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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Kedudukan dan Koordinasi  

Dalam menjalankan kerja magang di PT. Spektrum Kreasindo Utama, penulis 

ditempatkan pada divisi kreatif untuk membantu tim marketing dalam 

mempromosikan produk-produk dari StayCool. 

1. Kedudukan 

Penulis melaksanakan kerja magang di bawah naungan departemen 

marketing dan ditempatkan pada divisi kreatif sebagai intern graphic 

designer. Pada divisi ini, penulis ditugaskan untuk memberikan kontribusi 

dalam perancangan media promosi bagi StayCool terutama pada media 

Instagram. Saat penulis melaksanakan kerja magang, penulis merupakan 

satu-satunya pekerja magang di sana dan tidak ada pekerja magang lainnya. 

2. Koordinasi 

Dalam melaksanakan pekerjaan magang di StayCool, penulis mengikuti 

sistem alur koordinasi yang ada di perusahaan. Seluruh brief, ide, dan konsep 

yang akan dieksekusi oleh tim kreatif telah sebelumnya digumulkan dan 

dipikirkan dengan baik oleh tim research & development ataupun oleh tim 

marketing. Brief yang telah dihasilkan tersebut kemudian diajukan kepada 

masing-masing ketua yaitu chief operating officer ataupun chief marketing 

officer. Apabila brief dari divisi R&D telah disetujui oleh COO, maka COO 

akan melakukan koordinasi dengan CMO untuk kemudain CMO berikan 

kepada divisi kreatif untuk diproduksi. Apabila brief dari divisi marketing 

telah disetujui oleh CMO, maka CMO pun akan melanjutkannya ke divisi 

kreatif.  

Hasil eksekusi dari brief tersebut kemudian diajukan kembali oleh tim 

kreatif untuk disetujui oleh CMO, apabila belum sesuai ataupun ada yang 

kurang, maka tim kreatif harus melakukan revisi dan memperbaikinya. 
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Apabila hasilnya sudah sesuai, maka hasil tersebut dapat dipublikasikan ke 

media ataupun diproduksi.  

Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis melakukan koordinasi dengan 

penanggung jawab & pembimbing penulis di lapangan yaitu Bapak Ananda 

selaku ketua dari divisi kreatif.  

 

 

Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi 

 

 Tugas yang Dilakukan 

Dibawah ini, penulis akan menjabarkan pekerjaan yang penulis laksanakan selama 

kerja magang. 

Tabel 3.1. Daftar Pekerjaam yang Dilaksanakan Selama Kerja Magang 

No.  Minggu  Proyek  Keterangan  

 1.  Pertama - Membantu videoshoot “choose your style – 

cool strap” (konten YouTube) 

- Photo editing untuk release season of joy 

collection di feeds Instagram 

- Copywriting untuk feeds Instagram 

 - 

 2.  Kedua - Moodboard men’s ankle socks collection 

- Membantu photoshoot men’s ankle socks 

collection 

- Photo editing untuk feeds Instagram 

- Copywriting untuk feeds Instagram 

 - 
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3.  Ketiga - Membantu photoshoot & videoshoot 

StayCool Kids collection 

- Copywriting untuk feeds Instagram 

- Merancang web banner “dare to conquer” 

Dilaksanakan 

dua kali; indoor 

(studio) & 

outdoor (taman 

pramuka). 

 4.  Keempat - Moodboard performace collection 

- Membantu photoshoot StayCool 

performance collection 

- Videoshoot & editing behind the scene 

photoshoot (konten TikTok) 

- Copywriting untuk feeds Instagram 

 - 

 5.  Kelima - Membantu photoshoot untuk Cool Strap 

Adjustable 

- Videoshoot & editing behind the scene 

photoshoot (konten TikTok) 

 - 

 6.  Keenam - Video editing promotion free StayCool 

strap  

- Copywriting untuk feeds Instagram 

 - 

7. Ketujuh - Membantu photoshoot graphic crew socks 

- Videoshoot & editing behind the scene 

(konten TikTok) 

- Copywriting untuk feeds Instagram 

- 

8. Kedelapan - Membantu photoshoot knit pattern socks 

- Copywriting untuk feeds Instagram 

- Merancang thank you card  

- 

 

 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Selama pelaksanaan kerja magang, penulis bekerja sebagai intern graphic designer 

yang bertugas untuk membantu tim kreatif dalam merancang berbagai desain untuk 

mempromosikan produk-produk StayCool. Dalam pelaksanaan kerja magang ini, 
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penulis ikut terlibat dalam memproduksi hampir seluruh konten promosi yang 

diproduksi oleh tim kreatif dan dibimbing secara langsung oleh Bapak Ananda. 

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Dalam menjalankan proses pelaksanaan kerja magang di StayCool, penulis turut 

serta dalam memproduksi seluruh konten promosi yang diproduksi oleh tim kreatif 

serta merancang beberapa desain yang dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Photoshoot dan Videoshoot 

Sering kali, photoshoot dan videoshoot diadakan berdempetan di hari yang 

sama agar lebih efektif terutama ketika menggunakan model. Dalam 

pelaksanaan photoshoot dan videoshoot, penulis bertugas untuk menyusun 

moodboard yang telah disesuaikan dengan brief yang ada. Penulis diminta 

untuk mengkurasi moodboard sebanyak tiga alternatif, untuk kemudian 

dikurasi kembali oleh pembimbing lapangan.  

 

Gambar 3.2. Moodboard untuk photoshoot men’s ankle socks collection 
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Gambar 3.3. Moodboard yang telah disetujui oleh pembimbing lapangan 

 
Gambar 3.4. Moodboard untuk photoshoot performance collection 

 
Gambar 3.5. Moodboard yang telah disetujui oleh pembimbing lapangan 
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Sayangnya, penulis tidak terbiasa dengan pelaksanaan photoshoot dan 

videoshoot di lapangan meskipun penulis telah sebelumnya mengambil 

mata kuliah fotografi. Maka dari itu selama photoshoot & videoshoot 

penulis ditempatkan sebagai asisten dimana penulis bertugas untuk 

membantu mengarahkan reflektor, mengatur layout produk, merapikan 

wardobe, dan membantu mempersiapkan model. Meskipun tidak terbiasa 

dengan pelaksanaan photoshoot dan videoshoot, penulis mampu melihat 

secara langsung implementasi teori-teori dan praktek yang telah diajarkan 

pada mata kuliah fotografi dengan photoshoot yang dilaksanakan di studio. 

Salah satunya adalah pengaturan lighting di studio yang menggunakan key 

light dan fill light. Namun menurut pengamatan penulis, dalam proses 

photoshoot yang dilaksanakan dengan tim kreatif, mereka tidak 

menggunakan hair light yang biasa terletak pada diagonal belakang model. 

Selain itu fill light juga tidak selalu digunakan terutama pada saat 

melaksanakan foto produk. Hal ini berebeda dengan yang penulis telah 

pelajari di mata kuliah fotografi. Penulis pun mempertanyakan hal tersebut 

ke pembimbing di lapangan. Menurut mereka, dengan menggunakan satu 

lighting pada foto produk menghasilkan foto yang lebih dramatis dan 

kontras dimana produk dapat terlihat lebih menonjol. 

Sedangkan untuk pelaksanaan photoshoot dan videoshoot secara 

outdoor, penggunaan lighting disesuaikan dengan terik matahari. Pada saat 

kami melaksanakan videoshoot untuk StayCool kids collection terdapat 

cukup cahaya sehingga kami hanya menggunakan reflektor untuk 

memantulkan cahaya ke bagian tubuh model yang berbayang seperti bagian 

leher. Namun reflektor tidak dapat digunakan pada saat 

mendokumentasikan ketika model bermain skateboard, hal ini dikarenakan 

pergerakan model yang terlalu cepat. Penggunaan reflektor juga diterapkan 

pada saat kami melaksanakan videoshoot untuk produk cool strap dan 

photoshoot & videoshoot lainnya. 
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Gambar 3.6. Hasil Videoshoot & Photoshoot yang Penulis Ikut Berkontribusi di 

Lapangan Sebagai Asisten Foto & Videografer  

 

Pada pertengahan kerja magang, penulis ditugaskan untuk membuat 

konten behind the scene selama photoshoot berlangsung yang kemudian 

dipublikasikan ke TikTok. Meskipun akun TikTok StayCool belum banyak 

pengikutnya dan jumlah penontonnya masih cenderung sedikit, StayCool 

sudah mulai memproduksi berbagai konten soft-selling dengan harapan 

mampu turut berkomunikasi dan memperluas audience-nya melalui media 

sosial TikTok. Karena belum adanya standarisasi kualitas konten TikTok 

yang ditetapkan, penulis tidak memiliki patokan video seperti apa yang 

dibutuhkan. Brief yang penulis terima dari pembimbing di lapangan pun 

sangat minimal dan generik.  
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Gambar 3.7. Cuplikan Behind the Scenes (Konten TikTok) 

 

2. Photo Editing 

Setelah melaksanakan photoshoot & videoshoot, tahap selanjutnya adalah 

tahap editing. Penulis dipercaya untuk mengedit beberapa foto yang telah 

dikurasi oleh pembimbing lapangan. Foto yang penulis edit ditujukan untuk 

diunggah ke media sosial Instagram milik StayCool.  

Dalam mengedit foto, penulis menggunakan software Adobe 

Photoshop dan Adobe Lightroom. StayCool memiliki feeds Instagram yang 

vibrant dan kontras, sehingga penulis diminta untuk mengikuti hal tersebut. 

Setiap foto penulis memberikan perlakuan yang berbeda mengingat tidak 

seluruh foto memiliki pengaturan cahaya yang sama.  
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Gambar 3.8. Sebelum dan Sesudah Photo Editing 

Setelah mengajukan foto-foto yang telah penulis edit ke pembimbing 

lapangan, Pembimbing meminta revisi karena merasa foto-foto yang penulis 

edit masih terlalu gelap. Selain itu pada foto men’s ankle socks collection 

pembimbing merasa warna pada kulit dengan warna background terlalu 

kontras. Maka dari itu penulis kembali melakukan editing dengan hasil 

sebagai berikut. 
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 Gambar 3.9. Sebelum dan Sesudah Revisi Photo Editing 

 

3. Video Editing 

Selain dipercayakan untuk mengedit foto, penulis juga diberi kesempatan 

untuk mengedit satu video yang footage-nya telah diambil sebelum penulis 

melaksanakan kerja magang. Video ini berfungsi untuk menginformasikan 

fungsi dari cool strap, serta menyebarkan promosi yang sedang diadakan 

yaitu konsumen dapat memperoleh cool strap secara gratis dengan minimal 

pembelanjaan senilai Rp300.000,00.  

Dalam merancang video ini, penulis menggunakan software Adobe 

Premiere Pro. Selain itu, penulis tidak lupa untuk menggunakan font yang 

digunakan dalam setiap branding StayCool yaitu Point Panther family. Pada 

awalnya, penulis menggunakan lagu free copyright dengan genre hip hop. 

Namun setelah penulis ajukan ke pembimbing lapangan, menurutnya 

background music yang penulis pilih kurang sesuai, ia menyarankan untuk 

menggunakan background music yang upbeat dengan dentuman drum. 

Selain itu pembimbing lapangan kurang menyukai transisi yang penulis 
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gunakan dalam perpindahan setiap footage-nya. Pembimbing lapangan 

meminta penulis untuk menghapus transisi cross dissolve yang penulis 

gunakan sehingga video yang dihasilkan tidak menggunakan transisi antar 

footage sama sekali.  

 

  

Gambar 3.10. Cupilikan Hasil Video Editing Cool Strap 

 

4. Copywriting  

Dalam mengunggah hasil konten yang telah diproduksi bersama tim kreatif, 

penulis juga diminta untuk membuat copywriting yang akan dimasukkan ke 

caption post Instagram StayCool. Menurut pembimbing lapangan, hal 

utama yang harus ada pada copywriting Instagram caption StayCool adalah 

penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar, sebisa mungkin 

menghindari quotes sebagai caption, dan apabila memungkinkan, pancing 

audiens untuk berkomunikasi dengan brand melalui kolom komentar 

sehingga dapat membangun engagement. Selain itu, penggunaan tagar pada 

setiap post juga penting, terutama tagar #loyaltoprocess dimana tagar 

tersebut membunyikan tagline yang dimiliki StayCool.  

Dalam proses perancangan copywriting, penulis membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk mendapatkan dan menuliskan caption yang penulis 

nilai baik. Penulis harus berulang kali membacanya dari atas ke bawah agar 
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memastikan pesan yang ingin disampaikan oleh para content creator dapat 

tersampaikan dengan baik. Pada perancangan caption pada postingan 

pertama, penulis merancangnya dalam bahasa Inggris, namun setelah 

beberapa kali direvisi, tim marketing meminta agar caption kali ini 

berbahasa bilingual dikarenakan dalam memproduksi koleksi ini, StayCool 

menggunakan teknik yang berbeda dari biasanya yaitu menggunakan mesin 

manual yang digunakan pada tahun 1980-an. Berikut merupakan daftar hasil 

copywriting yang penulis rancang 

Tabel 3.2. Daftar Copywriting  yang Dirancang 

Post Caption 

Season of Joy 

Collection 

"Kali ini kami menyuguhkan ‘rasa’ terbaru dari 

StayCool melalui gaya basic nan minimalis dari koleksi 

“Season Of Joy”. Melalui “Season of Joy”, kami ingin 

menjadikan momen kebersamaan yang tertunda, bisa 

lebih hangat saat bisa berkumpul bersama.  

 

Koleksi Ini dikreasikan khusus menggunakan mesin 

manual tahun 1980-an dan tersedia dengan 7 warna 

yang siap melengkapi momen bahagia bersama 

keluarga.  

 

Discover joy and comfort with your love ones 

#LoyalToProcess #NewCollections 

Season of Joy collection ! 

Kaos kaki Ini dibuat khusus menggunakan mesin 

Manual tahun 1980-an dengan mesin double cylinder 

dan benang cooltwist . #vintagesocks  

Tersedia dengan 7 warna yang siap melengkapi momen 

bahagia bersama keluarga. Discover joy and comfort 

with your love ones #LoyalToProcess #newcollections 
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Men’s Ankle 

Socks 

We've made everyday essentials fun with our colourful 

collection of men's ankle socks. For all day comfort. 

Available Now ! #LoyalToProcess 

Collaboration 

with Genghis 

@genghizzz__ shows the passion it takes to become one 

of the greats. The future is very bright for our new 

family the another young ripper. Welcome to 

the @staycoolsocksskateboarding family 

Genghis✨#staycoolkids  

📹 @imadejoy_  @btxtv  

#staycoolskateboarding #LoyalToProcess 

StayCool 

Kids 

StayCool Kids #foreverfun Biarkan anak-anak menjadi 

dirinya sendiri dan bersuka ria dalam perjalanannya. 

Membangun pertemanan, bermain , atau berkutat 

dengan kegemaran.  

 

Bebaskan untuk berekspresi dan membangun chemistry 

dengan sejawat mereka, namun pastikan untuk tetap 

aman dan nyaman , Karena kaos kaki anak dari 

StayCool siap memanjakan dengan material yang 

nyaman untuk berbagai aktifitas, Ayo pilih warna yang 

paling sesuai, dengan karakter anak #staycoolkids 

Cool Straps [FREE COOL STRAP 5 in 1] When function meets 

fashion ! 

 

Gratis 1 StayCool Strap setiap pembelanjaan minimal 

300 Ribu. Hanya pembelian di staycoolsocks.com dan 

selama persediaan masih ada. 

 

Inovasi terbaru StayCool : 5 fungsi dalam 1 Cool Strap 

StayCool yang bisa disesuaikan secara ukuran dan juga 
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kebutuhan. Sebagai strap masker, keychain dan ID Card, 

menggantungkan dompet, strap sling bag, bahkan untuk 

kamera pocket. 

 

Mudah digunakan untuk berbagai keperluan dan ideal 

untuk bersekolah, pekerja kantoran, bahkan untuk 

bepergian. Kunci, dompet, kartu, masker, vape, 

handphone, dan benda penting yang sering terlupa, kini 

mudah ditemukan dan menggantung aman. 

 

Let’s styling your Cool Strap Now! 

#loyaltoprocess 

Graphic 

Crew Socks 

If you are looking to add something a little different and 

special to your latest collection , then these print socks 

are for you. #newcollection #loyaltoprocess 

 

Knit Pattern 

Socks 

“These Pattern socks #CoolTwist will give you 

maximum comfort and style 

simultaneously! #loyaltoprocess” 
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Gambar 3.11. Post Instagram yang Penulis Rancang Copywriting-nya 
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3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Selama menjalankan proses kerja magang, penulis mendapatkan kendala ketika 

membuat video behind the scene yang diperuntukan sebagai konten soft selling di 

media sosial TikTok. Kendala yang penulis alami adalah proses editing video yang 

harus dilakukan di aplikasi TikTok dimana ini merupakan pengalaman pertama 

penulis membuat dan mengedit video menggunakan aplikasi TikTok. Berbeda 

dengan Adobe Premiere Pro yang biasa penulis gunakan, TikTok menyesuaikan 

user interface-nya dengan smart phone dan menyediakan berbagai template / 

transisi untuk mempermudah penggunanya. Namun penggunaan template dan 

transisi yang tidak penulis kuasai membuat penulis kebingungan dan membutuhkan 

waktu lebih lama untuk mengeksplorasi cara mengedit menggunakan aplikasi 

tersebut terlebih dahulu.    

 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan  

Meskipun penulis mengalami kendala ketika mengedit menggunakan aplikasi 

TikTok, penulis meminta waktu kepada pembimbing lapangan untuk  

mengeksplorasi aplikasi tersebut terlebih dahulu.  Penulis mencari tutorial cara 

mengedit video menggunakan TikTok di YouTube, hingga mencoba-cobanya 

sendiri terlebih dahulu. Setelah menguasai dasar untuk mengeditnya, penulis 

mencoba untuk membuat konten behind the scene ketika melaksanakan photoshoot  

ataupun videoshoot. Hasil video behind the scene yang penulis rancang mulai dari 

pengambilan footage hingga editing memang kualitasnya masih kurang, namun 

penulis cukup bangga dapat mempelajari hal baru yang mengikuti perkembangan 

zaman.
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