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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 
3.1.  Kedudukan dan Koordinasi 

1. Kedudukan 

Penulis ditempatkan sebagai creative intern pada tim kreatif yang dipimpin oleh 

Senior Art Director, Made Indar. Sebagai bagian dari tim kreatif di PT Bubu Kreasi 

Perdana, penulis juga mendapatkan brief pekerjaan dari Senior Art Director, Senior 

Account Executive, dan Social Media Wizard. Senior Account Executive dan tim 

account berperan sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan klien-klien. 

Social Media Wizard berperan sebagai penyusun konten untuk media sosial dan 

semua kebutuhan periklanan yang diperlukan untuk media sosial. Senior Art 

Director berperan untuk memberikan arahan dan revisi hasil desain yang dibuat 

penulis agar sesuai dengan standar perusahaan, Senior Art Director juga yang 

meminta bantuan penulis untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya yang dapat 

meringankan pekerjaan Senior Art Director. 

 

2. Koordinasi  

Di PT Bubu Kreasi Perdana, klien berhubungan langsung dengan tim account yang 

kemudian memberikan brief  kepada tim kreatif, tim IT, dan tim media sosial sesuai 

dengan kebutuhan dan di-supervise oleh General Manager. Penulis mengerjakan 

pekerjaan sesuai dengan arahan Senior Art Director. Kemudian tim account 

memastikan kembali kesesuaian hasil desain dengan brief yang diberikan dan 

persetujuan dari General Manager sebelum mengajukan kepada klien. Apabila ada 

revisi yang diberikan oleh klien, maka tim account akan langsung menyampaikan 

kepada Senior Art Director kemudian kepada penulis yang berperan sebagai 

pekerja magang. 
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4Gambar 3.1. Stuktur Koordinasi Perusahaan 

 

3.2.  Tugas yang Dilakukan 

Berikut tabel hal-hal yang penulis lakukan selama kerja magang: 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1 I Print ads Bank BJB Memulai mencari gaya desain untuk 

media sosial Bank BJB dan mencari 

referensi untuk pembuatan alternatif key 

visual Bank BJB 

2 I Print ads Bank BJB Mulai mengerjakan alternatif  key visual 

Bank BJB dengan mencari asset-asset 

yang akan digunakan 

3 II Desain Web IIGF Memulai pekerjaan desain web IIGF, 

brief diberikan serta wireframe juga 

sudah diberikan beserta referensi desain 

dari klien. 
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4 II Story Board IdByte Mulai mengerjakan story board untuk 

iklan digital Id Byte yang akan di 

iklankan di jalanan, iklan TV, YouTube. 

5 III Story Board IdByte Mengerjakan revisi story board Id Byte 

6 III Desain Web IIGF Mengerjakana revisi dari klien, 

mengerjakan halaman baru website IIGF. 

7 IV Bank BJB Meeting dengan Bank BJB, Melanjutkan 

pengerjaan website IIGF. 

8 V IdByte Membantu dalam membuat kebutuhan 

media sosial IdByte. 

Brainstorming proyek BJB. 

9 VI Idbyte, Bubu 

Esports Tournament 

Pengerjaan media sosial Idbyte, Bubu 

Esports Tournament. 

Bertugas di ICE BSD. 

10 VII Post acara IdByte, 

Bubu Esports 

Tournament 

Membuat semua kebutuhan digital post 

event Idbyte, Bubu Esports Tournament. 

 

11 VIII BJB Brainstorming untuk BJB ke-2, mulai 

mengerjakan key visual untuk post 

Instagram BJB. 

12 IX Desain Web IIGF 

YouTube Bubu 

Gaming 

Melanjutkan pengerjaan Web IIGF, dan 

mengerjakan thumbnail untuk YouTube 

Bubu Gaming. 

13 X StartUp Indonesia 

Bubu Esports 

Tournament 

Briefing Startup Indonesia, mengerjakan 

key visual untuk Startup Indonesia. 

Mengerjakan post Instagram Bubu 

Esports Tournament. 

14 XI Startup Indonesia Membuat desain post Instagram Startup 

Indonesia. 
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15 XII Startup Indonesia 

Bubu Esports 

Tournament 

Melanjutkan pengerjaan post Instagram 

Startup Indonesia. 

Mengerjakan desain post Instagram 

Bubu Esports Tournament. 

16 XIII Bubu Esports 

Tournament 

Mengerjakan desain post Bubu Esports 

Tournament dan pembuatan YouTube 

thumbnail Bubu Gaming. 

 

1Tabel 3.1. Detail pekerjaan yang dilakukan selama magang 

 

3.3.  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pekerjaan yang penulis kerjakan selama kerja magang mencakup desain visual 

website untuk E-learning IIGF dan Bubu Gaming, post media sosial untuk Rocca, 

Bank BJB, BEST (Bubu Esports Tournament), dan StartUp Indonesia.  

 

3.3.1. Perancangan Media Sosial BEST ( Bubu Esports Tournament ) 

Bubu Esports Tournament merupakan produk dari Bubu.com dengan tujuan 

mengubah permainan untuk meningkatkan kesetaraan gender melalui turnamen 

PlayerUnknown’s Battleground Mobile (PUBGM) pria dan wanita. Acara ini 

diselenggarakan di ICE BSD pada 13-14 September 2019. Penulis ditugaskan 

dalam pembuatan desain untuk media sosial yaitu Instagram sebelum dan sesudah 

acara dilaksanakan. Penulis mendapatkan brief penugasan dari Account Executive. 

Penulis mengerjakan untuk Post Instagram, Cover Facebook, dan Thumbnail untuk 

YouTube. Untuk post Instagram, penulis mengikuti key visual yang sudah ada dan 

sebelumnya sudah digunakan, kemudian untuk cover Facebook dan thumbnail 

Youtube mengikuti desain yang digunakan untuk post Instagram. Aset-aset yang 

digunakan merupakan aset yang sesuai dengan tema permainan yang dipilih. 

Penulis melakukan asistensi kepada Senior Art Director mengenai pekerjaan yang 

dikerjakan. Proses pengerjaan untuk post Instagram adalah sebagai berikut. 
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5Gambar 3.2. Proses awal 

 

Yang pertama adalah pembuatan kotak ukuran 1080 x 1080 pixels dengan 

background hitam #282828. 

 

 
6Gambar 3.3. Proses Background 
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Kemudian memasukkan elemen - elemen game modern di dalam desain. 

 

 
 

7Gambar 3.4. Proses Background bawah 

 

Kemudian selanjutnya memasukkan elemen – elemen yang berhubungan dengan 

tema game tersebut, yaitu asap, ledakan dan percikan api.  
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8Gambar 3.5.  Proses memasukkan pemain 

 

Selanjutnya memasukkan pemain – pemain yang bertanding pada tournament 

tersebut dan menempatkannya sesuai dengan kedudukan dalam timnya. 
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9Gambar 3.6. Proses akhir 

 

Hasil jadi dari post Instagram tersebut sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. 
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10Gambar 3.7. Hasil jadi post Instagram Bubu Esports Tournament (@best.tournament) 

 

 
 

11Gambar 3.8. Banner Website Facebook (@Bubu Esports Tournament) 
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12Gambar 3.9. Banner YouTube (Bubu Gaming) 

 
 

 
13Gambar 3.10. Proses awal thumbnail Youtube 

 

Proses pembuatan thumbnail untuk Youtube dimulai dengan pembuatan kotak 

hitam #282828 dengan ukuran 1280 x 720 px.  
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14Gambar  3.11. Proses pembuatan background 

 

Dilanjutkan dengan pembuatan background dengan foto yang kemudian 

dijadikan hitam putih dan opacity foto tersebut di kecilkan menjadi 20%. Lalu 

masih menggunakan elemen – elemen tentang modern gaming yang 

sebelumnya digunakan pada post Instagram. 
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15Gambar 3.12. Proses Akhir 

 

Kemudian pada proses akhir, memasukkan foto yang sudah di crop dan 

menambahkan copy on image agar video menjadi lebih jelas. 
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28 
 



29 
 

 
16Gambar 3.13. Thumbnail untuk Youtube ( Bubu Gaming ) 

 
Aset-aset yang digunakan dalam mendesain media sosial Bubu Esports 

Tournament merupakan hal-hal yang berhubungan dengan aset perang, misalnya 

api ledakan, asap bom dan percikan-percikan api. Bentuk kotak dengan ujung 

lancip merupakan gambaran dari jatuhnya tembakan dari pesawat dan juga 

merupakan gambaran desain yang menyerupai gambaran teknologi yang dimiliki 

dalam sebuah komputer tentara. 
 

3.3.2. Perancangan Website E-Learning IIGF Institute 

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) Institute merupakan inisiatif dari 

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang dibentuk pada 2012. IIGF 

Institute memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada para pemangku 
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kepentingan dan masyarakat umum mengenai penyediaan proyek infrastruktur 

yang didanai oleh swasta (khususnya KPBU) di berbagai sektor, terutama yang 

berkaitan dengan pembiayaan, pengelolaan risiko dan peningkatan kelayakan kredit 

dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur yang berkualitas. 

Perusahaan ini membutuhkan Learning Management System (LMS) dan 

website untuk memperlancar karyawan untuk mempelajari hal-hal tentang 

perusahaan dan meningkatkan kemampuan dalam bekerja. Selain itu, perusahaan 

yang bergerak dalam bidang dalam bidang infrastrukur ini juga membuat website 

sebagai tempat memberikan informasi tentang perusahaan dan LMS.  

 

 
 

17Gambar 3.14. E-Learning Website IIGF 
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18Gambar 3.15. Halaman Events website IIGF 
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1920Gambar 3.16. Halaman About website IIGF 
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21Gambar 3.17. Halaman Modules website IIGF 

 
Penulis mendapatkan brief dari tim account tentang pekerjaan IIGF, desain 

web yang digunakan merupakan template dari Senior Art Director yang 

sebelumnya sudah digunakan dan ada beberapa referensi dari klien. Pemilihan 

typography menggunakan Avenir karena mengikuti arahan dari Senior Art 

Director, warna yang digunakan tetap menggunakan warna asli dari website IIGF 

yang belum di-redesign. Penulis memulai pekerjaan setelah  di berikan brief oleh 

tim account dan Senior Art Director dan penulis melakukan asistensi kepada Senior 

Arti Director. 

 

3.3.3. Perancangan Re-Branding Bank BJB 

Bank BJB adalah bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten 

yang berkantor pusat di Bandung. Selama ini Bank BJB dikenal dengan bank yang 

berada di Jawa Barat saja, maka dari itu Bank BJB ingin me-rebrand dirinya agar 

menjadi bank yang bukan saja hanya di kenal di Jawa Barat, melainkan juga seluruh 

Indonesia. 
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 Proyek pertama yang dilakukan penulis dalam program kerja magang 

adalah membuat alternatif key visual poster untuk Bank BJB yang bertemakan 

“Satu Muara Mencangkup Nusantara”. Maksud dari tagline tersebut adalah Bank 

BJB bukan lagi bank yang hanya terletak di Jawa Barat, melainkan Bank BJB 

merupakan bank yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

 
 

22Gambar 3.18. Key Visual untuk poster Bank BJB 

 
Kemudian proyek kedua adalah pembuatan key visual untuk media sosial 

Bank BJB dengan jangka panjang. Konsep yang di ambil penulis pada pembuatan 

poster tersebut adalah past and present. Past digambarkan dengan kaca spion mobil 

yang berada di tengah, dengan gambar hitam putih yang menggambarkan zaman 

dahulu karena identik dengan efek kamera lama. Present digambarkan dengan kaca 

depan mobil dengan pemandagan zaman sekarang yang sudah modern. Maksud 

dari konsep ini adalah, kemajuan infrastruktur pada kota di Jawa Barat disebabkan 

oleh bantuan dari Bank BJB. 
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23Gambar 3.19.  Key visual untuk konsep past and present Bank BJB 

 
Penulis mendapatkan brief untuk proyek ini dari Account Executive dan 

mendapatkan arahan dari Senior Art Director. Penulis juga mencari referensi dari 

website  www.adsoftheworld.com kemudian menggunakan aset-aset seperti 

gedung, pohon, jalanan. Kemudian penulis melakukan asistensi kepada Senior 

Art Director tentang desain yang dikerjakan. 

 

3.4.  Kendala 

Kendala yang sering diterima oleh penulis adalah feedback dari klien yang terlalu 

lama sehingga membuat penulis menjadi terhambat untuk melakukan pekerjaan 

yang lainnya. Kemudian revisi dari klien yang terlalu mendadak dan tidak 

konsistennya klien terhadap konsep yang diminta. Hal ini tentu membuat pekerjaan 

menjadi lebih lama dan tidak kunjung selesai, karena setiap revisi kerap mengganti 

konsep yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian, terlalu banyaknya pekerjaan 

yang diberikan kepada penulis dari berbagai pekerjaan sehingga durasi pengerjaan 

menjadi lebih lambat.   
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3.5.  Solusi 

Solusi yang dapat ditawarkan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah revisi 

berlebihan dan kerap mengganti konsep terus-menerus merupakan tanggung jawab 

dari tim account dan General Manager yang bernegosiasi dengan klien yang terkait 

masalah revisi dan lamanya feedback sebuah pekerjaan.   

 

  


