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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Kedudukan dan Koordinasi  

 

1. Kedudukan 

 

Gambar 3.1. Struktur Koordinasi Desain Grafis 

(Sumber: Wawancara) 

Dalam program kerja magang ini penulis masuk ke dalam Devisi Desain Grafis. 

Desain Grafis dikepalai oleh Bapak Erick Damanik, dan didukung oleh desainer 

grafis yaitu Imanuel Yoniawan. Namun karena ingin merubah looks dari INTV 

yang masih tergolong kuno, maka proses perubahan looks dipimpin langsung oleh 

Bapak Evan Setiawan sebagai Managing Director  INTV.  
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2. Koordinasi 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai informasi alur koordinasi pekerjaan yang 

penulis lakukan di perusahaan magang. Alur koordinasi ini dapat pula dilengkapi 

dengan bagan alur kerja seperti contoh di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Bagan Alur Koordinasi 

 

Saat melakukan praktik kerja magang, penulis banyak mendapat tugas langsung 

oleh Managing Director tanpa melalui Head Graphic Design. Dari setiap tugas 

yang diberikan, penulis harus membuat beberapa opsi desain yang nantinya akan 

diperlihatkan pada rapat dan akan dilanjutkan dengan proses revisi. Setelah selesai 

proses revisi dan hasilnya bagus, maka data logo akan dipisahkan dalam bentuk 

PNG. dan akan diberikan pada Head Postpro untuk diproses lebih lanjut. 

 

 Tugas yang Dilakukan 

Berisi tabel hal-hal yang penulis lakukan selama magang. 

 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan yang Dilakukan Selama Magang 

 

Minggu Proyek 

1 - Melakukan redesign logo program yang terdiri atas program Count 

Down, In Music, How To Make The Things, Amanda, Backyard 

Adventure, The Amazing World. 

- Membuat desain template untuk sosial media. 

2 - Memperbaiki desain logo yang perlu di revisi. 

KLIEN CREATIV

E 

PEMBIMBING PENULIS 

REVISI 
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- Membuat redesign logo program Classic Zone, In Story, In The 

Morning Show. 

3 - Memperbaiki desain logo yang perlu di revisi. 

- Membuat desain banner program acara musik, religi, berita. 

4 - Memperbaiki desain banner yang perlu direvisi.  

- Membuat referensi warna banner untuk beberapa program music. 

- Membantu shooting live acara Kpopzone. 

5 - Menjadi campers program Let’s Hangout 

- Melakukan shooting live acara Kpopzone. 

- Membuat poster promo setiap minggu untuk Instagram Let’s 

Hangout. 

6 - Mencari materi untuk program Let’s Cooking. 

- Melakukan shooting tapping dan live program Kpopzone. 

- Membuat poster promo setiap minggu untuk Instagram Let’s 

Hangout. 

- Meeting mengenai peninjauan acara dan kinerja kerja selama 

magang. 

7 - Mencari materi untuk program Let’s Cooking. 

- Membuat VT 1 menit untuk live program Kpopzone. 

- Melakukan shooting tapping dan live program Kpopzone. 

- Membuat poster promo setiap minggu untuk Instagram Let’s 

Hangout. 

8 - Mencari materi untuk program Let’s Cooking. 

- Membuat VT 1 menit untuk live program Kpopzone. 

- Melakukan shooting tapping dan live program Kpopzone. 

- Membuat poster promo setiap minggu untuk Instagram Let’s 

Hangout. 

9 - Mencari materi untuk program Let’s Cooking. 

- Membuat VT 1 menit untuk live program Kpopzone. 

- Melakukan shooting tapping dan live program Kpopzone. 
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- Membuat poster promo setiap minggu untuk Instagram Let’s 

Hangout. 

10 - Mencari materi untuk program Let’s Cooking. 

- Melakukan shooting tapping dan live program Kpopzone. 

- Membuat poster promo setiap minggu untuk Instagram Let’s 

Hangout. 

- Membuat desain logo untuk program Happy Pets. 

- Membuat desain X Banner untuk perusahaan. 

11 - Mencari materi untuk program Let’s Cooking. 

- Membuat VT 1 menit untuk live program Kpopzone. 

- Melakukan shooting tapping dan live acara Kpopzone. 

- Membuat poster promo setiap minggu untuk Instagram Let’s 

Hangout. 

12 - Mencari materi untuk program Let’s Cooking. 

- Melakukan shooting tapping dan live program Kpopzone. 

- Membuat poster promo setiap minggu untuk Instagram Let’s 

Hangout. 

13 - Mencari materi untuk program Let’s Cooking. 

- Melakukan shooting tapping dan live program Kpopzone. 

- Membuat poster promo setiap minggu untuk Instagram Let’s 

Hangout. 

 

 

 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dimulai tanggal 11 Juli 2016 dan berakhir pada 11 

Oktober 2016. Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis mendapat berbagai 

macam tugas yang berhubungan dengan bidang Desain Grafis. Pada saat 

pelaksanaan kerja magang, penulis juga mendapatkan berbagai pekerjaan yang 

dapat menambah ilmu baru yang belum didapatkan selama belajar di perkuliahan. 

Berbagai pengalaman tersebut antara lain, menjadi Admin Instagram Lets’s 

Hangout, Asisten Produser Let’s Hangout, Campers Let’s Hangout, mengerjakan 

Peran desainer grafis..., Sheila Loeshandra, FSD UMN, 2017



15 

 

beberapa desain untuk proposal, x-banner, dan mendesain new on air looks INTV”. 

Namun, pada laporan magang ini penulis akan fokus pada peran penulis dalam new 

on air looks INTV dan peran penulis pada program Let’s Hangout  dan Kpopzone 

di INTV dengan menjadi seorang campers. 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Selama proses kerja magang, penulis melalui berbagai proses guna untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Penulis juga belajar banyak hal yang belum penulis temukan di dunia perkuliahan 

seperti mengikuti selera perusahaan sebagai klien. Setiap tugas yang diberikan 

pembimbing lapangan kepada penulis tidak dideskripsikan secara jelas, sehingga 

penulis selalu harus menggunakan imajinasi sendiri untuk menentukan hasil desain. 

Penulis selalu menanyakan pertanyaan sedetail mungkin untuk tugas yang 

diberikan, namun jawaban yang penulis dapatkan tidak cukup kuat. Mencari 

referensi selalu menjadi hal pertama yang penulis lakukan saat menerima tugas dari 

pembimbing lapangan sebagai proses kreatif untuk membuka ide. 

Penulis sebelumnya terbiasa berkoordinasi dengan diri sendiri selama 

mengerjakan tugas di kampus. Saat proses kerja magang penulis harus belajar untuk 

beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mengetahui struktur organisasi agar tidak 

bingung saat berkoordinasi mengenai tugas yang diberikan oleh perusahaan. 

Sebagai contoh saat melakukan pekerjaan dari atasan, penulis harus 

memperlihatkan hasil pekerjaan yang sudah dibuat penulis kepada Kepala Bagian 

Desain Grafis dan Pembimbing Lapangan. Jika sudah disetujui oleh atasan 

kemudian pekerjaan tersebut diserahkan kepada bagian motion graphic untuk 

ditambah animasi pada gambar tersebut. 

  

3.3.1.1. Melakukan redesign Logo Program INTV 

Tugas pertama yang penulis dapatkan saat melakukan kerja magang adalah 

melakukan redesign pada logo-logo program INTV. Contohnya seperti logo pada 

program Backyard Adventure, The Amazing World, dan Amanda.  
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1. Backyard Adventure 

Backyard Adventure merupakan program yang menanyangkan informasi tempat 

rekreasi bersama keluarga ataupun teman ditempat yang unik dan banyak dijumpai 

banyak orang.  

Disini penulis diminta untuk melakukan redesign pada logo karena logo 

lama hanya menggunakan font yang cenderung membulat dan di-masking dengan 

suasana alam sehingga kurang menggambarkan unsur “rekreasi” dan “petualangan” 

pada program tersebut. Awalnya Penulis melakukan brain storming dan 

menemukan kata kunci seperti warna hijau dan tenda. Lalu penulis mulai mencari 

jenis font yang cocok untuk digunakan pada logo. 

 

 

Gambar 3.3. Referensi Google 
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Setelah melihat beberapa jenis tenda, penulis memutuskan untuk membuat 

tenda yang lebih sederhana namun terlihat elegant.  

 

 

Gambar 3.4. Logo Alternatif Backyard Adventure 

 

Kemudian penulis menyerahkan hanya satu desain yang telah dibuat kepada 

pembimbing magang untuk menanyakan apakah logo yang dibuat sudah sesuai. 

Ternyata desin logo tersebut langsung disetujui pembimbing lapangan dan Head of 

Design Graphic.   
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Gambar 3.5. Logo Backyard Adventure yang terpilih 

 

Logo di atas merupakan logo yang telah terpilih dan digunakan pada program 

Backyard Adventure di INTV dimulai dari tanggal 1 Agustus 2016 bersamaan 

dengan looks INTV baru yang lainnya.  

 

2. The Amazing World 

The Amazing World merupakan salah satu program informatif, edukatif, dan 

menghibur yang berisi tentang keindahan dan keajaiban alam yang berada diseluruh 

dunia. Di sini penulis diminta untuk melakukan redesign pada logo The Amazing 

World, untuk memperbaharui desain lama menjadi desain yang lebih segar dengan 

segmentasi 16 – 35 tahun.  
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Gambar 3.6. Logo Alternatif The Amazing World  

 

Penulis menganggap logo The Amazing World yang lama masih terlalu kaku, dan 

warna yang tertera juga kurang mencolok sehingga kurang menarik untuk dilihat. 

Maka dari itu penulis memilih untuk membuat logo The Amazing World tetap 

terlihat rapi dan font yang sederhana namun tegas ditambah dengan pemilihan 

warna gold yang terkesan mewah dan menambahkan opsi globe di huruf ‘O’ dalam 

bentuk 2D yang menggambarkan dunia.  
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Gambar 3.7. Logo The Amazing World  yang terpilih 

 

 

 

 

 

3. Amanda 

Amanda merupakan salah satu program yang menceritakan kisah seorang gadis 

yang ibunya meninggal dibunuh oleh ayah angkatnya. Amanda pun akhirnya jatuh 

cinta dengan anak dari ayah angkatnya. Di sini penulis diminta untuk melakukan 

redesign pada logo Amanda. Untuk memperbaharui desain lama menjadi desain 

yang lebih fresh dengan segmentasi 16 – 35 tahun.  
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Gambar 3.8. Logo alternatif Amanda 

 

Penulis sangat kebingungan saat diminta untuk membuat logo program Amanda 

karena program tersebut  merupakan program telenovela. Penulis saat itu tidak 

mengetahui jalan cerita dari seri Amanda tersebut. Maka penulis berinisiatif untuk 

langsung menanyakan pada karyawan kantor yang mengikuti jalan cerita seri 

Amanda. Setelah mendengar cerita tentang telenovela seri Amanda tersebut, 

penulis ikut menonton acara tersebut dan penulis menyadari bahwa karakter 

Amanda pada seri tersebut sering menggunakan baju berwarna pink. Maka 

langsung terbesit dipikiran penulis untuk membuat logo Amanda menggunakan 

warna pink.  

Dalam tugas new on air looks INTV, tidak banyak pembelajaran secara hard 

skill yang penulis dapatkan. Namun dalam tugas tersebut, penulis belajar untuk 

sabar karena dalm pelaksanaan banyak sekali tekanan baik dalam deadline maupun 

selera yang berbeda antara penulis, Managing Director, dan Head of Graphic 

Design. 
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Gambar 3.9. Logo Amanda yang terpilih 

 

 

3.3.1.2. Camera Person INTV 

Tugas kedua yang didapatkan oleh penulis selama menjalani magang adalah 

menjadi camera person. Camera person adalah orang yang memiliki tanggung 

jawab untuk semua aspek teknik pemotretan dan merekam gambar. Ini merupakan 

salah satu tugas besar yang di dapatkan oleh penulis selama proses kerja magang di 

INTV. Hal pertama yang penulis lakukan untuk menjalani tugas ini adalah dengan 

mengikuti cameraman senior saat mengambil gambar. Memperhatikan cameraman 

senior dan melihat detail dan sudut yang diambil.  
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Gambar 3.10. Hasil tayangan camera person Lets’s Hangout 

 

Setelah melakukan praktik dilapangan beberapa kali, akhirnya penulis dilepas 

untuk menjadi camera person sekaligus DOP khusus diprogram Let’s Hangout 

tanpa didampingi. Setelah sekitar sebulan menjadi camera person khusus Let’s 

Hangout, Pembimbing Lapangan pun meminta penulis untuk menjadi campers 

diprogram Kpopzone juga. 
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Gambar 3.11. Hasil tayangan camera person Kpopzone 

 

Penulis merasa selama di INTV, penulis telah mendapatkan banyak ilmu 

dikarenakan sumber daya manusia yang kurang di INTV. Berawal dari menjadi 

desainer grafis, penulis kini sedikit banyaknya telah menguasai camera. Namun, 

karena kurangnya sumber daya manusia tersebut, ilmu yang penulis dapat bukan 

dari orang yang sudah berpengalaman dari bidang itu melainkan penulis 

mempelajarinya sendiri secara otodidak dan melihat tutorial di Youtube.  

 

3.3.1.3. VT Editor Program INTV 

Untuk tugas ketiga ini penulis diberikan tanggungjawab untuk menjadi editor VT 

program Kpopzone, sehingga penulis yang tidak memiliki editing menjadi harus 

belajar instant tentang program Adobe Premiere cs enam.  
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1. Editor Video Tape (VT) Kpopzone 

Saat memulai project tersebut. hal pertama yang penulis lakukan adalah bertanya 

pada editor lainnya bagaimana cara mengedit VT program. Penulis belajar hanya 

beberapa menit hingga akhirnya dilepas untuk membuat VT sendiri. VT pertama 

yang penulis buat masih terdapat beberapa kesalahan yang dikoreksi oleh pihak 

MCR dan produksi. Namun dari kesalahan itu akhirnya penulis berlajar agar tidak 

terjadi kesalahan pada VT berikutnya.  

 

 

 

Gambar 3.12. Contoh hasil VT Kpopzone 

 

Penulis bangga karena pada Program Kerja Magang ini, penulis bisa mempelajari 

banyak hal dan menambah banyak ilmu. Contohnya pada Adobe Premiere, penulis 

yang sebelumnya sama sekali tidak pernah menggunakan Adobe Premiere, kini 

secara umum mengerti bagaimana menggunakannya. 
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3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Dalam proses kerja magang, penulis mendapatkan beberapa kendala yang dihadapi. 

Salah satunya adalah waktu deadline yang sangat cepat. Misalnya, dalam satu hari 

penulis harus membuat lima logo program dengan masing-masing opsi pilihannya. 

Jika tidak sesuai keinginan maka penulis harus merevisi dengan tugas yang sudah 

ditambah lagi. Sehingga penulis kesulitan mencari waktu untuk istirahat. Selain 

tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Penulis juga harus melakukan brain 

storming sendiri sebelum melakukan pekerjaan, karena kurangnya informasi dari 

pekerjaan yang diberikan sehingga penulis harus bekerja lebih agar lebih 

memahami tugas yang diberikan. Contohnya seperti logo program karena penulis 

belum pernah melihat program tersebut maka penulis harus mulai menonton dan 

mengerti maksud dari program tersebut. 

Mencari penggambaran yang sesuai dengan pemikiran pembimbing 

lapangan, Head of Graphic Design, dan penulis sendiri juga menjadi kendala karena 

ketiganya memiliki pemikiran yang berbeda. Pemilihan font dan warna juga selalu 

menajadi perdebatan karena perbedaan selera. Perbedaan selera tersebut tentu 

menjadi penghambat penulis dalam melakukan desain. Karena penulis harus 

melakukan beberapa kali revisi untuk menyamakan selera pada desain. 

 

3.3.3. Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang dilakukan penulis atas kendala yang didapatkan saat mendapatkan 

tugas adalah dengan membuatan konsep secara matang agar desain yang dibuat 

dapat dipertanggungjawabkan saat rapat bersama anggota desain lainnya. 

Menanyakan kembali kekurangan dan kesalahan yang sering kali dilakukan penulis 

agar penulis lebih berhati-hati dan tidak melakukan revisi lagi. Penulis juga 

menanyakan keinginan pembimbing tentang warna dan font seperti apa yang 

mereka inginkan untuk project yang akan dibuat penulis sehingga desain penulis 

menjadi satu selera dengan pembimbing dan tidak lepas dari ciri khas dari looks 

INTV. Lalu untuk tugas camera person, penulis berusaha bertanya pada teman dan 
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melihat tutorial di Youtube agar dapat mempelari camera dengan cepat. Begitu juga 

dengan Adobe Premiere, penulis bertanya pada editor lain bagaimana cara 

mengedit VT, dan jika kurang jelas penulis mencaritahu sendiri melalui Youtube. 
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