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ABSTRAK 

 

 Brosur ialah sebuah alat untuk mempromosikan barang, jasa dan 

sebagainya, yang mana terbuat dari sebuah kertas yang di dalamnya memiliki 

sejumlah informasi serta penawaran tentang jasa ataupun produk tersebut. Adapula 

pengertian yang lain mengenai brosur yakni ialah sebuah alat publikasi yang resmi 

dari sebuah perusahaan yang mempunyai bentuk cetakan, yang memiliki berbagai 

informasi tentang sebuah produk , layanan, program dan yang lainnya, dan 

ditujukan pada pasar sasaran dan juga sasaran tertentu yang lainnya. 

 Permasalahan dalam kerja praktik ini adalah bagaimana meredesain media 

promosi brosur pada produk-produk probiotik PT Petrokimia Gresik. Brosur 

memiliki konsep simple dan modern yang bertujuan agar konsumen dapat dengan 

mudah menangkap info-info penting yang tercantum dalam brosur dan agar mampu 

meningkatkan daya tarik konsumen dengan desain yang modern. 

 Hasil dari pembuatan redesain poster produk probiotik PT Petrokimia ini 

adalah sebagai upaya meningkatkan daya tarik konsumen dan meningkatkan daya 

saing dalam segi promosi kedepannya. 

 

Kata Kunci  : Redesain, Desain Brosur, Media Promosi, PT Petrokimia Gresik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 PT Petrokimia Gresik merupakan Produsen Pupuk Terlengkap di Indonesia 

yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya yang kemudian 

kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai 

berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden 

Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut 

ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. yang memproduksi berbagai 

macam pupuk, seperti : Urea, ZA, SP-36,  ZK, NPK Phonska, NPK Kebomas, dan 

pupuk organik  Petroganik.  PT Petrokimia Gresik juga memproduksi produk non 

pupuk, antara lain  Asam Sulfat, Asam Fosfat, Amoniak, Dry Ice, Aluminum 

Fluoride, Cement Retarder, dll.   Keberadaan PT Petrokimia Gresik adalah untuk 

mendukung program Pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pertanian 

dan ketahanan pangan Nasional.  

Melihat peluang dari potensi produk PT Petrokimia Gresik yang bermacam-

macam tersebut. Perlu adanya promosi yang baik dan benar guna menarik atau 

meningkatkan minat konsumen dan investor. Namun sampai saat ini PT Petrokimia 

Gresik masih menggunakan desain brosur yang kurang mengikuti zaman dimana 

brosur-brosur saat ini memiliki tampilan yang lebih ringkas, jelas dan menarik. Dari 

segi informasi atau konten brosur juga kurang seragam sehingga konsumen kurang 

bisa memahami produk yang di promosikan yang tentunya akan membuat 

penurunan penjualan atau berkurangnya konsumen kedepannya. Berdasarkan 

informasi yang didapatkan, desain brosur yang digunakan PT Petrokimia  
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merupakan desain lama yang didapati memiliki beberapa permasalahan yaitu 

sebagai berikut : 

1) Pada desain brosur Petro Bio Chick dan Petro Biofeed lebih 

 menonjolkan informasi atau konten tentang deskripsi produk, 

 sedangkan pada desain brosur Petro Fish lebih menonjolkan 

 informasi atau konten tentang manfaat dan keunggulan produk. Jadi 

 dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi atau konten brosur tidak 

 seragam sehingga rumit untuk dipahami oleh konsumen 

2) Desain yang terkesan kaku dan kurang mengikuti zaman 

3) Biaya cetak besar karena desain lama brosur menggunakan 1 lembar 

 A4 penuh dan berwarna hanya untuk 1 produk. 

 Berikut adalah desain brosur lama Produk Probiotik Petro Biofeed, Petro 

Chick, dan Petro Fish : 

 

Gambar 1.1 Brosur PetroBiofeed 
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Gambar 1.2 Brosur PetroChick 

 

Gambar 1.3 Brosur PetroFish 
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Promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang di 

buat untuk mempengaruhi seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Jadi promosi merupakan usaha 

perusahaan  untuk menciptakan kesadaran, memberi tahukan membujuk dan 

mempengaruhi  konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang di 

tawarkan   perusahaan Swastha (2000: 222). 

Pengertian lain menyebutkan bahwa promosi adalah tindakan 

menginformasikan atau mengingatkan tentang  spesifikasi produk atau merek 

(2001: 157). 

Tujuan dari promosi beraneka ragam, antara lain Kegiatan promosi yang 

dilakukan berfungsi untuk menyebar luaskan informasi dan mendapatkan 

perhatian  (attention),  menciptakan dan menumbuhkan keinginan (desire),  serta 

mengembangkan keinginan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan.  Sejumlah strategi promosi mencoba membangun permintaan primer. 

Sedangkan sebagian besar strategi promosi berupaya merangsang permintaan 

selektif yaitu keinginan untuk mendapatkan suatu merek tertentu.  

Brosur ini sering digunakan pada saat event atau juga dikirim ke perusahaan 

perusahaan yang akan menjadi target investor PT Petrokimia Gresik. Dalam proses 

tersebut menjadi hal yang sangat vital, karena dari menarik atau tidaknya desain 

atau bentuk visual yang digunakan akan menentukan tujuan dari promosi tersebut 

dapat dikatakan berhasil atau tidak. Jika desainnya tidak menarik tentunya akan 

menjadi bahan pertimbangan klien terhadap bagaimana kualitas atau citra PT. 

Petrokimia Gresik tersebut. 
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Untuk itu sebagai solusi dari permasalahan di atas, maka diperlukan 

“REDESAIN BROSUR PRODUK PROBIOTIK SEBAGAI MEDIA PROMOSI 

PT PETROKIMIA GRESIK GUNA MEINGKATKAN MINAT KONSUMEN” 

dengan harapan dapat membantu pihak terkait dalam kegiatan promosi sehingga 

dapat meningkatkan minat konsumen. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang telah dibahas, maka dapat dirumuskan 

bahwa permasalahan PT. Petrokimia Gresik ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaiman redesain brosur sebagai media promosi PT Petrokimia Gresik  

 yang menarik minat konsumen? 

2. Bagaimana redesain brosur yang tidak kaku dan modern ?  

3. Bagaimana redesain brosur yang dapat memperkecil/hemat biaya cetak ?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut: 

 
1. Hanya terbatas pada redesign brosur PT. Petrokimia Gresik.  

2. Berupa file .JPEG, .PNG, dan .ai 

 

1.4. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai adalah 

Redesign brosur PT Petrokimia yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat 

konsume.. 
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1.5. Manfaat 

Sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manfaat dari perancangan ini 

adalah : 

1. Memberikan solusi untuk redesain brosur lama pada PT Petrokimia 

Gresik. 

2. Memberikan kontribusi kepada pihak PT Petrokimia Gresik dalam bidang 

desain. 

3. Meningkatkan daya saing media promosi PT Petrokimia Gresik. 

 

1.6. Pelaksanaan 

a. Detail Perusahaan  

Nama perusahaan   : PT. PETROKIMIA GRESIK 

Nama Penyelia  : Adi Prasetyo, A.Md 

Jasa   : Promosi dan rencana pemasaran 

Alamat   : Jl. Jendral Achmad Yani 

Telepon   : (031) - 3981811, 3982100, 398220 

Fax   : (031) – 3981722, 3982272 

E-mail   : pkg@petrokimia-gresik.com 

b. Periode 

Tanggal pelaksanaan : 3 Juli 2017 – 12 Agustus 2017 

Waktu    : 07.00 – 15.00 WIB 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan dan pembahasannya, maka 

penulisan laporan kerja praktek ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan kontribusi serta sistematika 

penulisan laporan kerja praktek. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini berisi penjelasan secara singkat mengenai sejarah dari perusahaan, 

lokasi perusahaan, fungsi, visi dan misi perusahaan serta tugas. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas tentang teori penunjang yang diharapkan menjelaskan 

secara singkat mengenai landasan teori yang berkaitan yang digunakan untuk 

mendukung dalam pembuatan laporan kerja praktek dan menjelaskan tentang hal-

hal yang terkait. 

BAB IV DESKIRPSI PEKERJAAN  

Pada bab ini akan membahas mengenai deskripsi pekerjaan mulai dari proses awal 

hingga akhir final desain. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari pembuatan perancangan media 

promosi yang terkait dengan tujuan dan permasalahan yang ada, serta saran untuk 

pengembangan perancangan media promosi bagi PT. Petrokimia Gresik. 
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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan          : PT. PETROKIMIA GRESIK 

Produk                            : Produsen Pupuk (Subsidi dan Non Subsidi), 

                                                      Non Pupuk 

     Alamat                            : Jl. Jendral Achmad Yani Gresik 61119 

Phone                              : (031) 3981811, 3982100, 3982200 

Email                              : pkg@petrokimia-gresik.com 

 

2.2 Sejarah PT. Petrokimia Gresik 

PT. Petrokimia Gresik adalah salah satu produsen pupuk yang mendapat 

amanah dari pemerintah untuk ikut memenuhi kebutuhan pupuk nasional dalam 

rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional. Awalnya, 

proyek pembangunan pabrik pupuk di Kota Gresik – Jawa Timur dilakukan oleh 

pemerintah pada tahun 1964. Proyek pembangunan pabrik pupuk ini diberi nama 

Projek Petrokimia Surabaya. Setelah beberapa tahun mengalami penundaan karena 

faktor kesulitan biaya, pembangunan pabrik pupuk ini akhirnya berhasil 

diselesaikan, dan pengoperasian perdananya secara resmi dilakukan pada tanggal 

10 Juli 1972 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Tanggal 10 Juli kemudian 

ditetapkan sebagai hari jadi PT. Petrokimia Gresik. 

Seiring dengan perjalanan waktu serta perkembangan perekonomian 

nasional dan global, PT. Petrokimia Gresik pun mengalami perubahan status 
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perusahaan, pada tahun 2012 struktur korporasinya berada di bawah PT. Pupuk 

Indonesia (Persero) atau Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Bermula dari 

produksi pupuk berbasis Nitrogen, PT. Petrokimia Gresik mengembangkan 

kemampuannya untuk memproduksi pupuk berbasis Fosfat, dan kemudian 

berkembang lagi kearah produksi pupuk majemuk. Dari berbagai langkah inovasi 

dan pengembangan pabrik yang dilakukan, PT. Petrokimia Gresik telah 

bermetaformosis dari sekadar pabrik pupuk menjadi sebuah industri pupuk 

terlengkap dan terbesar di Indonesia. 

Menempati areal seluas lebih dari 450 hektar, PT. Petrokimia Gresik 

mengelola kawasan industry secara terpadu, serta menghasilkan produk pupuk dan 

non pupuk yang berdaya saing tinggi. PT. Petrokimia Gresik mengoperasikan lebih 

dari 21 pabrik yang terdiri dari pabrik pupuk dan pabrik yang memproduksi produk 

non-pupuk, dengan kuantum produksi di atas 6 juta ton/tahun. Melalui kegiatan 

riset dan inovasi yang terus dilakukan, PT. Petrokimia Gresik berhasil menemukan 

dan mengembangkan produk-produk baru, antara lain pupuk NPK spesifik lokasi 

dan komoditi, pupuk hayati, biokomposer, probiotik, benih unggul, dan beras 

berindeks gilkemik renda. PT. Petrokimia Gresik juga mampu mengolah sisa 

produksi pupuk menjadi produk yang bermanfaat seperti Kapur Pertanian. 

PT. Petrokimia Gresik adalah industri yang berbasis teknologi. Di tengah 

pesatnya kemajuan teknologi dan persaingan yang semakin tajam dalam industri 

pupuk dan produk kimia, PT. Petrokimia Gresik mampu membangun keunggulan 

kompetitif melalui pengembangan produk-produk yang mampu bersaing di pasar 

global. Dikombinasikan dengan profesionalisme yang terus ditempa, keunggulan 
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kompetitif ini menjadikan PT. Petrokimia Gresik sebagai pemimpin dalam industri 

yang ditekuninya. 

 

2.3 Lokasi PT. Petrokimia Gresik 

Kantor Pusat  

Jl. Jendral Achamad Yani – Gresik 61119 

Telp        : (031) 3981811, 3982100, 3982200 

Fax         : (031) 3981722, 3982272 

Email      : pkg@petrokimia-gresik.com 

Kantor Perwakilan 

Jl. Tanah Abang III No. 16, Jakarta 10160 

Telp        : (021) 3446459, 3446645 

Fax         : (021) 3841994 

Email      : perjaka@petrokimia-gresik.com 

 

2.4 Visi Dan Misi PT. Petrokimia Gresik  

 

a. Visi PT. Petrokimia Gresik 

 Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing 

 tinggi  dan produknya paling diminati konsumen. 

 

b. Misi PT. Petrokimia Gresik 

 Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program 

swasembada pangan. 
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 Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan 

operasional dan pengembangan usaha perusahaan. 

2.5 Stuktur Organisasi  

Promcansar (Promosi dan perencanaan pemasaran) 

Promcansar adalah salah satu bagian dari struktur perusahaan PT Petrokimia 

Gresik yang menangani di bidang promosi dan pemasaran yang salah 

satunya menangani pembuatan desain packaging pada produk-produk baru, 

pembuatan dan perencannaan event yang akan diadakan pihak PT 

Petrokimia Gresik, pembuatan media promosi, dan perencanaan pemasaran. 

Struktur organisasi dapat di lihat pada gambar 2.1 
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2.6 Overview Perusahaan  

Dalam melakukan sebuah kerja praktik, sangat penting sekali dalam 

mengenal dan menyesuaikan diri dari lingkungan perusahaan. Baik itu 

perorangan hingga dari segi lingkungan sekitar perusahaan. Karna hal ini 

sangat lah berguna ketika berjalannya masa kerja untuk kedepannya. 

Perusahaan PT. Pertokimia Gresik sendiri memliki kantor pusat dan kator 

perwakilan. Kantor pusat yang berlokasikan di Jl. Jendral Achmad Yani – 

Gresik, dan kantor perwakilan yang berlokasi di Jl. Tanah Abang III No. 16, 

Jakarta. 

 

2.6.1 Perkembangan Logo Perusahaan PT. Petrokimia Gresik dari tahun ke  

          tahun   

 

 

Gambar 2.2 Logo PT. Petrokimia Gresik pada 10 Juli 1972 – 24 Juni 1976 

(Sumber majalah GEMA PT. Petrokimia Gresik Desember 2014) 

 

 

PERUM 

PETRO KIMIA GRESIK 
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   Gambar 2.3 Logo PT. Petrokimia Gresik pada 25 Juni 1976 – 13 Mei 1979 

(Sumber majalah GEMA PT. Petrokimia Gresik Desember 2014) 

 

 

Gambar 2.4 Logo PT. Petrokimia Gresik pada 1 April 1979 – 13 Juli 2014 

(Sumber majalah GEMA PT. Petrokimia Gresik Desember 2014) 

 

 

Gambar 2.5 Logo PT. Petrokimia Gresik pada 10 Juli 2014 hingga saat ini 

(Sumber majalah GEMA PT. Petrokimia Gresik Desember 2014) 

 

 

 

 

 

PT. PETROKIMIA GRESIK 
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2.6.2 Beberapa Gambar Lokasi Kantor Dan Ruangan Kantor Perusahaan PT.  

         Petrokimia Gresik 

 

 

Gambar 2.6 Ruang rapat divisi promcansar ruangan ini biasa digunakan saat rapat 

program kerja bagian promcansar. 

 

 

Gambar 2.7 Suasana ruang kantor saat jam kerja berlangsung, merupakan ruang 

kerja utama divisi promcansar. 
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 Gambar 2.8 Suasana ruang kantor saat jam kerja berlangsung 

 

 

Gambar 2.9 Suasana ruang rapat saat digunakan untuk pelaksanaan kerja praktik 

berlangsung 
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2.7 Produk Pupuk Non Pupuk Dan Jasa Yang Ditawarkan Oleh PT.  

        Petrokimia Gresik 

2.7.1 Produk Pupuk Yang Ditawarkan Oleh PT. Petrokimia Gresik 

A. PUPUK UREA (SNI 02-2801-1998) 

1. Spesifikasi 

o Kadar air maksimal 0,50% 

o Kadar Biuret maksimal 1% 

o Kadar Nitrogen minimal 46% 

o Bentuk butiran tidak berdebu 

o Warna putih (non subsidi) 

o Warna pink untuk Urea Bersubsidi  

o Dikemas dalam kantong dengan isi 50 kg 

 

2. Sifat Pupuk Urea  

o Higroskopis 

o Mudah larut dalam air 
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B. PUPUK ZA (SNI 02-1760-2005) 

1. Spesifikasi 

o Nitrogen minimal 20,8% 

o belerang minimal 23,8% 

o Kadar air maksimal 1% 

o kadar Asam Bebas sebagai H2SO4 maksimal 0,1% 

o Bentuk kristal  

o Warna putih  

o Warna orange untuk ZA bersubsidi  

o Dikemas dalam kantong bercap Kerbau Emas dengan isi 50 kg 

2. Sifat dan keunggulan pupuk ZA 

o Tidak higroskopis  

o Mudah larut dalam air 

o Digunakan sebagai pupuk dasar dan susulan 

o Senyawa kimianya stabil sehingga tahan disimpan dalam waktu  

            lama 

o Dapat dicampur dengan pupuk lain 

o Aman digunakan untuk semua jenis tanaman 

o Meningkatkan produksi dan kualitas panen 

o Menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit  

            dan kekeringan 

o Memperbaiki rasa dan warna hasil panen 
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C. PUPUK SP 36 (SNI 02-3769-2005) 

1. Spesifikasi 

o Kadar P2O5 total minimal 36% 

o Kadar P2O5 larut Asam Sitrat minimal 34% 

o Kadar P2O5 larut dalam air minimal 30% 

o Kadar air maksimal 5% 

o Kadar Asam Bebas sebagai H3PO4 maksimal 6% 

o Bentuk butiran 

o Warna abu-abu 

o Dikemas dalam kantong bercap Kerbau Emas dengan isi 50 kg 

2. Sifat, manfaat dan keunggulan pupuk SP 36 

o Tidak higroskopis  

o Mudah larut dalam air 

o Sebagai sumber unsur hara Fosfor bagi tanaman 

o Memacu pertumbuhan akar dan sistim perakaran yang baik  

o Memacu pembentukan bunga dan masaknya buah/biji 

o Mempercepat panen  

o Memperbesar prosentase terbentuknya bunga menjadi buah/biji 

o Menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit 

dan kekeringan 
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D. PUPUK ZK (SNI 02-2809-2005) 

1. Spesifikasi 

o Kalium ( K2O) : 50% 

o Sulfur (S) : 17% 

o Kadar Klorida (Cl) maksimal 2,5% 

o Kadar air maksimal 1% 

o Bentuk powder/serbuk 

o Warna putih 

o Dikemas dalam kantong bercap Kerbau Emas dengan isi 50 kg 

2. Sifat, manfaat dan keunggulan pupuk ZK 

o Tidak higroskopis  

o Mudah larut dalam air 

o Sumber unsur hara Kalium dan Belerang dengan kadar cukup tinggi 

o Dapat dicampur dengan pupuk lain 

o Aman digunakan untuk semua jenis tanaman 

o Memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit  

o Merupakan pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan unsur hara  

            Kalium 

o Untuk tanaman Tembakau : memperbaiki kelenturan dan warna  

             daun, meningkatkan produksi daun dan jumlah bulu serta minyak  

            daun, memperbaiki aroma dan rasa rokok, meningkatkan daya bakar  

            rokok 
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o Untuk tanaman Kentang : meningkatkan produksi umbi, dan daya  

            tahan umbi selama penyimpanan 

o Untuk tanaman Nanas : meningkatkan produksi buah, kadar gula,  

            rasa dan aroma buah, meningkatkan daya tahan buah selama  

            penyimpanan 

E. PUPUK PHONSKA PLUS (SNI 2803-2012) 

1. Spesifikasi 

o Nitrogen (N) : 15% 

o Fosfat (P2O5) : 15% 

o Kalium (K2O) : 15% 

o Sulfur (S) : 9% 

o Seng (Zn) : 2.000 ppm  

o Bentuk granul 

o Warna putih  

o Dikemas dalam kantong bercap kerbau emas dengan isi bersih 25  

             kg. 

2. Sifat, manfaat dan keunggulan pupuk PHONSKA PLUS 

o Higroskopis 

o Larut dalam air 

o Mengandung unsur hara makro primer  

o Nitrogen untuk memacu pertumbuhan vegetatif tanaman pada  

 batang, daun, dan akar. 
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o Phospor yang berperan dalam pembentukan bunga dan buah  

  sehingga dapat meningkatkan hasil panen 

o Kalium untuk meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan  

  hama/penyakit dan kekeringan 

o Mengandung unsur hara makro sekunder berupa Sulfur yang  

  berperan dalam meningkatkan kualitas dan daya simpan hasil panen 

o Diperkaya dengan unsur hara mikro Zink (Zn), merupakan unsur  

  hara mikro esensial yang dapat memaksimalkan pemanfaatan unsur  

  hara N-P-K-S dalam membentuk daun, batang, akar, bunga dan buah  

  serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan  

  hama/penyakit.  

F. PUPUK PHONSKA / PUPUK MAJEMUK NPK (SNI 02-2803-2000) 

1. Spesifikasi 

o Nitrogen (N) : 15% 

o Fosfat (P2O5) : 15%  

o Kalium (K2O) : 15% 

o Sulfur (S) : 10% 

o Kadar air maksimal 2% 

o Bentuk butiran 

o Warna merah muda 

o Dikemas dalam kantong dengan isi bersih 50 dan 20 kg. 
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2. Sifat, manfaat dan keunggulan pupuk PHONSKA 

o Higroskopis 

o Mudah larut dalam air 

o Mengandung unsur hara N, P, K dan S sekaligus 

o Kandungan unsur hara setiap butir pupuk merata 

o Larut dalam air sehingga mudah diserap tanaman 

o Sesuai untuk berbagai jenis tanaman 

o Meningkatkan produksi dan kualitas panen 

o Menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit  

 dan kekeringan 

o Menjadikan tanaman lebih hijau dan segar karena banyak  

 mengandung butir hijau daun 

o Memacu pertumbuhan akar dan sistem perakaran yang baik 

o Memacu pembentukan bunga, mempercepat panen dan menambah  

 kandungan protein 

o Menjadikan batang lebih tegak, kuat dan dapat mengurangi risiko  

 rebah 

o Memperbesar ukuran buah, umbi dan biji-bijian 

o Meningkatkan ketahanan hasil selama pengangkutan dan  

 penyimpanan. 

o Memperlancar proses pembentukan gula dan pati. 
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G. Pupuk Petroganik  

1. Spesifikasi: 

   C-organik   : Minimal 15% 

 C/N ratio    : 15 - 25 

Kadar air   : Maksimal 8-20% 

pH   : 4 - 9 

Warna   : Coklat kehitaman 

Bentuk   : Granul 
 

2. Manfaat / Kegunaan: 

o Memperbaiki struktur dan tata udara tanah sehingga penyerapa

unsur hara oleh akar tanaman menjadi lebih baik 

o Meningkatkan daya sangga air tanah sehingga ketersediaan a

dalam tanah menjadi lebih baik  

o Menjadi penyangga unsur hara dalam tanah sehingga pemupuka

menjadi lebih efisien 

o Sesuai untuk semua jenis tanah dan jenis tanaman 
 

 

H. Pupuk Petro Biofertil  

1. Spesifikasi : 

o Mikroba penambat N dan penghasil zat pengatur tumbuh   

(Azospirilium sp, Azotobacter sp, Pseudomonas sp.) 

o Mikroba pelarut fosfat (Aspergillus sp, Penicillium sp.) 
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o Mikroba perombak bahan organik (Streptomyces sp.) 

o Bahan pembawa : Mineral dan Organik 

 2. Manfaat / Kegunaan 

o Mengefektifkan penggunaan pupuk an-organik, khususnya N dan P 

o Meningkatkan Ketersediaan hara N dan P dalam tanah sehingga 

meningkatkan hasil panen. 

I. Pupuk KCL 

1. Spesifikasi: 

 o Kadar K2O : 60% 

 o Warna : Merah / Putih 

 o Bentuk : Kristal 

 o Sifat : Larut dalam air 

2. Keunggulan: 

 o Membuat tanaman lebih tegak dan kokoh 

 
o Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama,

penyakit, dan kekeringan 

 o Meningkatkan pembentukan gula dan pati 

 

o Meningkatkan ketahanan hasil panen selama pengangkutan dan

penyimpanan 
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2.Kegunaan 

o Memacu pertumbuhan akar dan pembentukan perakaran yang  

          baik 

o Mempercepat pembentukan bunga serta masaknya buah dan biji 

o Meningkatkan komponen hasil panen tanaman biji-bijian 

J. Pupuk Rock Phosphate 

1. Spesifikasi: 

 o Kadar P2O5 : min. 28%  

 o Kadar air : maks. 1,59% 

 o Warna : kuning abu-abu  

 o Bentuk : Tepung 

 o Kemasan : karung plastik dengan berat 50 kg 
 

K. CEMENT RETARDER (SNI 15-0715-1989) 

1. Spesifikasi 

o Kadar Ca2SO4.2H2O minimal 91% 

o Impuritis: P2O5 maksimal 0,5%, P2O5 Ws maks. 0,02% 

o Kadar air bebas maks. 8% 

o Fluor maks. 0,5% 

o SO3 minimal 42% 
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2.7.2 Produk Non - Pupuk Yang Ditawarkan Oleh PT. Petrokimia Gresik 

L. AMONIAK (SNI 06-0045-1987) 

1. Spesifikasi 

o Kadar Amoniak minimal 99,5% 

o Impuritis H2O maksimal 0,5% 

o Minyak maksimal 10 ppm 

o Bentuk cair  

 

2. Kegunaan 

o Industri pupuk (Urea, ZA, DAP, MAP, dan Phonska) 

o Bahan kimia (Asam Nitrat, Amonium Nitrat, Soda Ash, Amonium  

                Chlorida, dll) 

o Media pendingin (pabrik es, cold storage, refrigerator) 

o Industri makanan (MSG, Lysine) 

 

 

 

o Air kristal minimal 19% 

o Bentuk butiran 

2. Kegunaan 

o Bahan baku pembuatan semen 



28 
 

 
 

M. ASAM SULFAT (SNI 06-0030-1996) 

1. Spesifikasi 

o Kadar H2SO4 minimal 98% 

o Impuritis: 

 - Chlorida (Cl) maksimal 10 ppm, Nitrate (NO3) maksimal 5 ppm,      

 - Besi (Fe) maksimal 50 ppm, Timbal (Pb) maksimal 50 ppm 

o Bentuk cair  

2. Kegunaan 

o Industri pupuk (ZA, SP 36, SP 18) 

o Bahan kimia (Asam Fosfat, Tawas, PAC, Serat Rayon, Alkohol,  

Detergen) 

o Industri makanan (bumbu masak (MSG), Lysine, dll) 

o Industri Tekstil, spiritus, utilitas pabrik, dan pertambangan  

  

N. ASAM FOSFAT (SNI 06-2575-1992) 

1. Spesifikasi 

o Kadar P2O5 minimal 50% 

o Impuritis: SO3maksimal 4%, CaO maksimal 0,7%, MgO maksimal 

1,7%, Fe2O3 maksimal 0,6%, Al2O3 maksimal 1,3%, Chlor maks. 

0,04%, Flour maks. 1% 

o Suspended solid maks. 1% 

o Specific gravity maks. 1,7% 

o Warna coklat sampai hitam keruh 
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o Bentuk cair  

2. Kegunaan 

o Industri pupuk  

o Bahan kimia  

o Industri makanan (Lysine, MSG, pabrik gula, dll) 

O. GRANULATED GYPSUM 

o CaSO4.2H2O : 91 % min 

o Combaine Water : 18 % min 

o H2O : 9 % max 

o P2O5 ws : 0.08 % max 

o P2O5 total : 0.5 % max 

P. PURIFIED GYPSUM 

o CaSO4.2H2O : 91 % min 

o Combaine Water : 18 % min 

o H2O : 20 % max 

o P2O5 ws : 0.5 % max 

o P2O5 total : 1.0 % max 
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Q. CRUDE GYPSUM 

o CaSO4.2H2O : 94 % min 

o Combaine Water : 18 % min 

o H2O : 30 % max 

o P2O5 ws : 0.08 % max 

o P2O5 total : 1.0 % max 

R. FLUOSILICIC ACID (H2SiF6) 

o H2SiF6 (Purity) : 16 % min 

o HF (free) : 0.80 % max 

o SO4 : 0.25 % max 

o Ca : 0.20 % max 

o Pb : 0.01 % max  

S. ALUMINIUM FLUORIDA (SNI 06-2603-1992) 

1. Spesifikasi 

o Kadar AlF3 minimal 94% 

o Impuritis: Silikat (SiO2) maksimal 0,20%, P2O5 maks. 0,02% 

o Besi (Fe2O3) maksimal 0,05% 

o Air sebagai H2O maksimal 0,35% 

o Untamped density minimal 0,75 mg/ml 

o Hilang pijar 110-500 C maks. 1,00 % 

o Screen size +150 : 20-50 % 

o Screen size +200 : 50-75 % 
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o Screen size +325 : 75-96 % 

2. Kegunaan 

o Untuk peleburan Aluminium 

T. KARBONDIOKSIDA CAIR (CO2 CAIR) (SNI 06-2603-1992) 

1. Spesifikasi 

o Kadar CO2 minimal 99,9%% 

o Kadar H2O maks. 150 ppm 

o H2S maksimal 0,1ppm 

o Kadar SO2 maksimal 1 ppm 

o Benzene maksimal 0,02 ppm 

o Asetaldehide maksimal 0,2 ppm 

o Total Hidrokarbon sebagai Metan maks. 50 ppm non Metan  

 maks. 20 ppm 

o Bentuk cair  

2. Kegunaan 

o Untuk industri minuman berkarbonat 

o Industri logam dan karoseri sebagai pendingin pada logam  

(welding) dan pengecoran 

o Industri pengawetan  
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U. KARBONDIOKSIDA KERING (DRY ICE) (SNI 06-0126-1987) 

1. Spesifikasi 

o Kadar CO2 minimal 99,7% 

o Kadar H2O maks. 0,05%  

o Karbon Monooksida maks. 10 ppm 

o Minyak maks. 5 ppm 

o Senyawa belerang dihitung sebagai H2S maks. 0,5 ppm 

o Arsen tak ternyata 

2. Kegunaan 

o Industri es krim sebagai pendingin 

o Media pengawetan  

o Pembuatan asap pada pementasan 

o Cold stprage (ekspor ikan tuna) 

 V. ASAM CHLORIDA (HCl) (SNI 06-2557-1992) 

1. Spesifikasi 

o Grade A kadar min. 32%, bentuk cair, tidak berwarna 

o Grade B kadar min. 31%, bentuk cair, warna agak kekuningan  

o Sisa pemijaran maks. 0,1% 

o Sulfat sebagai SO4 maks. 0,012% 

o Logam berat sebagai Pb maks. 0,0005% 

o Chlor bebas sebagai Cl2 maks. 0,005% 
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2. Kegunaan 

o Industri makanan (lysine, dll) 

o Industri kimia  

o Bahan pembersih  

  

W. OKSIGEN (SNI 06-0031-1987) 

1. Spesifikasi 

o Kadar Oksigen (O2 ) minimal 99,50% 

2. Kegunaan 

o Industri logam (peleburan, pengelasan, pemotongan logam  

& perbengkelan) 

o Keperluan medis  

o Industri kaca, batubara, dll 

 

X. NITROGEN (SNI 06-0042-1987) 

1. Spesifikasi 

o Kadar Nitrogen (N2 ) minimal 99,50% 

o Kadar Oksigen (O2 ) maksimal 100 ppm 

2. Kegunaan 

o Industri kimia (bahan baku amoniak, dll) 

o Industri pembersih peralatan pabrik 
 



34 
 

 
 

Y. HIDROGEN (SNI 06-0041-1987) 

1. Spesifikasi 

o Kadar Hidrogen (H2 ) minimal 79% 

2. Kegunaan 

o Industri kimia (bahan baku amoniak, oktanol, hidrogen 

peroksida, dll) 

 

Z. Probiotik PETROFISH 

1. Spesifikasi : 

o Mengandung bahan aktif mikroorganisme Lactobacillus sp, 

Nitrosomonas sp, Bacillus  Subtilis, Bacillus sp dll. 

2. Manfaat dan Keunggulan : 

o Prosentase kehidupan ikan/udang menjadi tinggi atau mortalitas 

benih ikan dan udang menurun.  

o Pertumbuhan pakan alami lebih banyak. 

o Menghambat pertumbuhan patogen merugikan.  

 

 

 

 



35 
 

 
 

A1. KAPUR PERTANIAN (SNI 02-0482-1998) 

1. Spesifikasi 

o Kadar CaCO3 + MgCO3 = 85% 

o Ijin Edar : Surat Deptan No. 32/pupuk/PPI/2/2007 

o Bentuk tepung halus 

o Warna putih 

o Dikemas dalam kantong bercap Kerbau Emas dengan isi 50 kg 

2. Sifat, manfaat dan keunggulan Kapur Pertanian (KAPTAN) 

o Pada lahan Pertanian : meningkatkan pH tanah menjadi netral, 

meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah, menetralisir 

senyawa-senyawa beracun baik organik maupun non anorganik, 

merangsang populasi & aktivitas mikroorganisme tanah  

o Pada Tanaman : memacu pertumbuhan akar dan membentuk 

perakaran yang baik, membuat tanaman lebih hijau dan segar serta 

mempercepat pertumbuhan, meningkatkan produksi dan mutu 

hasil panen 

o Pada Tambak : mempertinggi pH pada tambak yang rendah, 

menyediakan kapur untuk ganti kulit, memberantas hama 

penyakit, mempercepat proses penguraian bahan organik, 

meningkatkan kelebihan gas asam arang (CO) yang dihasilkan 

oleh proses pembusukan 
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o Pada Ikan & Udang : dengan kondisi air dan tanah yang 

baik akan mempercepat perkembangan ikan dan udang serta 

memudahkan reproduksi, meningkatkan produksi ikan dan udang

 

B1. PETRO-CAS 

1. Spesifikasi 

o Kadar CaSO4.2H2O : 90% 

o Kadar CaO : 30% 

o Kadar SO3 : 42% 

o pH : 6 - 7 

o Bentuk : powder 

o Warna putih kecoklatan 

2. Kegunaan 

o Menyediakan unsur hara Ca dan S bagi tanaman  

o Memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah sampai ke lapisan bawah 

(subsoil) 

o Memperbaiki perakaran tanaman  
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C1. Dekomposer Petro Gladiator  

1. Spesifikasi: 

o Cendawan lignoselulolitik  

               -  Trichoderma sp. : 105 - 106 cfu/g 

               - Pennicyllium sp. : 105 - 106 cfu/g 

o Bakteri pengakumulasi logam berat 

               - Bacillus sp.  : 107 - 108 cfu/g 

o Warna : Kehitaman 

o Bentuk : Serbuk 

2. Manfaat/Kegunaan: 

o Untuk proses dekomposisi bahan-bahan organik menjadi 

kompos 

o Meningkatkan kandungan hara kompos 

o Menanggulangi masalah penumpukan sampah 

 

2.7.3 Jasa Yang Ditawarkan Oleh PT. Petrokimia Gresik 

o Rancang Bangun, Konstruksi dan Perekayasaan 

o Pemeliharaan dan fabrikasi Peralatan Pabrik 

o Commissioning, Start Up, Pengoperasian Pabrik dan Supervis 
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o Laboratorium (Kimia, Mekanik, Listrik) dan Kalibrasi 

Instrumentasi 

o Pemeriksaan dan Pengujian 

o Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknik 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Brosur 

 Brosur adalah aplikasi desain yang dicetak (print). Brosur biasanya dilipat, 

atau dijahit dan kadang-kadang berukuran kecil hingga bisa dimasukkan saku. 

Ukuran brosur bermacam-macam, dan harus didesain sesuai besar kecilnya 

anggaran. Brosur biasanya digunakan sebagai perangkat pemasaran sebuah 

perusahaan. Jadi, selain menampilkan produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan, di dalam brosur juga ditampilkan profil perusahaan atau organisasi 

terkait. Apapun gaya desainnya, yang penting apa yang tertuang di dalam brosur 

harus menggambarkan kemauan klien sehingga sesuai dengan tujuan mereka, baik 

secara visual maupun isinya (Yuliastanti 2008:3).  

 Brosur merupakan salah satu media promosi yang efektif dan banyak 

digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa nya. Brosur 

merupakan selembar kertas sederhana yang akan membuat orang lain mengingat 

suatu produk dan memberitahu mereka kenapa mereka harus memilih produk 

tersebut. Namun agar promosi melalui brosur benar-benar dapat berjalan efektif, 

tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Selain desain dan isi brosur yang harus 

berkualitas, penyebaran brosur juga harus tepat sasaran yang sesuai dengan target 

market. 

3.2 Definisi Promosi 

 Pengertian Promosi Menurut Swastha (2000: 222), promosi dipandang 

sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang di buat untuk mempengaruhi 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 
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pemasaran. Jadi promosi merupakan usaha perusahaan  untuk menciptakan 

kesadaran, memberi tahukan membujuk dan mempengaruhi  konsumen untuk 

melakukan pembelian terhadap produk yang di tawarkan   perusahaan. 

3.3 Jenis – Jenis Media Promosi 

3.3.1 Media ATL (Above The Line) 

  Media Above The Line adalah media-media promosi yang posisinya 

berada di lini atas. Hal ini disebab kan media promosi yang termasuk dalam 

lini atas ini memerlukan budget yang sangat besar. Namun dapat menjangkau 

target pasar yang sangat luas.  

Contoh : televisi, koran, radio, billboard, dll. 

3.3.2 Media BTL (Below The Line) 

  Media Below The Line adalah media-media promosi yang posisinya 

berada di lini bawah. Hal ini disebabkan karena media promosi yang termasuk 

dalam lini bawah tidak memerlukan budget yang besar, langsung tepat sasaran 

dan jangkauan target pasarnya sempit.  

Contoh : Pamflet, flyer, poster, brosur, Social Media dll. 

3.3.3 Media TTL (Trough The Line) 

  Jika kita perhatikan di sekitar kita, memang banyak kegiatan yang 

tidak bias dikatakan eksklusif lagi. Ada kegiatan ATL yang mengandung unsur 

BTL. Atau sebaliknya, BTL yang mengandung unsur ATL. Contoh ATL 

dengan BTL adalah iklan sebuah brand di majalah yang sekaligus ditempeli 

sample produknya.  
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  Sedangkan contoh BTL dengan ATL: kegiatan event di outlet 

tertentu yang disebarluaskan lewat iklan radio dan sms. Wilayah abu-abu atau 

‘grey area’ itulah yang mendorong timbulnya istilah baru, yaitu ’Through the 

Line’ atau TTL. Istilah ini secara harafiah berarti ‘cakupan dari ujung satu ke 

ujung lainnya’. Istilah TTL diperkenalkan untuk menjembatani pihak 

perusahaan jasa komunikasi periklanan yang ingin membuat gambaran 

kongkrit terhadap segmen jasa kreatif komunikasi yang ditawarkannya  

3.4 Desain 

 Desain yeng tidak menekankan pada fungsi keindahan/estetika, akan tidak 

menarik sehingga hasilnya tidak komunikatif. Menarik atau indah bisa di ukur 23 

melalui mata (lahir), atau dengan hati (batin). Ibaratnya anda jika tertarik pada 

seorang wanita bisa karena pandangan pertama (mata) atau dsari kepribadianya 

(hati). Desain bisa menarik karena indah atau dipandang konsepnya yang kreatif 

(Hendratman, 2008:13)  

3.5 Definisi Media 

 Media berasal dari kata medius (dari bahasa Latin) yang berarti ‘tengah’, 

‘perantara’, atau ‘pengantar’. 

 Menurut Gerlach & Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secaragarisbesar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

 Menurut AECT (Association for Educational Communications and 

Technology), media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi. Menurut National Education Association, 

media sebagai bentuk-bentuk komunikasibaik tercetak maupun audio-visual dan 
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peralatannya; dengan demikian media dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, atau 

dibaca. 

 Pengertian Media menurut Purnamawati dan Eldarni (2001 : 4), Media 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. 

3.6 Jenis – Jenis Media 

1. Media Visual 

 Media visual merupakan setiap bentuk media yang memiliki bentuk 

fisik nyata yang dapat dilihat, dibaca, dan diraba. Jika dibandingkan 

dengan media – media pembelajaran lainnya, media visual cenderung jauh 

lebih mudah untuk ditemukan. Beberapa contoh media visual yaitu 

gambar, foto, bukum majalah, alat peraga, dan lain – lain. 

2. Media Audio 

 Media audio merupakan media yang hanya dapat diakses melalui 

organ pendengaran. Beberapa bentuk media audio yaitu suara, lagu, siaran 

radio, audio CD, dan lain – lain. 

3. Media Audio Visual 

 Media audio visual merupakan jenis media yang mencakup media 

audio (dapat didengar) dan media visual (dapat dilihat). Beberapa contoh 

media audio visual yaitu siaran televisi, pertunjukan drama, teater, film 

layar lebar, dan lain – lain. 
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3.7 Prinsip-Prinsip Layout 

 Pada dasarnya layout dapat dijabarkan sebagai tataletak elemen – elemen 

desain terhadap sesuatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau 

pesan yang dibawanya. Melayout adalah salah satu proses atau tahapan kerja dalam 

desain. Dapat dikatakan bahwa desain merupakan arsiteknya, sedangkan layout 

pekerjaannya Rustan (2014).  

 Menurut Tom Lincy dalam buku (Kusrianto, 2007: 277), prinsip layout Fig 

baik adalah yang selalu memuat 5 prinsip utama dalam desain, yaitu poporsi, 

keseimbangan, kontras, irama dan kesatuan. Dalam pembuatan buku ini ain layout 

menjadi landasan dasar untuk menjadikan acuan dalam memberikan pduan dalam 

mendesain layout dari pembuatan buku makanan tradisional Iabaya. Untuk 

mengatur layout, maka di perlukan pengetahuan akan jenis-jenis hyout. Berikut 

adalah jenis-jenis layout pada media cetak, baik majalah, iklan, han maupun sebuah 

buku. 

1. Mondrian Layout  

Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bemama Piet Mondrian, 

yaitu penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square / landscape 

portait, dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian 

dan memuat gambar / copy yang saling berpadu sehingga membentuk suatu 

komposisi yang konseptual.  

2. Multi Panel Layout  

 Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa 

 tema visual dalam bentuk yang sama (square/double square semuanya). 
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3. Picture Window Layout  

 Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara close 

 up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan 

 model (public figure). 

4. Copy Heavy Layout  

 Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy writing (naskah iklan) atau 

 dengan kata lain komposisi layout nya di dominasi oleh penyajian teks 

 (copy). 

5. Frame Layout  

Suatu tampilan iklan dimana border/bingkai/frame nya membemtuk suatu  

naratif (mempunyai cerita).  

6. Shilhoutte Layout  

Sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau tehnik fotografi dimana 

hanya ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Text-Rap atau 

warna spot color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar 

seadanya dengan tehnik fotografi.  

7. Type Specimen Layout  

Tata letak iklan yang hanya menekankan pada penampilan jenis huruf 

dengan point size yang besar. Pada umumnya hanya berupa Head Line saja.  

 

 



45 
 

 
 

8. Sircus Layout  

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku 

Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan susunannya 

tidak beraturan. 

9. Jumble Layout  

Penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari sircus layout, yaitu 

komposisi beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur.  

10. Grid Layout  

Suatu tata letak iklan yang mengacu pada konsep grid, yaitu desain iklan  

tersebut seolah-olah bagian per bagian (gambar atau teks) berada di dalam  

skala grid. 

11. Bleed Layout  

Sajian iklan dimana sekeliling bidang menggunakan frame (seolah-olah 

belum dipotong pinggirnya). Catatan: Bleed artinya belum dipotong 

menurut pas cruis (utuh) kalau Trim sudah dipotong.  

12. Vertical Panel Layout  

Tata letaknya menghadirkan garis pemisah secara vertical dan membagi  

layout iklan tersebut.  

 

 



46 
 

 
 

13. Alphabet Inspired Layout  

Tata letak iklan yang menekankan pada susunan huruf atau angka yang 

berurutan atau membentuk suatu kata dan diimprovisasikan sehingga 

menimbulkan kesan narasi (cerita).  

14. Angular Layout.  

Penyajian iklan dengan susunan elemen visualnya membentuk sudut 

kemiringan, biasanya membentuk sudut antara 40-70 derajat.  

15. Informal Balance Layout  

Tata letak iklan yang tampilan elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang. 

16. Brace Layout  

Unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk letter L (L-Shape). Posisi 

bentuk L nya bisa tebalik, dan dimuka bentuk L tersebut dibiarkan kosong. 

17. Two Mortises Layout  

Penyajian bentuk iklan yang penggarapannya menghadirkan dua inset yang 

masing-masing memvisualkan secara diskriptif mengenai hasil 

penggunaan/detail dari produk yang ditawarkan.  

18. Quadran Layout  

Bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi empat bagian 

dengan volume/isi yang berbeda.Misalnya kotak pertama 45%, kedua 5%, 
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ketiga 12%, dan keempat 38%. (mempunyai perbedaan yang menyolok 

apabila dibagi empat sama besar).  

19. Comic Script Layout  

Penyajian iklan yang dirancang secara kreatif sehingga merupakan bentuk  

media komik, lengkap dengan captions nya.  

20. Rebus Layout  

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks 

sehingga membentuk suatu cerita. 

3.8 Elemen-Elemen Dalam Desain 

 Elemen atau unsur merupakan bagian dari suatu karya desain. EIemen-

elemen tersebut saling berhubungan satu sama Iain. Masing-masing memiliki sikap 

tertentu terhadap yang Iain, misalnya sebuah garis mengandung warna dan juga 

memiliki style garis yang utuh, yang terputus putus. yang memiliki tekstur bentuk, 

dsb. Elemen~elemen seni visual tersusun dalam satu bentuk organisasi dasar 

prinsip-prinsip penyusunan atau prinsip-prinsip desain. DaIam hal ini, susunan 

tersebut sering kali dijadikan dasar pertimbangan atas suatu kritik seni..  

 Seorang desainer,dengan nalar dan perasaannya, membangun emosinya. 

Secara bersamaan, elemen elemen itu dapat pula memancing berbagai sensasi. 

Menimbulkan persepsi yang merangsang, memberi sugesti, dan memperkaya 

imajinasi orang yang melihatnya.  

 Desainer yang baik adalah seorang pembangun yang Iengkap dengan segala 

persiapannya. Sejumlah bahan-bahan, materi kuantitas, dan elemen-elemennya 

terdiri dari garis, bidang, ruang, terang-gelap, bayangan, warna tone, serta tekstur. 
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Perancangan dua dimensi akan membentuk “area", sedangkan perancangan tiga 

dimensi membentuk “volume”. Dengan demikian, diperlukan persiapan 

menggunakan seperangkat peranti untuk membentuk rancangan tersebut. Dalam 

hal lain, peranti tersebut dapat disamakan dengan “bahasa”, yaitu “bahasa seni" 

yang berfungsi sebagai alat komunikasi serta sebagai alat pembentuk organisasi 

desain. 

3.9 Organisasi Elemen dan Prinsipnya 

 Sebuah desain atau organisasi elemen terbentuk atas dasar prinsip-prinsip. 

Nirmana atau desain awal juga merupakan suatu bentuk organisasi yang 

menggunakan beberapa prinsip, antara Iain repetisi (perulangan), variasi, dan irama 

(panjang, Iebar, tinggi) sehingga dapat dikatakan bahwa garis adalah sesuatu yang 

memanjang tanpa dimensi.  

 Kita semua menggunakan garis untuk menulis, mencorat-coret tembok, 

membuat tanda di atas pasir, dsb. Demikian juga ketika kita menggerak-gerakkan 

jari telunjuk dari kiri ke kanan atau sebaliknya, sudah pasti dapat diartikan adanya 

gambaran gaer. Garis itu berupa khayaian akan adanya sebuah garis, atau bisa 

dimengerti sebagai gambar garis hasil dari gerakan jari seseorang tersebut. 

 Apabila dihubungkan dengan kepekaan “rasa”, garis dalam sebuah gambar 

atau gambar cetak hanya berfungsi sebagai pembatas. Akan tetapi, apabila fungsi 

garis sedikit dihubungkan denganhal-hal yang bersifat magis untuk menciptakan 

segala sesuatu, maka peran kehadiran elemen garis itu akan menjadi semakin jelas. 

3.10 Unsur-Unsur Visual  

 Untuk mewujudkan suatu tampilan visual, ada beberapa unsur yang 

diperlukan  
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a. Titik 

 Titik adalah salan satu unsur visual yang wujudnya relatif kecil, di mana 

dimensi memanjang dan melebamya dianggap tidak berarti.Titik cenderung 

dltampilkan dalam bentuk kelompok dengan variasi jumlah, susunan, dan 

kepadatan tertentu. 

b. Garis 

 Garis adalah elemen visual yang dapat dipakai dimanapun dengan tujuan 

untuk memperjelas dan mempermudah pembaca (Supriyono, 2010:58). Garis 

merupakan salah satu unsur desain untuk terbentuknya sebuah gambar.  

1. Garis memiliki sifat-sifat tang dapat memiliki arti atau kesan  

2. Garis Datar, memiliki kesan lemah, tidur, dan mati.  

3. Garis Lengkung memiliki kesan lemah, lembut dan mengarah.  

4. Garis Patah, memiliki kesan hati-hati dan cermat. 

5. Garis Miring, memiliki kesan menyudutkan.  

6. Garis Berombak, memiliki kesan yang berirama.  

Sifat-sifat garis tersebut adalah acuan untuk desain layout yang dapat menjadi 

acuan untuk mendukung dan menentukan desain layout untuk pembuatan 

Redesain Brosur PT Petrokimia sebagai media promosi. 

c. Bidang 

 Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. 

Ditinjau dari bentuknya, bidang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu bidang 

geometri/beraturan dan bidang non geometri alias tidak beraturan. Bidang 
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geometri adalah bidang yang relatif mudah diukur keluasannya, sedangkan 

bidang non-geometri merupakan bidang yang relatif sukar diukur keluasannya. 

Bidang bisa dihadirkan dengan menyusun titik maupun garis dalam kepadatan 

tertentu, dan dapat pula dihadirkan dengan mempertemukan potongan hasil 

goresan satu garis atau lebih 

d. Ruang 

 Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Pembagian bidang atau 

jarak antarobjek berunsur titik, garis, bidang, dan warna. Ruang lebih 

mengarah pada perwujudan tiga dimensi sehingga ruang dapat dibagi dua yaitu 

ruang nyata dan semu. Keberadaan ruang sebagai salah satu unsur visual 

sebenarnya tidak dapat diraba akan tetapi dapat dimengerti. 

e. Warna 
 Hijau dalam desain dapat memiliki efek menyeimbangkan dan 

menyelaraskan, dan sangat stabil. Ini cocok untuk desain yang berkaitan 

dengan kekayaan, stabilitas, pembaruan, dan alam. Hijau cerah lebih energik 

dan bersemangat, sementara zaitun hijau lebih mewakili alam. Hijau gelap 

yang paling stabil dan bisa jadi wakil dari kemakmuran. 

 Menurut Sanyoto (2009) Ketika mendapatkan cahaya, bentuk/benda apa 

saja termasuk sebuah karya seni/desain tentu akan menampakkan warna. Tanpa 

cahaya, warna tidak akan ada. Seperti halnya suara, warna merupakan 

fenomena getaran/gelombang, dalam hal ini gelombang cahaya. Warna 

merupakan getaran/gelombang yang diterima indra pendengaran. Warna warni 

adalah sama dengan not-not musik atau tangga nada suara.  
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 Warna dapat didefinisikan secara objektif/fisik sebagai sifat cahaya yang 

dipancarkan, atau secara subjektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman 

indra penglihatan. Secara objektif atau fisik, warna dapat diperikan oleh 

panjang gelombang. Dilihat dari panjang gelombang, cahaya yang tampak oleh 

mata merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian 

yang sempit dari gelombang elektromagnetik.  

 Sebagai bagian dari pengalaman indra penglihatan, warna merupakan 

pantulan cahaya dari sesuatu yang disebut pigmen atau warna bahan yang 

lazimnya terdapat pada benda-benda, misalnya adalah cat, rambut, batu, daun, 

tekstil, kulit dan lain.lain. warna menjadi terlihat dikarenakan adanya cahaya 

yang menimpa suatu benda tersebut memantulkan cahaya ke mata (retina) yang 

kemudian diterjemahkan oleh otak sebagai warna tertentu manakala pemilik 

otak tersebut tidak buta warna. 

f. Dimensi-Dimensi Warna 

 Terdapat tiga dimensi warna yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata 

rup, yaitu hue, value, dan chroma. Hue adalah realitas /rona/corak warna, yaitu 

dimensi mengenai klasifikasi warna, nama warna, dan jenis warna. Value 

adalah tonalitas warna, yaitu dimensi tentang terang-gelap warna atau atau tua 

muda warna, disebut pula “ke-terang-an” warna (lightness). Chroma adalah 

intensitas warna, yaitu dimensi tentang cerah-hidup warna, cemerlang-suram 

warna (Brightness) intensitas ini disebabkan oleh adanya penyerapan atau 

peredaman warna (Saturation). 
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g. Klasifikasi dan Nama Warna 

 Terdapat lima klasifikasi warna, yaiu warna primer, sekunder, intermediate, 

tersier, dan kuarter. Masing-masing memiliki kelompok nama-nama warna.  

 

a)  Warna Primer  

 Warna primer, atau disebut warna pertama, atau warna pokok. 

Disebut warna primer karena warna tersebut tiak dapat dibentuk dari 

warna lain. Disebut warna pokok karena warna tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan pokok percampuran untuk memperoleh warna-warna yang 

lain.  

 

Gambar 3.1 Warna Primer 
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1. Biru. nama wama sebenarnya adalah sian, yaitu biru semu hijau. Pada 

tube cat senng tidak ada warna sian. maka dapat digunakan cemlean blue 

atau bisa dengan cobalt blue. Warna sian yang sebenamya terdapat pada 

warna bahan inta cetak dan pn'ntet komputer. Pada tube at minyak lulds 

merek mahal senng ada juga sian.  

 

2. Merah. nama sebenamya magenta, yaitu metah semu ungu. Pada tube cat 

sering tidak ada wama magenta. Yang dekat dengan magenta adalah 

carrm'ne. Sedanglcan wama magenta yang sebenamya tetdapat pada 

warna bahan tinta cetak offset dan printet komputer. Pada tube cat 

minyak lukis merek mahal sering ada juga magenta.  

3. Kuning, dalam tube cat disebut lemon yellow, dalam tinta cetak disebut 

yellow.  

 Dalam dunia percetakan. wama pokok banan adalah sian (cyan). 

magenta (magenta). kuning (yellow). atau sering disingkat CMY. Jika 

ldta meiihat basil cetak foto wajaMnanusia atau foto/gambar peman- 

dangan, sesungguhnya tinta yang digunakan hanya sian, magenta, dan 

kuning, dan dikuatkan dengan hitam/gelap. Sehingga selalu disebut 

CMYK. K adalah black/hitam/gelap. 

 Dalam komputer. juga terdapat model wama CMYK. Sehingga jika 

kita mendesain sesuatu yang akan dicetak agar nantinya hasilnya sama. 

sebaiknya menggunakan warna model CMYK. 
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b)  Warna Sekunder  

 Warna sekunder atau drsebut warna kedua adalah warna jadian dan 

percampuran dua wama primer. Nama-nama warna sekunder adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.2 Warna Sekunder 

 

1. jingga/oranye. yakni wama basil percamporan antara wama merah 

dan kuning.  

2. Ungu/violet. yakni basil petcampuran wama metah dan biru.  

3. Hijau. yakni hasil percampuran warna kuning dan biru.  

 Tiga warna primer dan tiga warna sekunder tersebut sering disebut 

warna standard. 
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c) Warna Tersier  

Wama tersiet atau wama ketiga adalah warna hasil percampuran dari dua 

wama sekunder atau wama kedua. Nama-nama warna tersier adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 3.3 Warna Tersier 

 

1. Coklat kuning, disebut juga siena mentab, kuning tersier. Yellow 

ochre. atau olive. yaitu percampuran warna jingga dan bijau.  

2. Coklat merah, disebut juga siena bakar, merah tersier. Burnt siena. 

atau red brown, yaitu percampuran wama jingga dan ungu.  

3. Coklat biru, disebut juga siena sepia, biru tersier, zaitun Atau navy 

blue. yaitu percampuran warna hijau dan ungu. 
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3.11 Tipografi 

 Kusrianto (2007) Tipografi dalam konteks keilmuan saat ini sudah 

mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Terlebih lagi setelah 

ditemukannya komputer dengan perangkat lunaknya. Penemuan ini sungguh 

lompatan yang sangat luar biasa bukan saja bagi perkembangan desain dan pernik-

perniknya, tapi juga bagi tipografi sebagai seni yang mandiri maupun sebagai 

entitas yang menjadi bagian dari orkestra besar yang disebut komunikasi. Lewat 

tipografi, sebuah ide atau gagasan bisa terwujud lebih nyata serta komunikatif dan 

kekuatannya sama dengan gambar atau ilustrasi pada saat ini. Bukan hanya itu, 

tipografi yang dulunya hanya tampil secara kaku, kini tampil dengan penuh gaya 

yang direka-reka sedemikian rupa untuk memberi kesan keindahan yang bukan 

sekedar estetis tapi tetap berkonsep serta mampu untuk tetap memberikan informasi 

dalam ranah komunikasi.  

 Secara definisi, yang dimaksud tipografi adalah seni dalam memilih, 

menyusun, dan mengatur tata letak huruf dan jenis huruf untuk keperluan 

pencetakan maupun reproduksi (Maharsi, 2013). Dikatakan pula tipografi adalah 

seni memilih jenis huruf dari sekian banyak jumlah huruf yang tersedia untuk 

digabungkan dengan jenis huruf yang berbeda serta menggabungkan sejumlah kata 

dalam ruang yang tersedia. Lebih lanjut, tipografi dikatakan baik jika menarik, 

terbaca dan menciptakan gaya serta karakter. Dalam definisi tersebut tipografi 

dipahami dalam kaitannya dengan kegiatan proses setting untuk keperluan proses 

produksi cetak mencetak. Jadi lebih kepada mengatur huruf-huruf yang telah dipilih 

tersebut dalam tata letak untuk keperluan cetak dan di samping itu tipografi harus 

memiliki gaya serta karakter. Lebih jauh dari pendapat tersebut dikatakan bahwa 
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tipografi sebagai tata huruf yang merupakan unsur dalam karya desain yang 

mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya. Pendapat 

ini lebih menekankan pada aspek tipografi dalam kaitannya dengan desain dan jika 

berkenaan dengan desain berarti memperhatikan adanya hasil karya yang sesuai 

dengan konsepnya. Artinya bahwa tipografi yang tervisual harus selaras dengan 

konsep pokok yang diembannya. 

 Jenis huruf yang telah ada, menata huruf-huruf dalam keterpaduan harmonis 

yang sesuai dengan konsep yang diusungnya. Dan yang terpenting adalah 

berkomunikasi kepada audiens tentang apapun melalui bahasa gambar huruf yang 

estetis, menarik dan komunikatif dengan berbagai sinergi aspek-aspek yang 

mendukung dan terkait dengannya. Sehingga sebetulnya cakupan tipografi saat ini 

sudah sangat luas. Bukan saja sebatas pada memilih huruf saja, tapi juga bagaimana 

mencipta huruf yang inovatif baik itu sebagai huruf mandiri ataupun kesatuan huruf 

yang utuh dari A sampai Z. Bagaimana proses kreatif dari penciptaan huruf-huruf 

tersebut baik secara konsep, estetika dan keselarasannya dalam aspek komunikasi 

yang menyatu dengan konsep utamanya. Juga bukan sebatas pada menata huruf 

saja, tapi juga memadupadankan secara estetis dengan karakter-karakter huruf yang 

lain dalam kesatuan komunikasi yang selaras dan harmoni jika dilihat secara utuh 

dan keseluruhan.  

 Menurut David Jury dalam Kusrianto (2007) tipografi lebih dipahami 

sebagai disiplin ilmu yang definisinya terkait dengan perkembangan zaman. David 

menyatakan bahwa secara tradisional, tipografi dihubungkan dengan desain dan 

lebih khusus lagi dengan industri cetak. Tapi karena perkembangan teknologi yang 

berkembang secara global dan memberi kemudahan dalam akses maka tipografi 
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menjadi lebih sering digunakan untuk merujuk kepada tatanan (pengaturan) materi 

tertulis apapun dan tidak lagi terbatas hanya kepada hasil kerja seorang tipografer, 

sehingga dengan demikian pada saat ini menurut David, setiap orang adalah 

seorang tipografer. 

3.12 Tekstur 

 Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Secara fisik tekstur dibagi 

menjadi tekstur kasar dan halus, dengan kesan pantul mengkilat dan kusam. 

Ditinjau dari efek dan tampilannya tekstur digolongkan menjadi tekstur nyata dan 

tekstur semu. Disebut tekstur nyata bila ada kesamaan antara hasil raba dan 

penglihatan. Misalnya, bila suatu permukaan terlihat kasar, tetapi ketika diraba 

ternyata sebaliknya, yaitu terasa halus. 

 Dalam penerapannya, tekstur dapat berpengaruh terhadap unsur visual 

lainnya, yaitu kejelasan titik, kualitas garis, keluasan bidang dan ruang, serta 

intensitas warna. 
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BAB IV 

 DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan laporan kerja praktik, 

kegiatan yang dilakukan meliputi wawancara dan observasi untuk mendapatkan 

permasalahan yang terdapat pada bagian desain serta menganalisis permasalahan. 

Wawancara berfokus pada konsep yang diinginkan oleh pihak PT. Petrokimia 

Gresik yang mana akan diterapkan pada desain brosur yang dibutuhkan, sedangkan 

Observasi difokuskan pada pendataan brosur lama produk – produk probiotik yang 

akan diredesain beserta informasi-informasi penting yang akan di tampilkan dalam 

brosur. 

4.1 Brieff 

 Pihak PT Petrokimia Gresik menginginkan redesain brosur yang lebih 

ekonomis, modern, dan simple agar mudah dipahami oleh konsumen  dengan target 

audien dewasa, orang tua, petani, dan penduduk desa sebagai media promosi 

tentang manfaat dan keunggulan produk-produk yang dicantumkan dalam brosur, 

informasi yang terdapat pada brosur diharuskan tidak terlalu kompleks karena hal 

utama yang ingin ditonjolkan dalam brosur adalah manfaat dan keunggulan, 

pewarnaan brosur haruslah mewakili supergrafis atau corporate identity. 

4.2 Wawancara 

 Wawancara ini juga merupakan bagian dari observasi untuk memahami 

permasalahan desain dan redesain yang diinginkan pihak perusahaan. Diantaranya 

bagaimana desain yang diinginkan dalam brosur, konten apa saja yang ingin 
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ditampilkan atau ditonjolkan dalam brosur, pewarnaan brosur yang diharapkan, dan 

lain sebagainya. 

 Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka dengan pihak perusahaan 

dan dari pihak–pihak terkait. Dari proses wawancara akan memperoleh data dan 

pengarahan dalam pemuatan redesain brosur produk probiotik PT Petrokimia 

Gresik.  

 Dari hasil wawancara, diketahui bahwa PT Petrokimia Gresik 

membutuhkan perancangan ulang atau redesain brosur yang lebih modern, simple, 

dan hemat biaya cetak.  

4.3 Penentuan Konsep Brosur 

 Dalam perancangan redesain brosur ini penentuan konsep diperlukan untuk 

menentukan bagaimana redesain yang akan digunakan oleh pihak PT Petrokimia 

Gresik yang baru. Konsep diperoleh dari pengumpulan hasil observasi, wawancara, 

dan hasil pengumpulan data. Konsep yang akan diterapkan adalah brosur dengan 

jenis lipatan tiga tahu trifold yang memiliki 6 bagian atau halaman, 3 tampak 

depan/cover, dan 3 tampak belakang/isi dengan konsep simple dan modern. 

 

1) Simple 

  Konsep simple pada redesain brosur diangkat sesuai dengan 

 keinginan pihak perusahaan PT Petrokimia Gresik yang menginginkan 

 desain yang sederhana namun informasi yang disampaikan mudah dipahami 

 oleh konsumen. 
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2) Modern 

  Konsep modern pada redesain brosur diangkat sesuai dengan 

 keinginan pihak perusahaan PT Petrokimia Gresik karena sesuai dengan 

 perkembangan zaman tentunya desain yang menarik dan modern dianggap 

 mampu untuk menarik minat konsumen 

 Setelah ditentukannya konsep barulah memulai proses desain yang 

dimulai dengan penentuan software, sketsa awal & alternatif desain, warna, 

proses digital, hingga proses finishing. 

 

4.3.1 Logo Perusahaan 

 Dalam brosur akan dicantumkan Logo Perusahaan sebagai petunjuk 

identitas. 

 

 

Gambar 4.1 Logo PT. Petrokmia Gresik 
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Gambar 4.2 Logo Pupuk Indonesia 

 

4.3.2 Pemilihan Warna 

 Warna yang dipilih adalah warna dasar dari logo dan corporate identity dari 

PT Petrokimia Gresik yaitu Hijau dan kuning keemasan 

1) Hijau 

 Warna hijau memberikan kesan pemandangan alam. Hijaunya 

pepohonan yang teduh, segarnya rumput, sawah adalah sebagian besar 

imajinasiyang pada umumnya tercipta saat mengingat warna hijau. 

Warna hijau sendiri dipilih dari warna dasar corporate identity PT 

Petrokimia Gresik. 

2) Kuning Keemasan 

 Warna kuning keemasan menurut perusahaan PT Petrokimia Gresik 

memberi kesan modern, dinamis & futuristik. Kuning merupakan 

warna yang cocok untuk penjualan atau dalam pameran karena lebih 

menarik mata dibandingkan warna lain. Warna hijau sendiri dipilih dari 

warna dasar corporate identity PT Petrokimia Gresik 
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4.3.3 Tipografi 

 Jenis tipografi yang digunakan adalah Century Ghotic  dikarenakan bentuk 

yang menarik dan mudah dibaca sehingga konsumen tidak hanya  tertarik dengan 

desain brosur namun juga informasi yang dicantumkan mudah terbaca. 

4.4 Konsep Isi Brosur 

 Isi dari brosur 3 lipatan ini bersumber dari data-data yang didapatkan dari 

pihak perusahaan. Data dan konsep halaman yang di dapatkan berupa  

 

1) Logo tiap produk dan logo perusahaan 

 

Gambar 4.3 Logo Perusahaan Pupuk Indonesia 

 

 

Gambar 4.4 Logo Perusahaan PT Petrokimia Gresik 
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Gambar 4.5 Logo Produk Probiotik 

 

2) Manfaat dan Keunggulan 

a. Produk Petro Biofeed 

 Menambah kekebalan ternak dari serangan penyakit 

 Meningkatkan bobot badan ternak 

 Memperbaiki serapan nutrisi dalam sistem 

 pencernaan 

 Mengurangi bau pada kotoran 

 Menambah nafsu makan 
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b. Produk Petro Chick 

 Menyeimbangkan Mikroorganisme yang 

 menguntungkan dalam perut unggas 

 Memperbaiki kesehatan unggas 

 Mengurangi stress (ketegangan) pada unggas 

 Meningkatkan nafsu makan unggas  

 Meningkatkan produksi telur unggas 

 

c. Produk Petro Fish 

 Menekan pertumbuhan Mikroba merugikan (Triple 

 action) 

 Menumbuhkan pakan alami (Triple action) 

 Meningkatkan kesehatan ikan/udang (Triple action) 

 Mengandung mikroba yang menguntungkan 

o Lactobacillus plantarum : 10° cfu*/ml 

o Nitrosomonas europea : 10° cfu*/ml 

o Bacillus subtilis  : 10° cfu*/ml 

o Bacillus apiarius  : 10° cfu*/ml 

 Bentuk cair, warna coklat 

 Kemasan kedap Ultra Violet dan udara  
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3) Gambar packaging atau kemasan produk 

 PetroBiofeed 

 

Gambar 4.6 Produk Probiotik PetroBiofeed 

 

 Petro Chick 

 

Gambar 4.7 Produk Probiotik PetroChick 
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 Petro Fish 

 

Gambar 4.8 Produk Probiotik PetroFish 

 

4) Kontak perusahaan  

 Pusat Layanan Pelanggan 

 PT Pupuk Indonesia (Persero) 

 0800.100.800.1 (bebas pulsa) 

 SMS : 0822 100 100 81 

 Email : konsumen@petrokimia-gresik.com 

 Pusat Layanan Pelanggan 

PT Petrokimia Gresik 

0800.1.888.777 (bebas pulsa) 

SMS : 081 134 4774,  

Fax (031) 397 9976 

Email : konsumen@petrokimia-gresik.com 
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4.5 Perancangan Karya 

 Setelah mengetahui konsep yang akan digunakan maka dilakukan tahap 

perancangan karya dengan proses awal sketsa desain, penempatan konten, 

pemilihan warna, tipografi hingga ke proses akhir pembuatan final desain. 

4.5.1 Sketsa Brosur 

 

 

Gambar 4.9 Alternatif desain 1 

 

 Pada Alternatif desain 1, brosur menggunakan tiga lipatan dengan cover 

yang menampilkan foto-foto tiap produk dan juga logo produk serta logo 

perusahaan dengan latar belakang dominan hijau. pada bagian belakang (isi) 

terdapat deskripsi tiap produk secara mendetail mengenai keunggulan produk 

dengan menggunakan latar belakang hijau dan font kuning keemasan 
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Gambar 4.10 Alternatif desain 2 

 

 Pada Alternatif desain 2, brosur menggunakan 2 lipatan dengan cover yang 

menampilkan foto-foto tiap produk dan juga logo produk serta logo perusahaan 

dengan latar belakang dominan hijau dan menggunakan supergrafis PT Petrokimia 

Gresik. pada bagian belakang (isi) terdapat foto produk dan logo produk beserta 

deskripsi tiap produk secara mendetail mengenai keunggulan produk dengan 

menggunakan latar belakang hijau dan font kuning keemasan. 
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Gambar 4.11 Alternatif desain 3 

 

` Desain terpilih adalah Alternatif desain 3 dikarenakan terlihat lebih modern 

dan simple namun tetap mempertahankan unsur-unsur desain dari Corporate 

Identity perusahaan dan warna khas dari produk masing-masing pada background 

isi produk. Redesain brosur mengunakan format brosur trifold atau brosur tiga 

lipatan dengan tujuan memperkecil biaya cetak, dan memperkuat konsep modern 

dan simple.  

   

4.5.2 Final Desain Brosur 

 Pada halaman cover, pewarnaan didominan warna hijau dikarenakan 

merupakan salah satu warna dominan pada supergrafis PT Petrokimia Gresik. Di 

bagian depan ditambahkan foto produk yang di informasikan dalam brosur dan juga 

dicantumkan kontak perusahaan Petrokimia Gresik beserta Pupuk Indonesia. 
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 Pada halaman isi brosur, warna background disesuaikan dengan dominan 

background desain brosur lama dengan tujuan menonjolkan chiri khas warna 

masing-masing produk. Konten pada isi brosur disetarakan yaitu berisikan 

informasi tentang manfaat dan keunggulan tiap-tiap produk mengingat 

permasalahan pada brosur lama adalah konten yang kurang seragam. 

 

1) Halaman bagian depan (cover) 

 

Gambar 4.12 Brosur depan (cover) 

 

 Pembuatan brosur menggunakan format brosur tiga lipatan (trifold). Pada 

bagian depan (cover) brosur menampilkan foto produk probiotik PT Petrokimia 

Gresik yaitu Petro BioFeed, Petro Chick dan petro fish. Kemudian dicantumkan 

logo perusahaan dari PT Petrokimia Gresik dan Pupuk Indonesia. Supergrafis atau 

Corporate Identity PT Petrokimia Gresik diterapkan pada bagian bawah brosur. 

gambar-gambar pendukung seperti unggas, telur dll yang berhubungan dengan 

produk dan serta kontak perusahaan. Pemilihan warna brosur lebih dominan ke 

warna hijau dikarenakan Warna hijau memberikan kesan pemandangan alam. 
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Hijaunya pepohonan yang teduh, segarnya rumput, sawah adalah sebagian besar 

imajinasiyang pada umumnya tercipta saat mengingat warna hijau. Warna hijau 

sendiri dipilih dari warna dasar corporate identity PT Petrokimia Gresik. 

 

2) Halaman bagian belakang (isi) 

 

Gambar 4.13 Brosur belakang (isi) 

 

 Pada bagian belakang (isi) brosur lipatan bagian kiri menampilkan foto 

produk Petro BioFeed beserta logo produk dan disebutkan pula Manfaat dan 

Keunggulan dari produk Petro Biofeed, pemilihan warna latar Petro Biofeed 

disesuaikan dengan warna dasar brosur lama dari Petro Biofeed dan warna 

packaging produk. Pada bagian tengah brosur menampilkan produk Petro Chick 

beserta logo produk dan disebutkan pula Manfaat dan Keunggulan dari produk 

Petro Chick, pemilihan warna latar  disesuaikan dengan warna dasar brosur lama 

dari Petro Chick. Pada lipatan brosur bagian kanan menampilkan produk Petro Fish 

beserta logo produk dan disebutkan pula Manfaat dan Keunggulan dari produk 

Petro Fish, pemilihan warna latar  disesuaikan dengan warna dasar brosur lama dari 
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Petro Fish. Supergrafis atau Corporate Identity PT Petrokimia Gresik dicantumkan 

pada bagian bawah tiap produk.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari proses redesain brosur produk probiotik PT Petrokimia 

Gresik yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa redesain brosur 

produk probiotik PT. Petrokimia lebih mengutamakan sisi kesederhanaan, modern, 

dan ekonomis yang nantinya  diharapkan dapat menarik lebih banyak minat 

konsumen ketika media promosi tersebut direalisasikan. 

Media promosi brosur bagi PT Petrokimia berperan penting dalam 

memberikan informasi dan membangun citra perusahaan kepada konsumen dimana 

di dalamnya terdapat informasi-informasi penting mengenai produk probiotik PT 

Petrokimia yang dapat diakses dengan mudah. Maka dari itu desain media promosi 

haruslah informatif, inovatif, dan komunikatif sehingga konsumen merasa tertarik 

dan mudah memahami isi dari brosur. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan perancangan di atas maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut :  

1. Redesain brosur ini belum sepenuhnya sempurna dan perlu adanya  

perbaikan elemen-elemen desain yang dimaksudkan untuk menjaga citra 

dan profesionalitas PT Petrokimia Gresik. 
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2. Lebih sering memperbarui desain media promosi mengingat PT. 

Petrokimia adalah perusahaan besar yang tentunya sering mengadakan 

event-event. 

3. Semakin berkembangnya zaman seharusnya desain-desain media 

promosi juga harus mengikuti perkembangan zaman mulai dari desain 

yang sederhana dan mudah dimengerti, dan desain yang terkesan modern 

dan mewah namun tetap sesuai dengan karakter perusahaan (Corporate 

Identity). 
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