
BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Selama proses magang berlangsung, Kanoo Studio memiliki sistem kedudukan 

dan koordinasi untuk mengatur workflow serta mempermudah proses pekerjaan. 

Berikut penulis jabarkan kedudukan dan koordinasi. 

 3.1.1 Kedudukan 

Penulis dalam melakukan proses pelaksanaan program magang dipercaya 

untuk memegang peran Intern Graphic Designer dengan dibimbing 

langsung oleh Creative Director Antonius Prayudiaska. Segala jenis 

project yang dikerjakan di Kanoo Studio, ditentukan langsung oleh 

Creative Director. Penulis melakukan proses pekerjaan mulai dari 

mengkonsep berdasarkan brief hingga proses akhir mendesain visual, 

sehingga beban tugas yang dimiliki penulis sebagai Intern Graphic 

Designer setara dengan Graphic Designer tetap, hanya berbeda kedudukan 

saja. Client di Kanoo Studio bersinggungan langsung dengan Creative 

Director dan Account Executive. 

 3.1.2 Koordinasi 

Pekerjaan di Kanoo Studio umumnya mengikuti beberapa tahapan dengan 

koordinasi yang sudah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah 

pekerjaan masing masing divisi. Creative Director dan Account Executive 

akan melaksanakan meeting dengan client untuk mendapatkan brief yang 

nantinya akan client berikan. Setelah tahapan tersebut, mulailah dari 

Creative Director dan Account Executive akan memberikan weekly brief 

yang diadakan setiap hari senin pagi pukul 09:00 melaui google meet atau 

zoom meeting. Weekly brief ini berisikan tentang rincian detil brief dari 

client yang akan disampaikan pada Graphic Designer, Social Media 
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Specialist/Content Manager, Intern Graphic Designer, dan Intern Social 

Media Specialist/Content Manager. Biasanya tim akan berunding bersama 

tergantung kebutuhan dan jenis pekerjaan. Weekly brief ini juga bertujuan 

untuk pembagian jatah kerja kepada setiap desainer atau Content 

Manager. Untuk pembahasan pekerjaan diluar weekly brief, Kanoo 

menggunakan aplikasi Trello sebagai media untuk me manage pekerjaan 

yang ada. 

 Penulis sebagai Intern Graphic Design termasuk kedalam 

koordinasi tahapan akhir, di tahapan sebelumnya ada pematangan konten 

dari brief yang dilakukan oleh Social Media Specialist/Content Manager 

tetap dan intern. Setelah penulis sebagai Intern Graphic Design 

menyelesaikan pekerjaan, akan selalu melalui tahapan asistensi desain 

langsung ke Creative Director sebagai pembimbing lapangan, jika desain 

sudah sesuai maka akan langsung melakukan penyerahan file melalui 

google drive, sedangkan jika tidak di terima maka akan melakukan revisi 

sesuai dengan arahan yang akan diberikan oleh Creative Director. Berikut 

dibawah ini adalah bagan alur koordinasi pekerjaan di Kanoo Studio: 

 Gambar 3.1. Koordinasi Organisasi Kanoo Studio 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Penulis dalam proses pelaksanaan magang di Kanoo Studio mendapatkan 

beberapa tugas, tetapi tugas utama yang penulis pegang tentunya untuk client 

Kanoo Studio terlebih dahulu, tugas magang diluar itu adalah pengerjaan untuk 

kebutuhan visual maupunn printing Kanoo Studio. Selama magang berlangsung, 

penulis membuat visual media sosial untuk Moeda Project untuk 3 bulan, 
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Luxmenn Lighting untuk 1 bulan, dan beberapa kebutuhan printing Kanoo Studio 

seperti kebutuhan visual sertifikat magang ataupun instagram post Kanoo Studio. 

Berikut adalah penjabaran pekerjaan yang dilakukan penulis dalam bentuk tabel 

pekerjaan yang dilakukan: 

Tabel 3.1. Tabel Pekerjaan yang Dilakukan 

Minggu Proyek
1 • IG Feeds (15 posts) Moeda Project Maret 2021

• IG Story (15 posts) Moeda Project Maret 2021

• IG Video (1 post, part of feeds) Moeda Project Maret 2021

• Presentasi konten Instagram Moeda Project Maret 2021

2 • Revisi IG Feeds & IG Story (1 posts) Moeda Project Maret 

2021

• IG Feeds (15 posts) Moeda Project April 2021

• Presentasi konten Instagram Moeda Project April 2021

• Revisi IG Feeds (2 posts) Moeda Project April 2021

3 • Revisi presentasi konten Instagram Moeda Project April 2021

• Revisi (client feedback) Moeda Project April 2021 

• Highlight Instagram (3 highlights) Moeda Project 

4 • Revisi presentasi konten Instagram Moeda Project April 2021

• Revisi kedua IG Feeds (client feedback) Moeda Project April

   2021

5 • Update revisi konten (client feedback) Moeda Project April 

2021

• Diskusi konten revisi new arrivals Moeda Project April 2021 
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Sebagai Intern Graphic Designer di Kanoo Studio, penulis mendapatkan tugas 

yang setara dengan full time Graphic Designer. Penulis tidak langsung terlibat 

dengan client dan mendapat arahan serta brief dari Creative Director, sebagian 

besar yang penulis kerjakan adalah pengerjaan untuk client di bagian sosial media 

Instagram, serta pekerjaan ringan seperti postingan atau kebutuhan Kanoo Studio. 

 3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Rincian dari projek yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut, 

tercantum di bagian 3.3.1.1. Konten Visual Sosial Media Moeda Project, 

3.3.1.2. Konten Visual Sosial Luxmenn, 3.3.1.3. Postingan Instagram 

Internship Kanoo Studio dan 3.3.1.4. Pembuatan Desain Sertifikat Magang 

Kanoo Studio. 

6 • IG Feeds (18 posts) Luxmenn Lightning April 2021

• Revisi IG Feeds (3 posts) Luxmenn Lightning April 2021

• Revisi kedua IG Feeds (1 posts) Luxmenn Lightning April 2021

• Revisi ketiga IG Feeds (1 posts) Luxmenn Lightning April 

   2021 

7 • Penambahan konten untuk harga promo IG Feeds Moeda 

Project April 2021

• Update katalog harga new arrivals untuk dimasukan kedalam 

postingan promo yang baru Moeda Project April 2021 

• IG Story (15 posts) Moeda Project April 2021

• Presentasi konten Instagram Luxmenn Lightning April 202

• Revisi keempat IG Feeds (18 posts) Luxmenn Lightning April

   2021

8 • Pembuatan desain Instagram post penerimaan internship

• Revisi Pembuatan desain Instagram post penerimaan internship

• Pembuatan desain sertifikat magang Kanoo
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 3.3.1.1 Konten Visual Sosial Media Moeda Project 

Moeda Project merupakan toko online shopping yang berbasis 

digital tanpa toko fisik di Kalimantan, tepatnya berasal dari 

Pontianak dan baru memulai bisnisnya di tahun 2021, jadi dapat 

dikatakan Moeda Project adalah proyek magang yang dibangun 

bersamaan dengan penulis sebagai Intern Graphic Designer dari 

awal. Dikarenakan hal ini, penulis bersama dengan Art Director 

merancang konsep dan key visual Moeda Project dari awal. 

Dimulai dengan pembuatan creative brief sederhana berupa 

moodboard yang berisikan gambar gambar untuk mewakili mood 

dari Moeda Project, referensi, color palette serta bagaimana cara 

Moeda Project berinteraksi dengan customernya nanti. 

 Moeda Project sebelumnya sudah memiliki identitas, hanya 

saja belum memiki gaya visual untuk masuk ke ranah penjualan di 

Instagram mulai dari Instagram Post sampai Instagram Story 

Highlight, tugas inilah yang akhirnya ditanggung jawabkan oleh 

penulis sebagai pemegang konten visual dari Moeda Project 

selama 3 bulan terakhir, sesuai dengan periode magang penulis. 

 Setelah pembuatan konsep bersamaan dengan Art Director 

dan tim dari Social Media Specialist/Content Manager disetujui,  

tahapan selanjutnya adalah pembuatan content planning bulanan 

yang dikerjakan oleh tim Social Media Specialist/Content Manager 

bersamaan dengan Adel Agustin sebagai Account Executive. Jika 

content planning sudah melalui tahapan asistensi hingga final, 

maka content planning akan diberikan ke penulis sebagai Intern 

Graphic Designer, penulis memahami terlebih dahulu content 

planning yang sudah diterima, setelah memahami content 

planning, proses mendesain pun dapat dimulai. Penulis memegang 

kendali penuh atas konten visual Moeda Project mulai dari sistem 
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visual, Instagram Post, Instagram Story dan desain untuk 

Instagram Story Highlight sebagai Intern Graphic Designer. 

  Gambar 3.2. Content Planning Moeda Project 

 Gambar di atas merupakan content planning yang penulis 

dapatkan dari tim Social Media Specialist/Content Manager, lebih 

tepatnnya content planning Moeda Project bulan Mei. Seperti yang 

terlampir di atas, penulis disarankan untuk mengambil aset visual 

dari Google ataupun mengunduh gambar langsung dari Instagram 

menggunakan Ingramer sebagai third party, dan hal ini sudah 

disepakati oleh Art Director. 

 Langkah awal yang penulis buat untuk Moeda Project 

adalah pembuatan sistem layout untuk Instagram Post berupa 

peletakan dan penggunaan logo tergantung pada latar belakang 

warna yang nanti penggunaannya akan berbeda, hal ini penulis 

pertimbangkan mulai dari tingkat kontras hingga legibility logo. 

Logo Moeda Project pada setiap Instagram Post akan selalu berada 

di bagian kiri bawah, tetapi ada juga kondisi khusus dimana 

penempatan logo Moeda Project tidak di aplikasikan, seperti pada 

post yang hanya mengambil foto dari instagram saja. 
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  Gambar 3.3. Logo Moeda Project dan Penggunaannya 

 Untuk pembuatan Instagram Post, penulis berpatokan 

dengan moodboard yang sudah penulis buat bersamaan dengan Art 

Director, berikut dibawah ini adalah moodboard yang telah dibuat: 

  Gambar 3.4. Moodboard Moeda Project 

 Dengan adanya moodboard tersebut, penulis melakukan 

pengerjaan desain Instagram Post Moeda Project menggunakan 

software Adobe, yaitu Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. 

Adobe Photoshop penulis gunakan untuk melakukan cropping 

photostock berupa barang dagang yang dimiliki oleh Moeda 

Project, sedangkan Adobe Illustrator digunakan penulis untuk 

mendesain tata letak dan pengaplikasian efek sesuai dengan 

kebutuhan visual postingan, sebagai contoh adalah penambahan 

efek shadow, outter glow, ataupun gaussian blur untuk 
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membuat .png barang dagang terlihat lebih stand out dari 

background yang digunakan karena memiliki warna yang hampir 

sama atau bertabrakan. Penulis menggunakan typeface yang sudah 

dientukan penulis bersama dengan Art Director, yaitu Emberly, 

typeface jenis ini penulis pilih dengan alasan memiliki feel yang 

tepat untuk Moeda Project dengan typeface yang khusus dirancang 

untuk kebutuhan fashion. 

  Gambar 3.5. Penggunaan Adobe Photoshop 

  Gambar 3.6. Penggunaan Adobe Illustrator 

  Gambar 3.7. Typeface Moeda Project 
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 Dengan adanya moodboard lengkap bersama typeface dan 

sistem layout yang sudah dibuat, penulis mulai mendesain karya 

yang tentunya dilengkapi dengan sketsa kasar setelah menerima 

brief dengan jelas mulai dari isi konten dan gambaran kasar yang 

sudah dibuat oleh Social Media Specialist/Content Manager. 

Berikut dibawah ini adalah sketsa yang penulis buat untuk Moeda 

Project bulan Maret dan April. 

  Gambar 3.8. Sketsa Moeda Project Maret 

  Gambar 3.9. Sketsa Moeda Project April 
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 Setelah penulis membuat desain yang diperlukan baik itu 

melalui software Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop, penulis 

akan memberikannya ke Art director dalam format screenshot 

sebagai preview desain untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut 

berkaitan dengan kesesuaian konten dan juga kualitas visual. Hasil 

karya desain terkadang langsung mendapatkan approval, tetapi 

dapat juga melalui revisi terlebih dahulu. 

  Gambar 3.10. Hasil Akhir Desain Moeda Project Maret 

  Gambar 3.11. Hasil Akhir Desain Moeda Project April 
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 Penulis beberapakali melakukan revisi selama pengerjaan 

konten Moeda Project di pengerjaan bulan Maret dan April, satu 

kali untuk pengerjaan bulan Maret dan empat kali revisi untuk 

pengerjaan di bulan April. Proses pengerjaan revisi akan penulis 

jabarkan dibawah ini. 

  Gambar 3.12. Revisi Moeda Project Maret 

 Gambar di atas merupakan postingan ke 15 dari Moeda 

Project di bulan Maret, revisi yang dilakukan penulis hanyalah 

mengganti foto, dari foto yang ada di gambar 3.12 menjadi foto 

yang ada di gambar 3.13. Karena hal ini juga, penulis harus 

merevisi postingan ukuran Instagram Story karena sebelumnya 

sudah dibuat untuk dipresentasikan kepada client. 

  Gambar 3.13. Hasil Revisi Moeda Project Maret 
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 Revisi selanjutnya yang penulis kerjakan untuk Moeda 

Project adalah revisi di bulan April, terdapat banyak sekali revisi di 

bulan april atas permintaan client, seperti pergantian brief atau 

penambahan konten yang melibatkan visual didalamnya. 

  Gambar 3.14. Revisi Moeda Project April 

 Revisi pertama yang penulis lakukan untuk Moeda Project 

bulan April dikarenakan kesalahan barang dagang yang seharusnya 

tidak ada menjadi ada di postingan, hal ini dipertanggungjawabkan 

oleh Intern Social Media Specialist Olivia Iskandar yang 

bekerjasama dengan penulis, selain itu juga revisi pada gambar 

kanan di gambar 3.14. adalah permintaan client Hasil revisi dapat 

dilihat di gambar 3.15 yang penulis cantumkan dibawah ini. 

  Gambar 3.15. Revisi Pertama Moeda Project April 
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 Revisi kedua yang penulis lakukan untuk Moeda Project 

bulan April dikarenakan keinginan client untuk mengganti konten 

ke barang dagang. Perubahan dapat dilihat dari gambar 3.16. ke 

gambar 3.17. Perubahan yang dilakukan adalah dari konten soft 

selling menjadi hard selling langsung ke barang dagang, dengan 

foto yang sudah disiapkan, penulis membuat illustrasi atas 

keinginan client sendiri. 

  Gambar 3.16. Revisi Kedua Moeda Project April 

  Gambar 3.17. Hasil Revisi Kedua Moeda Project April 

 Untuk revisi ketiga, hal ini dikarenakan adanya update 

barang dagang melalui Moeda, Moede kembali lagi mengganti 

brief sehingga melibatkan penulis untuk mengganti desain lagi. 

Terdapat lima postingan yang harus diganti menjadi desain baru 
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yang berisikan barang dagangan baru yang ingin diperlihatkan oleh 

Moeda, perubahan dapat dilihat dari gambar 3.18. ke gambar 3.19. 

  Gambar 3.18. Revisi Ketiga Moeda Project April 

  Gambar 3.19. Hasil Revisi Ketiga Moeda Project April 

 Revisi ke empat yang penulis lakukan adalah berdasarkan 

keinginan client untuk menambahkan harga diskon pada barang, 

perbedaan hasil dapat dilihat dari gambar 3.20. ke 3.21. penulis 

menambahkan lingkaran agar kontras dan dapat dilihat dengan 
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jelas apa yang ingin ditunjukan. Berikur dibawah ini adalah 

gambar yang penulis maksud. 

  Gambar 3.20. Revisi Keempat Moeda Project April 

  Gambar 3.21. Hasil Revisi Keempat Moeda Project April 

 Selama pengerjaan konten visual untuk Moeda Project, 

penulis hanya satu kali mendapatkan project video, tepatnya pada 

Instagram Post ke lima untuk bulan Maret. Video yang dibuat 

merupakan video looping menggunakan software Adobe Premiere 

Pro, dibuat dengan menggunakan dua layer track visual, track 

visual layer atas berupa .png yang sebelumnya sudah dibuat 

menggunakan Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator, track visual 

layer bawah berupa video yang sudah disiapkan sebelumnya oleh 

tim konten untuk membantu penulis 

  Gambar 3.22. Hasil Akhir Moeda Project Post 5 Maret 
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  Gambar 3.23. Adobe Premiere Pro Moeda Project Post 5 Maret 

 Hasil akhir untuk Instagram Post 5 Moeda Project di bulan 

Maret berupa video dengan ukuran 1080 x 1080px berisikan 

barang dagangan dari Moeda Project dilengkapi dengan latar 

belakang video awan yang bergerak looping dari arah kanan ke 

kiri. Video ini langsung memasuki tahapan approval pada asistensi 

pertama, karena sudah sesuai dengan apa yang di inginkan oleh Art 

Director dan juga tim Social Media Specialist/Content Manager. 

 Setiap selesai membuat desain, desainer di Kanoo Studio 

diwajibkan untuk membuat presentasi konten bulanan yang akan 

diajukan ke client nanti untuk meminta feedback yang akan 

dijadikan bahan revisi, berikut adalah contoh presentasi yang sudah 

penulis buat untuk Moeda Project. 

  Gambar 3.24. Pembuatan Presentasi Moeda Project 
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 Setelah selesai membuat presentasi dan semua desain 

disetujui, maka langkah yang penulis lakukan selanjutnya adalah 

membuat diesain yang sama dengan post dalam resolusi atau 

ukuran Instagram Story yaitu 1080x1920 px. Berikut dibawah ini 

adalah desain yang penulis buat. 

  Gambar 3.25. Instagram Story Moeda Project Maret dan April 
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 3.3.1.2 Konten Visual Sosial Media Luxmenn 

Luxmenn merupakan merek yang bergerak di perdagangan lampu 

LED sejak tahun 2011. Di awali dengan Luxmenn sebagai 

penyedia lampu LED di beberapa proyek seperti hotel, apartemen, 

perumahan, rumah sakit, sekolah, dan gedung lainnya yang 

memerlukan penerangan. Lalu pada tahun 2014, Luxmenn mulai 

masuk kedalam divisi retail untuk merangkup pasar tradisional dan 

market modern. Pendistribusian lampu sudah memiliki lebih dari 

30 wilayah di Indonesia dimulai dari daerah hingga kota besar. 

 Luxmenn terhitung sebagai client baru yang dipegang oleh 

Kanoo Studio, kesempatan yang sama diberikan oleh Antonius 

Prayudiaska sebagai Art Director kepada penulis untuk mendesain 

sistem visual Luxmenn. Dari pihak client, mereka menginginkan 

sesuatu yang baru untuk sosial media Luxmenn, tetapi masih 

memiliki feel yang sama jika dibandingkan dengan postingan 

sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan untuk penulis karena harus 

mengikuti mood visual dari yang sebelumnya ke bentuk yang baru 

tanpa menghilangkan feel yang dibawakan. 

 Sistem koordinasi pengerjaan project ini masih sama 

dengan yang sebelumnya, yaitu dari client, menuju ke Art Director 

dan Account Executive, lalu menyebar ke keseluruhan tim, di 

proses melalui tim konten dan yang terkahir adalah tim Graphic 

Designer menuju proses final. Penulis awalnya membuat sistem 

layout visual untuk cover dan isi, namun pada akhirnya karena 

penulis disibukan dengan memegang merek dagang Moeda Project 

dan tidak sempat memegang revisi dari project Luxmenn, penulis 

hanya membuat desain cover setiap postingan, untuk desain isi, Art 

Director menyerahkannya pada Graphic Designer Kanoo Studio 

yang sedang memiliki kekosongan kerja yaitu Ulfah. 
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  Gambar 3.26. Desain Instagram Posts Luxmenn Sebelumnya 

 Dengan brief dan riset yang dilakukan peneliti terhadap 

Instagram Luxmenn, penulis membuat sketsa awal yang akan 

penulis jadikan kedalam bentuk digital, berikut adalah sketsa yang 

penulis maksud. 

  Gambar 3.27. Sketsa Luxmenn 
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 Software yang penulis gunakan dalam pengerjaan project 

Luxmenn hanya Adobe Illustrator, aset saat diberikan sudah 

berbentuk .png transparent dalam kondisi rapi sehingga penulis 

tidak memerlukan Adobe Photoshop untuk melakukan tambahan 

edit lebih lanjut. Adobe Illustrator penulis gunakan hanya untuk 

memasukan photostock, dan melakukan layout penggabungan aset 

dengan konten penulisan yang sudah disiapkan oleh Social Media 

Specialist/Content Manager. Mengingat gaya desain yang 

minimalis dan ingin memperkenalkan produknya secara langsung, 

maka dibuat hard selling langsung dengan memasukan foto produk 

pada slide pertama Instagram Post atau cover. 

 Software yang penulis gunakan dalam pengerjaan project 

Luxmenn hanya Adobe Illustrator, aset saat diberikan sudah 

berbentuk .png transparent dalam kondisi rapi sehingga penulis 

tidak memerlukan Adobe Photoshop untuk melakukan tambahan 

edit lebih lanjut. Adobe Illustrator penulis gunakan sebagai media 

untuk memasukan photostock , dan melakukan layout 

penggabungan aset dengan konten penulisan yang sudah disiapkan 

oleh Social Media Specialist/Content Manager. Dengan client 

yang menginginkan gaya desain yang minimalis dan ingin 

memperkenalkan produknya secara langsung, maka dibuat hard 

selling langsung dengan memasukan foto produk pada slide 

pertama Instagram Post atau cover. 

 Pengaplikasian effect melalui Adobe Illustrator juga 

diterapkan oleh penulis dalam keadaan khusus, seperti warna 

typeface yang bertabrakan dengan background, maka penulis akan 

mengaplikasikan drop shadow pada tulisan agar terlihat sedikit 

lebih kontras dan masih dapat terbaca. 
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  Gambar 3.28. Pengaplikasian Effect di Adobe Illustrator 

 Hasil akhir yang dibuat penulis untuk Luxmenn adalah 15 

Instagram Post cover. Penulis diberikan arahan untuk memberikan 

tiga feeds kosong untuk client mengisi sendiri dengan greeting 

card yang dimilikinya, penulis menandai feeds yang akan diisi 

client sebagai kotak putih untuk preview kepada Art Director. 

Penulis mendapatkan beberapa revisi minor pada beberapa desain 

layout cover, proses dari revisi akan penulis cantumkan dibawah 

ini sebagai contoh progress kerja magang: 

  Gambar 3.29. Revisi Luxmenn Pertama 

 Progress pengerjaan revisi adalah dari gambar atas ke 

gambar yang bawah di Gambar 3.12. Seperti yang dapat dilihat di 

gambar paling kiri, penulis hanya mengubah tata letak typeface dan 
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photostock, untuk gambar tengah ada perubahan warna dan juga 

ukuran photostock, sedangkan gammbar kanan ada penambahan 

photostock dan elemen grafis untuk membantu photostock terlihat 

lebih menarik dengan membuat seperti sorotan lampu. 

  Gambar 3.30. Revisi Luxmenn Kedua 

 Revisi kedua yang penulis lakukan adalah perubahan 

warna, dan juga copywriting pada gambar bagian kiri di gambar 

3.30. serta perubahan tata letak penulisan disertai perubahan 

copywriting setalah melakukan pengajuan ke client. Perubahan 

dapat dilihat pada gambar 3.31. 

  Gambar 3.31. Hasil Revisi Luxmenn Kedua 

 Setelah membuat revisi tersebut, penulis kembali 

mengajukan preview feeds Instagram ke Art Director untuk 
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dilakukan pengecekan kembali dan langsung mendapatkan 

approval. Penyerahan file data Adobe Illustrator pun penulis 

lakukan dengan cara package Adobe Illustrator file dan 

menyerahkannya melewati Google Drive yang dibuat oleh penulis 

secara personal ke Ulfah sebagai full time Graphic Desainer 

Kanoo Studio yang akan melanjutkan pekerjaan penulis membuat 

isi dari cover feeds Instagram Luxmenn. 

 Lengkap dengan tiga postingan putih yang nantinya akan di 

isi sendiri oleh pihak Luxmenn sebagai client dengan greeting 

card, penulis mengirimkan preview seperti gambar dibawah ini. 

  Gambar 3.32. Hasil Akhir Desain Luxmenn April 
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 3.3.1.3 Postingan Instagram Internship Kanoo Studio 

Kanoo Studio memerlukan sebuah postingan Instagram yang 

berisikan informasi tentang open internship di Kanoo Studio telah 

dibuka untuk umum. Hal ini dipercayakan langsung dari Account 

Executive kepada penulis, penulis diminta untuk membuat sesuatu 

yang baru dari postingan Instagram open internship Kanoo Studio 

sebelumnya. Adel Agustin sebagai Account Executive mengontak 

penulis melalui jejaring sosial Whatsapp dengan memberikan brief 

sederhana berupa pengiriman desain lama, copywriting atau 

wording yang nantinya akan dimasukan kedalam desain serta 

perintah untuk membuatnya agar terlihat fresh. 

 Dengan bantuan asistensi Art Director, penulis membuat 

beberapa alternatif yang didahului oleh sketsa, setelah membuat 

sketsa, proses pembuatan digital berkembang dari sketsa kasar 

yang sudah penulis buat. Berikut adalah sketsa dan alternatif 

digital yang telah penulis buat. beserta desain sebelumnya. yang 

diberikan oleh Account Executive kepada penulis. 

  Gambar 3.33. Desain Lama Open Internship 
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  Gambar 3.34. Sketsa Open Internship 

  Gambar 3.35. Hasil Digital Open Internship 

 Dari ketiga alternatif desain yang sudah penulis buat dan 

serahkan ke Art Director, tidak lama setelah itu Art Director 

langsung menentukan desain dan memberi arahan lebih untuk 

menyempurnakan desain nya. Desain yang dipilih adalah gambar 

tengah yang tercantum di gambar 3.14. dengan arahan dan 

komunikasi antara penulis dan Art Director, akhirnya penulis 

membuat pengembangan desain dengan menerapkan konsep pada 

tulisan “Intern” kepada semua kata, yaitu “Calling” dan “All” 

sehingga “Calling All Intern” terlihat timbul. Penulis menggunakan 

Adobe Illustrator untuk membuat desain tersebut dengan cara 

menumpukan teks yang sudah diatur derajat 3D nya ditambah 

dengan shadow agar terlihat timbul. 
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 Selain itu, penulis juga mengganti warna yang ada pada 

typeface, “Calling All” menggunakan warna biru, sedangkan 

“Intern” menggunakan warna oranye, dengan kata lain penulis 

menggunakan warna komplementer. Kembali penulis mengajukan 

hasil desain kepada Art Director, hasil desain yang penulis maksud 

adalah dibawah ini. 

  Gambar 3.36. Hasil Digital Open Internship Revisi 1 

 Lalu penulis juga menambahkan grafis lain agar postingan 

terlihat seperti dalam ruangan serta adanya penambahan figur 

orang orang isometri yang di download melalui freepik secara legal 

untuk menggambarkan suasana magang di sebuah studio. Setelah 

berbincang kembali dengan Art Director dan mendapatkan 

approval, penulis melakukan penyerahan file langsung ke Account 

Executive dan juga mendapatkan approval. Berikut penulis 

cantumkan pada gambar 3.37. Desain Akhir Open Internship 

Kanoo Studio dibawah ini sebagai hasil akhir yang penulis berikan 

kepada Adel Agustin selaku Account Executive yang meminta 

penulis melakukan pekerjaan ini. 
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  Gambar 3.37. Desain Akhir Open Internship Kanoo Studio 

 3.3.1.4 Pembuatan Desain Sertifikat Magang Kanoo Studio 

Kanoo Studio memerlukan desain untuk mencetak atau print 

sertifikat magang untuk sesama Intern yang sudah melewati masa 

magangnya yang dimulai dari tanggal 23 November 2020 hingga 

23 Februari 2021 dan baru menerima sertifikat magang. Pembuatan 

sertifikat magang di Kanoo Studio ini merupakan tugas yang 

langsung diberikan oleh Adel Agustin sebagai Account Executive 

dan dibantu proses asistensi kepada Antonius Prayudiaska sebagai 

Art Director. 

 Dengan brief singkat yang penulis dapatkan dari Account 

Executive melalui jejaring sosial Whatsapp berisikan chat instruksi 

membuat desain sertifikat magang untuk di cetak dengan ukuran 

A4 portrait serta diberikan juga attachment contoh sertfikat 

magang, penulis lalu membuat dua desain sebagai alternatif untuk 

diserahkan kepada Art Director, berikuat dibawah ini adalah dua 

alternatif desain yang penulis maksud beserta dengan sketsa 

manual yang sudah penulis buat. 
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  Gambar 3.38. Sketsa Alternatif Sertifikat Magang Kanoo Studio 

  Gambar 3.39. Desain Alternatif Sertifikat Magang Kanoo Studio 

 Kedua desain yang penulis buat memiliki dua style yang 

berbeda, desain atas yang ada pada gambar 3.17. menggunakan 

pendekatan yang formal sebagai sebuah sertifikat magang, 
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sementara desain bawah menggunakan pendekatan yang lebih fresh 

dan berbeda dari sertifikat pada umumnya. Tetapi keduanya 

memiliki teknik pengerjaan yang sama menggunakan software 

desain Adobe Illustrator, yaitu sama sama menggunakan effect 

gradient, hanya berbeda pada permainan bentuk dan warna saja. 

 Dengan kedua desain tersebut, penulis lanjut ke tahapan 

pengajuan desain kepada Art Director dan langsung mendapatkann 

approval pada desain bawah di gambar 3.17. tanpa adanya revisi 

atau perubahan lebih lanjut. Setelah mendapatkan approval dari Art 

Director, penulis diberikan arahan dari Art Director untuk kembali 

berbicara dengan Account Executive untuk penyerahan file desain 

dengan format .pdf melalui Whatsapp. 

  Gambar 3.40. Attachment Sertifikat Magang Dari Account Executive 

  Gambar 3.41. Desain Akhir Sertifikat Magang Kanoo Studio 
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 3.3.1.5 Pembuatan Instagram Highlight Moeda Project 

Bersambung dari project 3.3.1.1 tentang Moeda Project, penulis 

diberikan pekerjaan kecil terpisah untuk membuat Instagram 

Hightlight Moeda Project dengan deadline tidak sampai satu hari 

karena perlu cepat. Karena diperlukan secara cepat, penulis tidak 

membuat sketsa dan langsung menggunakan Adobe Illustrator 

untuk membuat Instagram Highlight ini. 

 Bekerja tanpa brief yang jelas dan hanya berisikan perintah 

untuk membuat desain highlight, penulis menggunakan bentuk 

bentuk sederhana seperti bintang, segi enak atau hexagon dan bulat 

untuk highlight Moeda Project serta menggunakan typeface yang 

sama yaitu Emberly untuk kebutuhan desain ini. Dalam pengerjaan 

ini, setelah penulis membuat desain dan mengajukan ke Art 

Director, langsung mendapatkan approval dan melakukan 

penyerahan desain ke Social Media Specialist/Content Manager 

untuk di proses lebih lanjut. Berikut adalah tiga desain highlight 

yang penulis buat. 

  Gambar 3.42. Desain Instagram Highlight Moeda Project 

 3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Kendala atau kesulitan penulis selama proses praktik kerja magang di 

Kanoo Studio ada pada pemberian brief awal yang rancu sehingga 

membuat proses pembuatan desain visual di tahapan awal menjadi lama 

karena harus menemukan visual yang tepat untuk brief yang bersifat rancu 
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tersebut. Selain itu, proses revisi sedikit sulit karena menggunakan media 

virtual, akan menjadi lebih mudah bila penulis dapat di direct secara 

langsung melalui kontak fisik untuk mempercepat proses revisi. Kanoo 

Studio memberikan brief mendadak diluar jam kerja dan memberikan 

deadline yang sangat singkat dari brief dadakan tersebut. 

 3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang penulis temukan dari permasalahan yang sudah dituliskan 

sebelumnya adalah, penulis meminta kejelasan brief dengan cara 

melakukan contact lebih lanjut di trello langsung dengan Creative 

Director untuk menjelaskan brief secara personal kepada penulis langsung 

secara lebih mendalam, bahkan jika diperlukan menggunakan google meet 

agar proses berdialog lebih cepat. Untuk permasalahan deadline yang 

terlalu sedikit, penulis biasanya mengusahakan bekerja terlebih dahulu, 

jika memang tidak dapat diselesaikan, maka akan meminta perpanjangan 

waktu satu sampai dua hari kerja. 
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