
CAREER OPPORTUNITIES

#1 WEB DESIGNER #5 VISUAL DESIGNER DI 
PENERBITAN ATAU PERCETAKANLulusan desain komunikasi visual seringkali 

berkarir sebagai web designer, mulai dari 
desain visual hingga konten dari website 
tersebut yang harus mampu menarik perha-
tian calon penggunanya.

Lulusan desain komunikasi visual amat dibu-
tuhkan di industri penerbitan dan percetakan. 
Sebab, di kedua industri itu membutuhkan 
seorang desainer visual untuk produk-produk 
dan komunikasi korporasi. Selain itu, di indus-
tri percetakan, terkadang visual designer 
bertugas melakukan kontrol kualitas hasil 
cetakan.

#6 GRAPHIC DESIGNER
Bidang pekerjaan ini ada di sebagian besar 
perusahaan kreatif, baik itu bidang perfilman, 
agensi periklanan, maupun perusahaan video 
games. Pekerjaannya tentu membuat desain 
grafis untuk keperluan perusahaan atau klien 
perusahaan.

#2 ILLUSTRATOR
Sebagai illustrator, yaitu menggambar sketsa 
menggunakan alat tulis dan computer untuk 
berbagai keperluan, seperti untuk storyboard, 
iklan, dan lain sebagainya, yang ada di bebera-
pa jenis perusahaan kreatif, seperti production 
house film, biro agensi iklan, penerbitan, dan 
lain sebagainya.

#3 CREATIVE DIRECTOR
Bila di dunia pertelevisian, creative director 
menjadi pengarah konsep kreatif program 
televisi, sedangkan di bidang periklanan dia 
akan bertugas menjadi pengarah konsep 
iklan sesuai permintaan klien. Lulusan desain 
komunikasi visual memiliki banyak keunggu-
lan berbeda antara lain memahami psikologis 
konsumen.

#7 ART DIRECTOR
Bidang periklanan seorang art director memiliki 
tugas penting, yaitu bertanggung jawab men-
erjemahkan teks dari copywriter ke dalam 
bentuk visual. Dengan begitu, tampilan visual 
dari konsep suatu iklan akan sesuai dengan 
keinginan dan tepat sasaran.

#4 PHOTOGRAPHER
Fotografer adalah orang-orang yang mem-
buat gambar dengan cara menangkap 
cahaya dari subyek gambar dengan kamera 
maupun peralatan fotografi lainnya, dan 
umumnya memikirkan seni dan teknik untuk 
menghasilkan foto yang lebih bagus serta 
berusaha mengembangkan ilmunya.

#8 FREELANCE DESIGNER ATAU
WIRAUSAHAWAN
Pekerjaan satu ini merupakan pekerjaan lepas 
yang tidak terikat oleh jam kantor. Kebanyakan 
dari mereka yang lulus dari jurusan desain 
komunikasi visual lebih memilih sebagai 
desainer lepas atau freelance designer lantaran 
jam kerjanya yang fleksibel.
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