anak paling banyak dilakukan oleh orang 

terdekat. 

Bukan hanya itu, penulis juga menggunakan teknik 

wawancara dalam riset dalam mencari data-data dan verifikasi 
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untuk proyek video “Share A Coke – Nicky”, karena tidak ada 

sumber tertulis. 

Sesuai dengan pernyataan Ishwara (2005, h. 11), bahwa 

salah satu inti jurnalistik adalah disiplin untuk melakukan 

verifikasi, salah satunya dari menyingkap sebanyak mungkin 

sumber. 

 

3.3.2 Alur Kerja Pembuatan Iklan 

Alur kerja pembuatan iklan terdiri atas beberapa pihak, 

dimulai dari pihak perusahaan periklanan, termasuk divisi 

manajemen klien (account management), divisi perencanaan 

strategis (strategic planning), yang membuat brief, juga 

termasuk divisi kreatif, yang merencanakan ide dan eksekusi 

iklan seperti apa yang akan dilakukan.  

Ada juga pihak klien atau biasa disebut pengiklan, pihak 

rumah produksi dan pascaproduksi (production dan post 

house), dan perusahaan penempatan iklan (media planner). 

Di bagan 3.1, dapat dilihat bagan alur kerja dalam 

pembuatan iklan. Namun sebelumnya, akan penulis paparkan 

mengenai beberapa istilah yang ada di dalam bagan. Dalam 

proses pascaproduksi ada proses pertemuan offline, untuk 

menyatukan potongan-potongan gambar yang diambil waktu 

proses produksi (untuk iklan televisi). Setelah proses offline 

berakhir, kemudian ada proses online, yaitu mengatur warna 

keseluruhan dan menyatukan suara (voice-over) yang sudah 

direkam. Kemudian ada proses grading, untuk mengatur 

warna per potongan gambar (misalnya, kulit kurang terang, 

langit kurang biru, dsb.). Dan terakhir ada proses final mixing, 

di mana keseluruhan iklan sudah berbentuk seperti yang akan 

ditayangkan. 
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 Bagan 3.1. Alur kerja pembuatan iklan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Divisi manajemen klien (account) bertemu 

dengan klien bersama divisi perencana (strategic 

planning). Kemudian planner melakukan riset, 

dan membuat brief (panduan pekerjaan). 

Brief dikirim oleh account ke tim kreatif yang 

telah ditunjuk, kemudian tim kreatif melakukan 

proses brainstorming untuk mencari ide untuk 

menjawab brief tersebut. 

Ide yang telah disaring dalam proses 

brainstorming dipresentasikan ke klien, dan jika 

klien menyetujuinya, dapat dimulai proses 

produksi. Jika tidak, tim kreatif kembali mencari 

alternatif. 

Proses produksi dilakukan berdasarkan 

kesepakatan dengan klien. Tim kreatif bertindak 

sebagai supervisor di lapangan, dan proses 

eksekusi dilakukan oleh rumah produksi. 

Post-production 

Placement 

& 

Publication 

Ada beberapa tahap pascaproduksi, yaitu 

offline*, online**, grading***, voice-over 

recording, dan yang terakhir final 

mixing****. 

Tahap terakhir, di mana penempatan iklan diatur 

oleh perusahaan media planning, dan publikasi 

tergantung dari perhitungan planner, dapat 

berupa di televisi, hingga di internet. 

Ide yang telah disaring dalam proses 

brainstorming dipresentasikan ke klien, dan jika 

klien menyetujuinya, dapat dimulai proses 

produksi. Jika tidak, tim kreatif kembali mencari 

alternatif. 

Alur kerja copywriter..., Clarissa Pranata, FIKOM UMN, 2015



26 

 

3.3.3 Kendala yang Ditemukan 

Selama menjalani kerja magang di Ogilvy, penulis menemui 

beberapa kendala: 

1. Proses adaptasi di kantor yang cukup mengejutkan, dari 

jam kerja yang panjang, hal-hal yang belum pernah penulis 

dengar dan pelajari, hingga peraturan-peraturan kantor 

yang tidak diberitahu terlebih dahulu.  

2. Proses adaptasi dalam tim kreatif sendiri, yang 

mengharuskan mencari dan melempar ide maupun 

tanggapan dengan sangat cepat, karena para anggota tim 

kreatif yang sudah berpengalaman, menuntut proses 

brainstorming untuk sangat dinamis dan berjalan cepat. 

3. Alur komunikasi dan koordinasi yang kadang-kadang 

menimbulkan salah paham antara penulis dengan tim 

kreatif tempat penulis ditempatkan, misalnya ketika ada 

perubahan jadwal tiba-tiba, kadang-kadang para anggota 

tim kreatif tidak tahu siapa yang bertanggungjawab 

memberitahu perubahan tersebut pada penulis. 

4. Proses mencari ide yang kadang-kadang sulit untuk 

menemukan ide yang sesuai dengan keinginan klien, 

padahal harus mengejar waktu review, dikarenakan 

berbagai hal, contohnya batasan dari klien yang terlalu 

sempit, sehingga ide yang dilemparkan tidak bisa 

maksimal. 

5. Besarnya risiko gangguan kesehatan karena waktu lembur 

yang bisa sampai subuh, misalnya pk 03.00, walaupun 

merupakan keputusan penulis untuk bekerja lembur, 

karena karyawan magang biasanya hanya bekerja hingga 

pk 18.00. 
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6. Dalam sehari, tim kreatif bisa mendapat tugas menangani 

beberapa brand dalam sehari, sehingga harus beberapa kali 

mengganti cara berpikir dan beradaptasi dengan 

karakteristik masing-masing brand, bukan hanya itu, 

tenggat waktunya seringkali berdekatan. 

7. Tidak adanya jaminan keamanan jika para karyawan 

pulang tengah malam atau subuh selepas bekerja lembur. 

 

3.3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

1. Mengadakan masa orientasi atau perkenalan dari Ogilvy 

untuk para karyawan magang, agar proses adaptasi dapat 

berjalan dengan lebih mudah. Mungkin masa orientasi 

dapat mencakup briefing pekerjaan yang dilakukan (job 

description), jam kerja, peraturan perusahaan, hingga etika 

bekerja di kantor. 

2. Adanya masa orientasi internal dalam tim kreatif sendiri, 

mulai dari diajari proses menggali ide, membuat konsep, 

hingga mempresentasikan ide secara bertahap. 

3. Memperbaiki alur komunikasi dan koordinasi dengan 

karyawan magang, dengan menugaskan satu anggota tim 

kreatif yang bertugas memberitahu perubahan-perubahan 

jadwal pada karyawan magang. 

4. Terus bereksplorasi mengenai tema yang diberikan, dan 

bekerja lembur hingga lewat tengah malam, untuk 

memastikan bahwa ide-ide yang dilemparkan adalah ide 

yang terbaik untuk brief tersebut. 

5. Dispensasi untuk masuk lebih siang pada hari berikutnya 

jika hari sebelumnya lembur hingga tengah malam (kecuali 

ada meeting pada pagi harinya), sehingga para karyawan 

bisa beristirahat dengan cukup. Di kantor juga tersedia 
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obat-obatan dan vitamin lengkap untuk menjaga kesehatan 

para karyawan. 

6. Mengatur jadwal (timeline) secara spesifik dan menetapkan 

prioritas, yang mana yang harus lebih dahulu diselesaikan, 

sehingga tim kreatif bisa bekerja seefektif mungkin. 

7. Kantor menyediakan voucher taxi Blue Bird, yang 

notabene aman, untuk para karyawan yang lembur.  
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