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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Deskripsi Pekerjaan berisi tentang teknik pengumpulan data dan  

implementasi desain. Implementasi desain dibuat dengan landasan konsep yang 

sudah dirancang melalui kumpulan data-data dari klien. Seperti dalam konsep 

yang sudah penulis rancang, implementasi desain akan dominan menggunakan 

warna biru dalam pengerjaanya. Dalam implementasi desain ini akan memuat 

karya stationery set dan beberapa merchandise yang sudah kami rancang, 

diantaranya: kartu nama, kop surat, amplop surat, map, kartu anggota, dan nama 

tag. 

 

4.1 Creative Brief 

Creative brief  adalah sebuah pendekatan komunikasi yang dilakukan 

secara antar muka atau face to face, merupakan sebuah penjelasan secara ringkas 

untuk mendapatkan gambaran tentang permasalah yang dihadapi oleh Persatuan 

Golf Alumni-ITS. Creative brief dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan 

perancangan. Data-data yang dibutuhkan selama briefing berlangsung diantaranya 

adalah untuk menentukan seperti apa media promosi yang ingin ditonjolkan, apa 

yang ingin ditunjukan, apa yang yang ingin dijual kepada konsumen, dan 

sebagainya.  
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4.2 Analisis Data 

Teknik analisis data ini merupakan teknik analisis kualitatif. Menurut 

Moleong (2007:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari 

analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, 

kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Setelah 

melakukan kreatif briefing, wawancara, dan observasi penulis dapat mengambil 

beberapa data yang dibutuhkan untuk menunjang perancangan konsep stationery 

set, diantaranya: 

1. Karakteristik dari Persatuan Golf Alumni-ITS untuk dijadikan super grafis 

layout. 

2. Cirikhas dari Persatuan Golf Alumni-ITS sebagai identitas dalam 

perancangan stationery set. 
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4.3 Konsep 

Konsep desain dibuat secara sederhana namun detail dengan 

menyesuaikan beberapa unsur dari hasil briefing dan data-data yang terpercaya. 

Konsep yang ditonjolkan dalam perancangan desain stationery set ini adalah 

warna dasar dan karakteristik dari Persatuan Golf Alumni-ITS. Warna dasar 

sekaligus cirikhas Persatuan Golf Alumni-ITS adalah warna biru, sehingga 90% 

dari stationery set yang akan penulis implementasikan akan dominan berwarna 

biru.  

 

Gambar 4.1 Skema Konsep Perancangan 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 
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4.4 Hasil Karya Stationery Set 

4.4.1 Kartu Nama 

 

Gambar 4.2 Desain Kartu Nama Depan dan Belakang 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

Kartu nama adalah sebuah identitas pribadi/perusahaan yang tercetak pada 

sebuah kertas kecil untuk kemudian ditukarkan kepada rekan-rekan dan klien agar 

dapat mengenalnya dengan mudah, kartu nama ini mempermudah konsumen 

untuk bertukar profil pribadi sehingga tidak direpotkan untuk mencatat identitas 

pemilik kartu nama.  

Desain kartu nama ini memakai warna biru dan gradasi putih abu abu agar 

lebih netral dan tidak monoton. Desain kartu nama ini dibuat dengan simpel dan 

elegan, dibagian depan hanya tertera logo dan dibagian belakang tertera info 

kontak, nama pemilik kartu nama, alamat email, alamat media social, dan 

sebagainya. 
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4.4.2 Kartu Member 

 

Gambar 4.3 Desain Kartu Member Depan dan Belakang 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

Kartu Member adalah kartu yang hanya dimiliki oleh anggota perusahaan 

atau organisasi. Kartu Member biasanya menawarkan keuntungan-keuntungan 

tertentu terhadap pemegangnya. Kartu Member membuat anggota dari perusahaan 

atau organisasi tersebut merasa lebih eksklusif dan dapat keuntungan tertentu. 

Kartu Member dapat menunjukkan identitas perusahaan atau organisasi tersebut. 

Desain kartu member ini menggunakan warna biru dan memakai super 

grafis untuk desain layaoutnya. Super grafis tersebut adalah karakteristik dari 

Persatuan Golf Alumni-ITS. 
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4.4.3 Nama Tag 

 

Gambar 4.4 Desain Nama Tag Depan dan Belakang 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

Nama tag adalah label yang menunjukan nama orang yang memakainya. 

Nama tag dicetak di atas kertas, karton, atau plastic yang melekat pada sesuatu 

untuk menunjuukan kepemilikan, sifat harga, dan lain sebagainya. Name tag 

biasanya digunakan ketika ada event sebagai tanda pengenal. 

Desain nama tag dirancang dengan simpel namun terlihat elegan. Unsur 

warna yang digunakan dominan warna biru. Di bagian depan terdapat foto, nama, 

dan jabatan dari pengunanya, sedangkan dibagian belakang hanya erdapat logo 

Persatuan Golf Alumni-ITS. 
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4.4.4 Amplop Surat 

 

Gambar 4.5 Desain Amplop Surat Depan dan Belakang 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

Amplop adalah sebuah bungkus dari surat atau benda yang dikirimkan 

per pos. Sebuah amplop biasanya terbuat dari kertas yang dipotong 

berbentuk belah ketupat dan dilipat sedemikian rupa. 

Desain amplop surat ini menggunakan warna biru dan memakai super 

grafis untuk desain layaoutnya. Super grafis tersebut adalah karakteristik utama 

dari Persatuan Golf Alumni-ITS, sedangkan di sebelah kiri bawah terdapat alamat 

perusahaan, nomor telepon, dan alamat email dan sebelah kanan atas terdapat logo 

Persatuan Golf Alumni-ITS. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pos
https://id.wikipedia.org/wiki/Belah_ketupat
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4.4.5 Kop Surat 

 

Gambar 4.6 Desain Kop Surat 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

Kop surat merupakan bagian dari surat yang menunjukkan identitas suatu 

instansi atau perusahaan. Kop surat memuat informasi yang merepresentasi diri 

atau suatu lembaga dalam hal surat-menyurat.  

Desain kop surat dirancang dengan simpel tidak terlalu banyak elemen-

elemen didalamnya agar terlihat elegan. Di sebelah kiri bawah terdapat alamat 

perusahaan, nomor telepon, dan alamat email, sedangkan sebelah kiri atas terdapat 

logo Persatuan Golf Alumni-ITS. 
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4.4.6 Map 

 

Gambar 4.7 Desain Map Depan dan Belakang 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

Map digunakan untuk mengirim dokumen-dokumen dari satu perusahaan 

ke perusahaan lain. Dengan desain yang menarik perusahaan lain akan menilai 

bahwa perusahaan tersebut memiliki citra yang bagus.  

Desain map dirancang dengan simpel tidak terlalu banyak elemen-elemen 

didalamnya agar terlihat elegan. Di sebelah kanan atas terdapat alamat 

perusahaan, nomor telepon, dan alamat email, sedangkan di sebelah kiri atas 

terdapat logo Persatuan Golf Alumni-ITS. Desain amplop surat ini menggunakan 

warna biru dan memakai super grafis untuk desain layaoutnya. Super grafis 

tersebut adalah karakteristik utama dari Persatuan Golf Alumni-ITS. 
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4.5 Hasil Karya Merchandise 

4.5.1 Sarung Tangan Golf 

 

Gambar 4.8 Desain Sarung Tangan Golf 1 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 

Gambar 4.9 Desain Sarung Tangan Golf 2 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 
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Sarung tangan golf dipakai saat melakukan permainan golf. Sarung tangan 

ini merupakan salah satu merchandise yang sudah kami rancang untuk 

melengkapi alat-alat ketika bermain golf.  

Desain sarung tangan golf ini dirancang dengan semenarik mungkin agar 

mempunyai identitas untuk Persatuan Golf Alumni-ITS, namun tidak terlalu 

banyak elemen-elemen didalamnya agar terlihat elegan. Kami membuat 2 desain 

sarung tangan golf agar Persatuan Golf Alumni-ITS memiliki banyak variasi dan 

bisa membedakan dengan lawan. Desain sarung tangan golf ini menggunakan 

warna biru, putih, dan hitam yang merupkan karakteristik utama dari Persatuan 

Golf Alumni-ITS. 

4.5.2 Pouch Bag Golf 

 

Gambar 4.10 Desain Pouch Bag Golf 1 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 
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Gambar 4.11 Desain Pouch Bag Golf 2 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 

Gambar 4.12 Desain Pouch Bag Golf  3 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 
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Pouch bag golf adalah sebuah tas untuk dipakai ketika sedang bermain 

golf. Kegunaan pouch bag golf adalah untuk membawa barang barang yang kecil 

seperti bola golf, sarung tangan golf, dan lain-lain.  

Desain pouch bag golf  ini dirancang dengan semenarik mungkin agar 

mempunyai identitas untuk Persatuan Golf Alumni-ITS, namun tidak terlalu 

banyak elemen-elemen didalamnya agar terlihat elegan. Kami membuat 3 variasi 

desain agar Persatuan Golf Alumni-ITS memiliki banyak pilihan. Desain yang 

digunakan di pouch bag ini cukup simpel namun terlihat elegan. 
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4.5.3 Golf Bag 

 

Gambar 4.13 Desain Golf  Bag 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

Golf bag adalah sebuah tas utama yang digunakan ketika sedang 

melakukan permainan golf. Kegunaan Golf bag adalah untuk membawa alat-alat 

keperluan golf, seperti, stick golf, bola golf, sarung tangan golf, dan lain-lain.  

Desain golf bag ini dirancang dengan semenarik mungkin agar mempunyai 

identitas untuk Persatuan Golf Alumni-ITS dengan memperhatikan elemen-

elemen didalamnya agar terlihat lebih elegan. Warna yang digunakan dalam golf 

bag ini adalah puitih, biru, dan hitam.  

4.5.4 T-Shirt 
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Gambar 4.14 Desain T-Shirt 1 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 
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Gambar 4.15 Desain T-Shirt 2 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

T-shirt golf  ini digunakan ketika sedang melangsungkan permainan golf. 

Merchandise ini dibuat untuk membedakan Persatuan Golf Alumni-ITS dengan 

klub lain ketika sedang dalam pertandingan golf.  

Desain T-shirt ini memiliki 2 variasi warna yaitu biru muda dan putih. 

Desain yang digunakan sangat simpel namun terlihat elegan, juga tidak 

memasukan banyak elemen-elemen didalamnya. 
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4.5.5 Topi Golf 

 

Gambar 4.16 Desain Topi Golf 1 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 

Gambar 4.17 Desain Topi Golf 2 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 



51 

 

 
 

Topi golf ini digunakan ketika sedang melangsungkan permainan golf. 

Topi ini dirancang untuk menutupi kepala dari panasnya terik matahari. 

Merchandise ini dibuat untuk membedakan Persatuan Golf Alumni-ITS dengan 

klub lain ketika sedang dalam pertandingan golf.  

Desain topi golf ini memiliki 2 variasi. Desain yang digunakan sangat 

simpel namun terlihat elegan, juga tidak memasukan banyak elemen-elemen 

didalamnya hanya menggunakan warna dasar putih. 

4.5.6 Handuk Golf 

 

Gambar 4.18 Desain Handuk Golf 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2015 

Handuk golf ini digunakan untuk mengusap keringat ketika sedang 

melangsungkan permainan golf. Handuk sangat diperlukan saat berolah raga. 
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Desain yang digunakan untuk handuk ini sangat simpel namun terlihat 

elegan, tidak memasukan banyak elemen-elemen didalamnya hanya menggunakan 

warna biru dan putih, lalu terdapat logo Persatuan Golf Alumni-ITS di tengahnya. 


