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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Berikut adalah penjelasan kedudukan dan koordinasi penulis selama melakukan 

praktik kerja magang di PT. Alam Sutera Realty Tbk pada bagian Event & 

Promotion Department – Mall @ Alam Sutera sebagai Graphic Design Intern. 

1. Kedudukan 

 

 

Penulis berperan sebagai Graphic Design Intern di Event & Promotion 

Department – Mall @ Alam Sutera. Sebagai Graphic Design Intern penulis 

bertanggung jawab kepada M. Arief Setiawan selaku Senior Graphic Designer 

dan Andrian Saputra selaku Event & Promotion Dept. Head. Saat diberikan 

tugas penulis memulai dengan riset, penyusunan konsep, moodboard (proyek 

tertentu), proses kreatif, hingga melakukan asistensi dan revisi sebagai respon 

balik atas tugas yang telah penulis kerjakan. 

2. Koordinasi 

Koordinasi diawali dengan adanya proyek yang diberikan oleh Event & 

Promotion Dept. Head maupun oleh Public Relation Dept. Head kepada 

Mall Director 

General Manager 

Marketing Communication Division 

Event & Promotion Dept Head 

Event & Promotion Staff 

Graphic Designer 

Graphic Design Internship 

Public Relation Dept Head 

Gambar 3. 1 Stuktur Kedudukan Penulis 
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Senior Graphic Designer. Melalui Senior Graphic Designer proyek tersebut 

dikoordinasikan dan penulis diberikan brief mengenai proyek tersebut seperti 

visual atau konsep seperti apa yang diinginkan, deadline proyek, dan hal-hal 

yang perlu penulis perhatikan selagi mengeksekusi proyek yang diberikan. 

Setelah itu penulis akan mulai mencari konsep yang sesuai, pada beberapa 

proyek tertentu penulis memperlihatkan moodboard terlebih dahulu kepada 

Event & Promotion Dept. Head sebelum mengeksekusi proyek dalam bentuk 

digitalisasi. Selanjutnya, penulis akan mengeksekusi proyek tersebut dan 

melakukan asistensi kepada Graphic Design Senior terlebih dahulu sebelum 

akhirnya diteruskan kepada Event & Promotion Dept. Head atau Public 

Relation Dept. Head. Asistensi tetap terjadi pada saat proyek tersebut 

diteruskan kepada Event & Promotion Dept. Head atau Public Relation Dept. 

Head. Revisi pun tidak terhindarkan pada setiap proyek yang penulis kerjakan. 

Revisi disampaikan secara langsung kepada penulis oleh pihak terkait (bisa 

oleh Graphic Design Senior, Event & Promotion Dept. Head atau Public 

Relation Dept. Head). Penulis akan terus merevisi proyek tersebut hingga 

pada akhirnya proyek tersebut dapat diterima tanpa permintaan revisian. 

 

Gambar 3. 2 Bagan Alur Koordinasi 
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3.2. Tugas yang Dilakukan 

Berikut merupakan kumpulan proyek yang telah penulis kerjakan selama 

melakukan praktik kerja magang di Mall @ Alam Sutera yang sebagian besar 

merupakan social media content. 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1. I Hoarding Alfresco Digital Imaging 

  Sign Social Distancing  

  Sign Jaga Jarak di Lift  

  Sign Pengalihan Lobby  

  Alam Sutera Employee 

Special Treat 

Poster dan voucher 

2. II Photospot (Scaffolding) Digital Imaging 

  Isra Mi’raj Instagram Post 

  Nyepi Instagram Post 

  Movie Recommendation Instagram Post 

  Duka Cita Ibu Sudjiatmi Instagram Post 

3. III #DiRumahAja itu Seru Instagram Post 

  Template GIFs Instagram Story 

  Photospot (Scaffolding) Revisi 

4. IV Menu Tenant Futopia Poster 

  Menu Tenant Futopia Revisi 

  Himbauan Penggunaan 

Masker 

Instagram Post 

  #DiRumahAja itu Seru 

(part. 2) 

Instagram Post 

5. V Menu Tenant Futopia Revisi 

  Tips Belanja Pangan 

Online 

Instagram Post 
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Berikut adalah uraian beberapa proyek yang penulis kerjakan selama praktik kerja 

magang di Mall @ Alam Sutera. 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Penulis mengerjakan beberapa proyek selama praktik kerja magang di Mall @ 

Alam Sutera. 

3.3.1.1. Perancangan Hoarding untuk kawasan Alfresco 

Proyek pertama yang penulis kerjakan adalah perancangan mock-up untuk 

Hoarding di kawasan Alfresco. Penulis diminta untuk membuat mock-up sebagai 

preview untuk pengajuan proposal pada  dinding tenant di kawasan Alfresco yang 

sedang tidak disewa. Nantinya hoarding ini akan dijadikan sebagai lokasi foto 

untuk pengunjung di kawasan Alfresco yang terletak di sisi bagian barat mal. 

Sebelumnya proyek ini telah dikerjakan terlebih dahulu oleh Graphic Designer 

Senior sebelum penulis bergabung sehingga penulis diminta untuk melanjutkan 

proyek tersebut karena terdapat revisi. Penulis diminta untuk melakukan beberapa 

kali revisi kecil sebelum akhirnya diterima. Berikut merupakan perbandingan 

antara hasil awal (kiri) dan hasil akhir (kanan) yang telah penulis kerjakan. 
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Gambar 3. 3 Hoarding Alfresco 

 

3.3.1.2. Menu Tenant Futopia 

Futopia merupakan foodcourt di Mall @ Alam Sutera. Penulis diminta untuk 

mendesain ulang dari poster menu non-halal tenant-tenant Futopia sebelumnya 

yang berukuran A1. Di bawah ini merupakan penampakan poster menu 

sebelumnya. 

 

Gambar 3. 4 Poster Menu Tenant Futopia 

 

Dari poster tersebut, elemen visual seperti arah panah, gambar babi, tulisan “More 

Tenant”, nama tenant beserta menunya tidak perlu diubah. Akhirnya penulis 

melakukan re-design dengan tetap menggunakan konsep “Tropical Summer” yang 

memang merupakan konsep Futopia itu sendiri. Akhirnya penulis mendapatkan 
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dua alternatif visual yang penulis asistensikan kepada Kak Andrian selaku Event 

& Promotion Dept. Head. 

 

Gambar 3. 5 Sketsa Desain Poster I 

  

Gambar 3. 6 Desain Poster I 
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Penulis diminta oleh Kak Andrian untuk mengubah konsep poster karena tidak 

harus menggunakan konsep “Tropical Summer”. Penulis pun diminta untuk 

memberikan moodboard konsep baru sebelum melakukan proses kreatif melalui 

Whatsapp. 

 

Gambar 3. 7 Asistensi Konsep Poster 

Akhirnya konsep telah ditentukan oleh Kak Andrian dan penulis pun 

mengembangkan konsep tersebut sehingga pada percobaan pertama hasil poster 

terlihat seperti di bawah ini. 
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Gambar 3. 8 Sketsa Desain Poster II 

  

Gambar 3. 9 Revisi Poster I 
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Pada desain tersebut diminta untuk dilakukan beberapa revisi seperti sebaiknya 

tidak menggunakan elemen lingkaran pada desain B (kanan) dan mencantumkan 

menu pada poster hingga hasilnya menjadi seperti ini. 

 

Gambar 3. 10 Revisi Poster II 

Namun, ternyata Kak Andrian memilih desain A (kiri) untuk dikembangkan dan 

diperbaiki hingga akhirnya menjadi seperti ini. 
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Gambar 3. 11 Revisi Poster III 

Penulis melakukan asistensi kembali dan diminta untuk merevisi beberapa bagian 

seperti mengisi ruang kosong dengan ilustrasi sehingga menjadi seperti berikut. 

 

Gambar 3. 12 Revisi Poster IV 
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Penulis disarankan untuk memenuhi latar belakang poster menggunakan ilustrasi 

untuk mencerminkan bahwa poster tersebut merupakan poster untuk makanan. 

Karena banyaknya elemen gambar pada poster ini, penulis pun mengurangi 

opacity ilustrasi di latar belakang agar tidak terlalu mengganggu visual menu yang 

merupakan poin utama dari poster ini. Namun Kak Andrian masih menemukan 

beberapa hal yang dirasa kurang dan memberikan masukan untuk bagian 

penulisan menu untuk diberikan frame juga seperti yang terdapat pada foto menu. 

  

Gambar 3. 13 Revisi Poster V 

Pada akhirnya kedua desain ini yang diterima dan hingga laporan ini dikerjakan 

penulis masih menunggu keputusan dari pihak Futopia. 

 

3.3.1.3. Photospot Scaffolding 

Penulis diminta untuk melakukan digital imaging sebagai preview photospot yang 

terletak di bagian Alfresco Mall @ Alam Sutera oleh Kak Andrian. Menggunakan 

scaffolding sebagai objek utamanya penulis diminta untuk menyusun dan 

memikirkan visual yang kiranya menarik pengunjung untuk mengambil foto pada 

lokasi tersebut. Penulis diberikan keterangan mengenai tinggi x lebar x panjang 
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scaffolding. Penulis pun memperlihatkan moodboard yang telah penulis susun 

untuk konsep photospot ini. 

 

Gambar 3. 14 Perhitungan Scaffolding 

 

Gambar 3. 15 Moodboard Photospot 

Kak Andrian memberikan saran untuk menggunakan warna-warna yang lebih 

vivid agar lebih eye-catching. Penulis pun membuat tata peletakan agar 

scaffolding terlihat menarik. Sehingga penulis pun menggunakan warna tosca, 

kuning, orange, magenta, ungu dan navy. Warna-warna tersebut selain vivid juga 

merupakan warna-warna yang disukai anak-anak muda. 
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Gambar 3. 16 Tata Letak Scaffolding 

 

Setelah dilihat oleh Kak Andrian, Beliau menginginkan untuk disebar saja 

pewarnaan scaffolding sehingga penulis mendapatkan pola scaffolding sebagai 

berikut. 
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Gambar 3. 17 Revisi Tata Letak Scaffolding 

Tata peletakan ini disetujui oleh Kak Andrian dan penulis mulai melakukan 

proses digital imaging. 

 

Gambar 3. 18 Hasil Digital Imaging Scaffolding 
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Hasil ini diminta untuk dilakukan revisi seperti ditambahkan siluet objek manusia 

sebagai tolak ukuran perbandingan tinggi scaffolding dengan area sekitar dan 

diperhalus lagi editannya. Namun, belum sempat penulis melanjutkan revisi 

penulis diminta untuk menunda proyek ini dikarenakan adanya wabah pandemi 

Covid-19 yang mengharuskan mal untuk berhenti beroperasi untuk sementara 

waktu. 

 

3.3.1.4. Kumpulan Proyek Konten Instagram 

Penulis seringkali diminta untuk mengerjakan visual konten akun Instagram Mall 

@ Alam Sutera dengan tenggat waktu yang sangat singkat. Berikut beberapa hasil 

karya yang telah penulis buat selama melakukan praktik kerja magang. 

 

Gambar 3. 19 Sketsa Desain Konten #DiRumahAja itu Seru I 

  

Gambar 3. 20 #DiRumahAja itu Seru I 
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Gambar 3. 21 Sketsa Desain Konten #DiRumahAja itu Seru II 

  

Gambar 3. 22 #DiRumahAja itu Seru II 

Penulis diminta untuk membuat visual untuk konten #DiRumahAja itu Seru pada 

masa pandemi. Visual memperlihatkan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan di 

dalam rumah sehingga audience dapat terinspirasi dan tidak merasa bosan selama 

menjalani karantina akibat wabah pandemi. Post #DiRumahAja itu Seru I 

diunggah pada tanggal 26 Maret 2020 sedangkan #DiRumahAja itu Seru II 

diunggah pada tanggal 31 Maret 2020. 
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Gambar 3. 23 Sketsa Desain Konten Tips Belanja Pangan Online 

 

Gambar 3. 24 Tips Belanja Pangan Online 

Penulis diminta membuat visual konten untuk tips belanja pangan secara daring. 

Konten ini diunggah di akun Instagram Mall @ Alam Sutera pada tanggal 27 Mei 

2020. 
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Gambar 3. 25 Duka Cita Ibu Sudjiatmi 

Penulis diminta membuat visual konten untuk bela sungkawa atas meninggalnya 

Ibu Sudjiatmi selaku Ibunda Presiden Ir. H. Joko Widodo. Konten ini diunggah di 

akun Instagram Mall @ Alam Sutera pada tanggal 26 Maret 2020. 

 

Gambar 3. 26 Sketsa Desain Konten Feeling Good IG Story 
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Gambar 3. 27 Feeling Good IG Story 

Penulis diminta membuat visual konten Instagram Story untuk template Feeling 

Good #DiRumahAja in GIFs. Konten ini diunggah di akun Instagram Mall @ 

Alam Sutera pada tanggal 27 Maret 2020. 

 

Gambar 3. 28 Sketsa Desain Konten Himbauan Pemakaian Masker 



30 

 

  

Gambar 3. 29 Himbauan Pemakaian Masker 

Penulis diminta membuat visual konten untuk himbauan penggunaan masker jika 

hendak keluar selama masa wabah pandemi. Konten pertama (kiri) diunggah di 

akun Instagram Mall @ Alam Sutera pada tanggal 8 April 2020 dan konten kedua 

(kanan) diunggah pada tanggal 22 April 2020. 

 

Gambar 3. 30 Sketsa Desain Konten Isra Mi’Raj 2020 
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Gambar 3. 31 Hari Raya Isra Mi’Raj 2020 

Penulis diminta membuat visual konten untuk peringatan hari Isra Mi’raj 2020. 

Konten ini diunggah di akun Instagram Mall @ Alam Sutera pada tanggal 22 

Maret 2020. 

 

Gambar 3. 32 Sketsa Desain Konten Movie Recommendation 
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Gambar 3. 33 Movie Recommendations 

Penulis diminta membuat visual konten untuk rekomendasi film untuk anak-anak 

agar dapat menghabiskan waktu di rumah menonton film dengan keluarga selama 

masa pandemi. Konten ini diunggah di akun Instagram Mall @ Alam Sutera pada 

tanggal 25 Maret 2020. 

 

Gambar 3. 34 Sketsa Visual Konten Hari Nyepi 
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Gambar 3. 35 Hari Raya Nyepi 2020 

Penulis diminta membuat visual konten untuk peringatan hari Nyepi 2020. Konten 

ini diunggah di akun Instagram Mall @ Alam Sutera pada tanggal 25 Maret 2020. 

 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Selama melakukan praktik kerja magang ini, penulis menemukan adanya 

beberapa kendala. Kendala pertama adalah jarak dari kediaman penulis ke kantor. 

Karena jauhnya jarak dari kediaman penulis ke kantor yang hanya bisa ditempuh 

menggunakan kendaraan pribadi karena area kantor tidak dilewati bis atau 

angkutan umum, maka dari itu penulis harus menggunakan jasa ojek online 

karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini mengakibatkan biaya 

transportasi yang harus penulis tanggung menghabiskan sekitar 80% gaji magang 

penulis pada saat bulan pertama. 

Kendala kedua yang penulis hadapi adalah adanya wabah pandemi Covid-

19 yang mengharuskan penulis untuk dirumahkan tanpa digaji selama 2 bulan. 

Hal ini juga berdampak pula pada proyek yang sedang penulis kerjakan yaitu 

proyek photospot Scaffolding yang akhirnya harus ditunda karena kondisi yang 

tidak memungkinkan untuk dieksekusi dalam waktu dekat dan pada saat kondisi 

ini proyek yang penulis kerjakan menjadi berkurang banyak dibandingkan pada 

saat sebelum adanya wabah pandemi. Jikapun penulis diberikan proyek, jam kerja 
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sangat tidak teratur. Penulis pernah diminta untuk bekerja pada saat hari libur 

ataupun hingga melewati jam kerja biasanya karena kondisi yang mendesak. 

Kendala ketiga yaitu masih kurangnya fasilitas yang disediakan. Pada 

minggu pertama penulis bekerja, penulis tidak mendapatkan komputer untuk 

bekerja. Ruang kerja juga tidak disediakan jaringan internet (wi-fi) sehingga 

penulis harus menggunakan jaringan internet penulis pribadi ketika mengerjakan 

proyek yang diberikan. Pada bulan ke-3 barulah penulis mendapatkan komputer 

untuk bekerja beserta internet yang terhubung di komputer. Akan tetapi, komputer 

tidak memiliki program desain di dalamnya sehingga tidak bisa penulis gunakan 

pada akhirnya. 

Yang terakhir, kendala keempat yaitu tidak adanya timeline proyek untuk 

beberapa periode kedepan sehingga penulis seringkali diberikan proyek dengan 

tenggat waktu yang sangat singkat dan dadakan sehingga penulis tidak bisa 

mengeksekusi proyek dengan melakukan tahap-tahap mendesain yang ideal dan 

optimal. 

 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Penulis mengatasi kendala-kendala yang ada dengan cara-cara berikut ini. 

Mengenai kendala pertama tidak ada yang bisa penulis lakukan karena sudah 

merupakan konsekuensi yang harus penulis tanggung karena telah memilih PT. 

Alam Sutera Realty Tbk sebagai tempat praktik magang penulis. Solusi untuk 

kendala yang kedua adalah penulis menerapkan work from home dimana penulis 

tetap bekerja seperti biasanya dengan berkomunikasi menggunakan Whatsapp dan 

Zoom agar proyek dapat tetap berjalan seperti seharusnya. Solusi untuk waktu, 

penulis tidak bisa mengatasinya karena kondisi yang mendesak dan mau tidak 

mau harus penulis lakukan pekerjaan tesrsebut. Untuk kendala yang ketiga, 

penulis menggunakan laptop pribadi dan menggunakan tethering internet ke 

laptop penulis. Untuk solusi kendala yang keempat, penulis hanya berusaha 

melakukan semaksimal mungkin yang bisa penulis lakukan seperti selalu 

menyelesaikan proyek tepat pada waktunya.


