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ABSTRAK 

 

 PT. PICODIO Digital Agency adalah perusahaan berbasis di 

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, yang bergerak di bidang agensi kreatif. Berdiri 

pada tahum 2011. Perusahaan Picodio memberikan berbagai jasa dan pelayanan 

untuk klien mereka. Jasa PT. PICODIO antara lain website design and 

development, mobile application design, social media management, dan berbagai 

layanan jasa lainnya. PT. PICODIO memiliki tujuan yaitu ingin memberikan yang 

terbaik (memberikan puncak) untuk klien dengan pelayanan yang memuaskan. 

HIGI Creative Labs merupakan anak perusahaan PT Picodio Digital Agency, 

HIGI Creative sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam dunia agensi 

digital. Tetapi dengan semakin berkembangnya jaman, dan semakin maraknya 

media sosial, di Surabaya sendiri mulai banyak bermunculan agensi-agensi 

serupa. Pada perancangan ini digunakan suatu penyampaian informasi sekaligus 

sebagai media mempromosikan citra dari HIGI Creative. Untuk dapat membawa 

citra tersebut maka dibutuhkan sebuah strategi promosi yang berbeda dari 

sebelumnya. 

 Dalam era modern ini, banyak pengguna internet dan media sosial sebagai 

bisnis untuk mempromosikan atau menjual dengan mengiklankan produknya. 

Ditahun 2019 ini, HIGI Creative Labs berencana ingin memberikan kesan berbeda 

melalui tampilan visual dengan konten video yang disampaikan melalui media 

sosial Instagram, maka dari itu HIGI Cretive Labs memberikan tanggung jawab 

kepada perancang untuk membantu menciptakan bumper motion graphic uagar 

supaya opening pada konten sosial media dari maskot HIGI Creative Labs lebih 

menarik serta menumbuhkan brand loyalty. 

 

 

Kata kunci : Bumper, Sosial Media, Instagram 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

HIGI Creative Labs merupakan anak perusahaan PT Picodio Digital 

Agency, HIGI Creative sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam dunia 

agensi digital. Tetapi dengan semakin berkembangnya jaman, dan semakin 

maraknya media sosial, di Surabaya sendiri mulai banyak bermunculan agensi-

agensi serupa. Pada perancangan ini digunakan suatu penyampaian informasi 

sekaligus sebagai media mempromosikan citra dari HIGI Creative. Untuk dapat 

membawa citra tersebut maka dibutuhkan sebuah strategi promosi yang berbeda 

dari sebelumnya. 

 

 Dalam era modern ini, banyak pengguna internet dan media sosial 

sebagai bisnis untuk mempromosikan atau menjual dengan mengiklankan 

produknya. Periklanan menjalankan sebuah fungsi sebagai informasi, dimana 

fungsi tersebut mengkomunikasikan informasi produk, ciri-ciri, dan lokasi 

penjualannya, serta memberitahu konsumen tentang produk-produk baru. 

Periklanan juga menjalankan sebuah fungsi sebagai persuasif, yaitu mendorong 

para konsumen untuk membeli merk tertentu untuk mengubah sikap terhadap 

produk atau perusahaan tersebut. Fungsi dari periklanan yang lain yaitu sebagai 

pengingat, dimana konsumen akan terus diingatkan tentang sebuah produk dari 

perusahaan sehingga mereka akan tetap membeli produk yang diiklankan tanpa 

mempedulikan merk pesaingnya (Johnson, 2007). Menurut Konsep pemasaran, 

sebuah organisasi hendaknya mencoba menyediakan produk-produk yang 

memuaskan kebutuhan konsumen melalui sekumpulan kegiatan terkoordinasi 

yang juga memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuannya (Johnson, 2007 : 

13). 

 

 Mempromosikan produk bisa ditempuh melalui berbagai cara, bukan 

hanya berpatokan pada toko fisik saja, tetapi bisa juga dengan memanfaatkan 

media internet, contohnya dengan memanfaatkan media sosial Instagram sebagai  
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sarana mempromosikan produk secara online. Sudah menjadi rahasia umum, bila 

antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Internet terbilang cukup tinggi, 

terlebih lagi dalam penggunaan sosial media. Tentu semua media sosial 

digunakan untuk mempromosikan produk secara online, hanya saja berfokus pada 

media sosial Instagram, karena Instagram sendiri merupakan sosial media yang 

mengusung konsep galeri foto, terlebih dari itu Instagram merupakan media yang 

sedang populer di zaman modern ini, tentu saja hal ini dapat sangat 

menguntungkan karena sebagai penjual dapat memarekan foto produk, info, yang 

ingin dipasarkan. Meskipun pada Instagram tidak dapat menuliskan penjelasan 

foto atau caption dengan panjang lebar, tetapi rata-rata pengguna internet di 

Indonesia lebih tertarik pada gambar, dan cenderung malas untuk membaca 

tulisan yang terlalu panjang, apalagi yang berbau tentang promosi atau iklan, jadi 

bila menggunakan instagram harus fokus untuk membuat gambar yang dapat 

menarik minat pengguna media sosial untuk membeli salah satu produk yang 

ditawarkan (klikmania, 2015). 

 

Brand loyalty atau loyalitas merek menurut Aaker (2014:9) adalah inti dari 

setiap nilai brand karena begitu inti ini didapatkan, loyalitas itu akan bertahan. 

Keengganan pelangan untuk berpindah brand akan memberi keuntungan bagi 

brand yang sudah memiliki loyalitas. Akan sulit dan mahal bagi pesaing untuk 

bisa mematahkan loyalitas tersebut. Loyalitas merek adalah puncak dari sebuah 

proses pembangunan merek atau brand building. Hal ini selaras dengan tujuan 

dari PT. PICODIO yang ingin “memberi puncak” dengan pelayanan yang 

memuaskan. 

 

Oleh karena itu, untuk menciptakan “loyalty” dari para klien serta untuk 

memperkuat identitas visual kepada masyarakat, pada Kerja Praktik yang 

dilakukan di PT. Picodio Digital Agency ini, HIGI Cretive Labs memberikan 

tanggung jawab kepada perancang untuk membantu menciptakan bumper motion 

graphic agar supaya opening pada konten sosial media dari maskot HIGI Creative 

Labs lebih menarik serta menumbuhkan brand loyalty. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada laporan kerja praktik ini adalah :  

“Bagaimana merancang desain bumper motion graphic untuk opening konten 

sosial media sebagai media promosi HIGI Creative Labs dalam upaya 

menumbuhkan brand loyalty?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini supaya lebih jelas dan terarah, 

maka penulis hanya membatasi masalah yang akan dibahas dan terfokus pada 

desain  bumper motion graphic untuk opening konten social media Instagram dari 

tiga maskot HIGI Creative Labs yang terdiri dari 3 karakter yaitu Hi-Chan, Hi-

Geek, dan Mr.Hiro. 

 

1.4 Tujuan Masalah  

Tujuan perancangan ini adalah merancang desain bumper motion graphic 

untuk opening konten social media HIGI Creative Labs sebagai sarana promosi 

serta menumbuhkan brand loyalty. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat perancangan desain feed instagram ini terbagi menjadi dua 

aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis, yang dijelaskan sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Kerja Praktik ini diharapkan bermanfaat referensi keilmuan khusunya 

dalam hal merancang desain bumper motion graphic untuk opening konten sosial 

media sebagai media promosi HIGI Creative Labs guna menumbuhkan brand 

loyalty 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Kerja Praktik ini diharapkan bermanfaat guna menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi pembaca supaya mengetahui media promosi berupa media 

sosial instagram. 
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1.6 Pelaksanaan 

a. Detail Perusahaan  

Nama Perusahaan : PT. PICODIO Digital Agency 

     Divisi Higi Creative Labs 

Alamat  : Galaxy Klampis Asri Selatan VIII Blok L4-12, 

  Galaxy Bumi Permai Araya Tahap II 

  Surabaya – 60119, Indonesia 

Telepon  : (031) – 5995042 

Website  : www.picodio.com / www.higilabs.com 

b. Periode 

Periode KP  : 21 Februari s.d 21 April 2019 

Waktu  : 07.30 – 17.30 WIB (Senin – Jumat) 

 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di PT Picodio 

Digital Agency Divisi Higi Creative Labs adalah membantu merancang, 

mendesain konten sosial media client dari PT Picodio Digital Agency. Serta 

merancang bumper motion graphic untuk opening konten social media HIGI 

Creative Labs sebagai upaya menumbuhkan brand loyalty. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini terdapat 5 bab yang tersusun 

secara sistematik. Adapun urutan per-bab adalah sebaga berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan maslaah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat (dalam sub-bab manfaat dibagi menjadi sub-bab manfaat teoritis 

dan praktis), dilanjutkan dengan pelaksanaan kerja raktik dan sistematika laporan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang profil perusahaan atau gambaran umum 

mengenai perusahaan yang ditempati pada saat kerja praktik, yaitu PT. PICODIO 

Digital Agency yang terdiri dari profil perusahaan, visi misi dan tujuan 

perusahaan, anak perusahaan, struktur serta portfolio perusahaan. 
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BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai segala teori yang digunakan serta 

berkaitan dalam proses pengerjaan karya. 

 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini membahas tentang pekerjaan yang telah dilakukan selama 

perancang melakukan kerja praktik di PT. PICODIO Digital Agency. Selain itu 

akan dibahas juga hasil dari perancangan yang diangkat dalam laporan ini, dan 

implementasi karya tersebut pada sosial media. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. 

kesimupulan akan meringkas keseluruhan hasil dalam laporan kerja praktik ini 

yang berhubungan dengan permasalahan dan jalan keluar dari permasalahan 

tersebut atau solusi yang diberikan penulis. Pada bagian saran, penulis akan 

memberikan beberapa masukan tentang permasalahan yang telah diangkat ke 

dalam laporan kerja praktik ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan catatan yang berisi tentang beberapa daftar 

sumber referensi yang telah digunakan sebagai dasar dalam penulisan laporan 

kerja praktik ini. Berupa jurnal, buku, e-book, dan lainnya. 

 

LAMPIRAN 

Berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah 

seperti dokumen khusus, instrument/questioner/alat pengumpul data, ringkasan 

hasil pengolahan data, table, peta atau gambar. Keterangan tambahan ini 

dimaksudkan agar pembaca pendapat gambaran lebih menyeluruh akan proses 

dari penyusunan karya ilmiah. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

PT. PICODIO Digital Agency 

Alamat   : Galaxy Klampis Asri Selatan VIII Blok L4-12, Surabaya 

Telepon  : (031) – 5995042 

Email  : info@picodio.com / david@picodio.com 

Website  : www.picodio.com / www.higilabs.com 

Hari Kerja : Senin s.d. Jumat 

Jam Kerja  : 08.30 – 17. 30 WIB 

 

PT. PICODIO adalah perusahaan berbasis di Surabaya, Jawa Timur, 

Indonesia, yang bergerak di bidang agensi kreatif. Berdiri pada tahum 2011. 

Perusahaan Picodio memberikan berbagai jasa dan pelayanan untuk klien mereka. 

Jasa PT. PICODIO antara lain website design and development, mobile 

application design, social media management, dan berbagai layanan jasa lainnya. 

Filosofi yang terkandung dalam nama perusahaan Picodio itu sendiri yaitu PICO 

dan DIOS dari Bahasa Spanyol yang dalam bahasa Inggris berarti “Gave Peak” 

atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Memberikan Puncak”. Filosofi ini 

selaras dengan tujuan PT. PICODIO yaitu ingin memberikan yang terbaik 

(memberikan puncak) untuk klien dengan pelayanan yang memuaskan.  

 

  Sebagai salah satu agensi kreatif yang terbilang sudah cukup lama berdiri. 

PT. PICODIO memiliki berbagai macam pengalaman dalam dunia kreatif.  Maka 

tidak heran kalau klien dari PT. Picodio cukup banyak, tidak hanya berasal dari 

regional Surabaya saja, tetapi juga dari lingkup nasional bahkan bahkan lingkup 

internasional. Seperti BankJatim, UMC Suzuki Jawa Timur,  PT. Pakuwon Jati, 

Adi Husada Center Care, Safe Care, PT. Gading Murni, dan masih banyak lagi. 

 

  Dengan semakin berkembangnya perusahaan, semakin banyaknya klien, 

serta dengan adanya tuntutan  kualitas dan kuantitas pelayanan. Hal tersebut tentu 
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disadari oleh PT. PICODIO, dan mendorong PT. PICODIO memunculkan anak 

perusahaan atau sister company, yang memiliki nama HIGI Creative Labs. Yang 

bergerak dan berfokus  pada pelayanan jasa desain grafis  professional. 

 

2.2 Logo Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT. PT. PICODIO Digital Agency 
 (Sumber : HRD PT. PICODIO, 2019) 

 

Secara kasat mata logo PT. PICODIO terdiri dari dua objek yaitu 

logogram yang berupa gambar senyuman serta logotype yang berupa tulisan nama 

Picodio. Logogram yang berupa gambar senyuman merupakan gambaran dari 

kepuasan pelanggan PT. PICODIO. Gambar senyuman dengan bentuk anak panah 

yang menjulang ke arah kanan atas yang memiliki makna perkembangan dan 

kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh PT. PICODIO. 

Bentuk senyuman yang berupa kurva setengah lingkaran melambangkan 

keluwesan dan fleksibilitas perusahaan untuk melayani semua keinginan klien.  

 

Warna hijau pada logogram melambangkan keuangan dan kekayaan, yang 

memiliki filosofi bahwa bisnis klient akan terus berkembang dan mengahasilkan 

kekayaan dengan bekerjasama dengan PT. PICODIO. Selain itu warna hijau juga 

mengandung makna sesuatu yang baru, segar, pertumbuhan dan kemandirian, 

serta mengarahkan pada emosi yang seimbang dalam mengambil keputusan 

terbaik. 
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Logo type bertuliskan nama Picodio, mengadopsi bentuk font standar 

komputer yang digunakan dalam kegiatan pemrograman. Bentuk  yang simple, 

membulat dan terlihat luwes memiliki makna sebagai sebuah ageni digital PT. 

PICODIO akan memberikan pelayanan dan jasa yang fleskibel, yang mampu 

menyesuaikan kebutuhan klien. Selain itu penggunaan logotype dengan bentuk 

tersebut agar logo tetap mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi, tetapi tetap 

terlihat elegan, modis dan modern.  

 

 Penggunaan warna biru pada logotype dipilh karena warna biru 

merupakan warna yang netral tidak terpaut salah satu jenin gender. Warha biru 

juga melambangkan profesionalitas, kredibel, dan dapat dipercaya. Warna biru 

juga mengandung makna loyalitas, kedewasaan, handal, dan bertanggung jawab. 

 

2.3 Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan digital terbaik di seluruh Indonesia dan Asia 

Tenggara 

 

2.4 Misi Perusahaan 

Berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk klien dan 

memberikan produk terbaik untuk mereka 

 

2.5 Anak Perusahaan 

HIGI Creative Labs 

HIGI Creative Labs adalah sebuah anak perusahaan atau sister 

company  dari PT. PICODIO, yang berfungsi untuk membantu mengelola dan 

menyediakan jasa desain grafis  professional. HIGI Creative Labs atau lebih 

sering disebut dengan nama HIGI ini meghususkan diri dalam branding, desain 

grafis, periklanan, dan pemasaran media sosial. Walaupun sebagai sister company 

HIGI Creative tidak secara otomatis terlepas dari PT. PICODIO. Seluruh Program 

kerja dan sistem kerja HIGI Creative tetap menjadi satu dengan PT. PICODIO. 

Atau dengan kata lain HIGI Creative akan tetap bisa bekerja sama dengan 

anggota-anggota PT. PICODIO yang lain. 
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HIGI Creative Labs menghasailkan lebih dari sekedar desain grafis 

yang unik, konten yang menarik, atau mengembangkan strategi pemasaran, 

terutama berbasis online. HIGI Creative Labs juga memiliki kemampuan untuk 

memahami bisnis dan apa yang diperlukan untuk membantu bisnis klien berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Logo HIGI Creative Labs 
 (Sumber : HRD PT. PICODIO, 2019) 

 

 

2.6 Struktur Perusahaan 

 

Gambar 2.3 Struktur Perusahaan PT. PICODIO Digital Agency 
 (Sumber : HRD PT. PICODIO, 2019) 
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2.7 Portfolio PT. PICODIO 

Berikut ini adalah hasil project digital media, adevertising dan graphic 

design yang telah dikerjakan PT. PICODIO dengan bekerja sama dengan 

beberapa klien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Beberapa Klien PT. PICODIO Digital Agency 
 (Sumber : Data PT. PICODIO, 2019) 

 

1.  Panda Box 

Desain dan Branding 

 

Gambar 2.5 Panda Box 

 (Sumber : Data PT. PICODIO, 2019)  
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 Panda Box adalah toko Retail yang berada di Tunjungan Plaza & Pakuwon 

Mall Surabaya yang mengusung konsep “Your Entrepreneur Shop” sebagai 

wadah para pembisnis muda untuk memulai atau mengembangkan usaha di lokasi 

strategis dengan modal terjangkau. Panda Box kini menghadirkan Panda Box 

Online sebagai bentuk apresiasi kepada merchant-merchant Panda Box agar dapat 

menjangkau konsumen yang lebih luas lagi dari seluruh masyarakat Indonesia. 

Untuk projek ini PT. PICODIO merancang logo, merchandise, catalogue, media 

placement, website serta semua media yang berhubungan dengan proses 

pengiklanan Panda Box. 

 

2. Storelogy.com 

Desain dan Branding 

 

Gambar 2.6 Storelogy.com 

 (Sumber : Data PT. PICODIO, 2019) 

 

 Storelogy,com merupakan perusahaan baru di Indonesia yang berfokus 

pada penggunaan e-commerce. Storelogy,com platform digital yang berfungsi 

untuk membantu para pemilik toko online untuk bisa membuat website mereka 

sendiri secara mudah. Untuk klien ini PT. PICODIO bertanggung jawab untuk 
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melakukan branding mulai dari pembuatan logo, catalogue, website, serta 

stationary set. 

 

3. BankJatim 

Sosial Media Management 

 

Gambar 2.7 Bank Jatim 

 (Sumber : Data PT. PICODIO, 2019) 

 

 

 Dengan perkembangan teknologi, maka sudah suatu kewajiban bagi 

perusahaan-perusahan besar untuk memanfaatkan perkembangan teknologi untuk 

membantu pemasaran produk mereka. Selain website, media sosial seperti 

instagram merupakan sarana yang paling mudah dan cepat untuk menarik 

masyarakat. BankJatim adalah bank terbesar di Jawa Timur.  PT. PICODIO 

bekerja sama dengan Bank Jatim untuk membantu mengelola media sosial 

mereka. Pengelolaan atau manageman sosial media Bankjatim tidak hanya dalam 

proses mendesain postingan instagram saja, namun juga melingkupi perancanaan, 

membuat konten, serta membalas berbagai keluhan maupun pertanyaan 

masyarakat mengenai Bank Jatim melalui direct massage Instagram. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Maskot 

Menurut Wheeler (2009 : 46), maskot merupakan bentuk tampilan visual 

atau personifikasi dari sebuah perusahaan atau sebuah brand dengan menampilkan 

sifat dan ciri khusus dari nilai-nilai atau citra yang diwakilinya. Maskot yang 

efektif adalah maskot yang dapat membawa visi dan misi serta filosofi dari sebuah 

perusahaan atau brand yang diwakilinya ke dalam bentuk visual. 

 

Maskot termasuk media yang bersifat identik, biasanya digunakan untuk 

menggambarkan karakter atau citra dari suatu perusahaan atau organisasi yang 

diwakilinya. Menurut Aline Wheeler, maskot termasuk kedalam salah satu elemen 

dari brand identity. Maskot merupakan bentuk dari personifikasi sebuah brand 

dalam bentuk karakter tertentu. Maskot tidak hanya digunakan untuk 

mempromosikan sebuah produk ataupun perusahaan, namun maskot juga mampu 

memberikan sebuah edukasi secara persuasive mengenai brand ataupun 

perusahaan tersebut. 

3.1.1 Karakter Maskot 

Menurut Doni Kusuma, karakter adalah ciri, gaya, sifat,atau pun 

karakteristik diri seseorang yang berasal dari pembentukan atau tampaan yang 

telah didapatkannya melalui lingkungan yang ada di sekitarnya. 

Menurut Kamisa, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan 

budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lainnya. 

Berkarakter dapat diartikan mempunyai watak dan juga kepribadian. 

Dalam Bahasa karakter berarti kebiasaan atau tabiat, dan menurut ahli 

psikologi, karakter merupakan sebuah bentuk keyakinan dan kebiasaan yang 

cenderung menuju pada tindakan seorang individu. Ketika pengetahuan tentang 

karakter seseorang tersebut diketahui maka sikap individu tersebut juga dapat 

diketahui berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. 
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3.2 Motion Graphic Animation (Bumper) 

Motion Graphic Animation adalah tipe animasi yang menampilkan 

tulisan grafik, misalnya penggunaan running text dalam iklan atau logo corporate 

di stasiun ID atau company profile. Jenis animasi ini juga digunakan dalam 

animasi film atau acara televisi. Motion Graphic Animation di Indonesia lebih 

dikenal sebagai “Bumper”. Awalnya keberadaan Bumper ini dipopulerkan dengan 

muculnya MTV. Inilah yang mempengaruhi lahirnya generasi baru Motion 

Graphic animator di Indonesia (Madcoms, 2006: 2). 

 

Animasi merupakan sebuah nyawa dalam pengaplikasian bumper. Dalam 

sebuah acara program TV, bumper yang menarik akan membuat para pemirsa 

semakin ingin tahu bagaimana acara tersebut sehingga membuat rasa penasaran 

yang semakin kuat, dan menanamkan pesan secara efektif dan efisien. Intinya 

sebuah animasi Bumper haruslah menarik dan mengandung ciri khas acara TV 

tersebut agar selalu diingat oleh para pemirsanya.  

 

Komposisi warna sebuah animasi Bumper harus disesuaikan dengan 

karakter acara tersebut. Komposisi warna yang indah dan sesuai dengan karakter 

acara TV yang ditawarkan akan lebih cepat menjadi fokus perhatian. Selain 

komposisi warna, soundeffect atau audio yang akan digunakan juga menjadikan 

hal penting bagi animasi Bumper. Audio tidak hanya dialog orang melainkan juga 

musik yang mengiringinya harus disesuaikan dengan karakter yang akan diangkat. 

Tempo music yang cepat lebih cocok untuk animasi Bumper yang berkarakter 

ceria, dinamis, ditujukan pada anak muda dan lain sebagainya, sedangkan tempo 

yang pelan atau ringan lebih cocok untuk animasi Bumper yang berkarakter cinta, 

elegansi, eksklusivitas, bahkan untuk kesedihan (Madcoms, 2006: 107). 

 

3.2.1 Character Animation 

Character Animation merupakan tipe animasi yang menggunakan tokoh 

– tokoh mirip manusia atau hewan sebagai tokohnya, misalnya seperti dalam film 

Jurassic Park yang menggunakan animasi untuk menampilkan dinosaurus. 

Sementara itu dalam film Spiderman dan Daredevil, character animation 
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digunakan sebagai digital stuntman pengganti manusia. Bentuk animasi ini sangat 

beragam, dari karakter lucu yang sering disebut kartun, monster – monster 

mengerikan dalam sebuah film horor, hingga digital stuntman.  

 

3.3 Media 

Media adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

sebuah pesan atau informasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata “Medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu 

perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver) (Heinich,  

dalam Hermawan, 2007: 3). Kata media dalam bahasa Arab adalah wasaai yang 

berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan 

(Arsyad 2002: 4). 

 

Menurut Mc.Luhan (Wibawa, 1991: 7) media ialah semua saluran pesan 

yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dari seseorang ke orang lain 

yang tidak ada dihadapanya. Romiszowski (Wibawa, 1991: 8) berpendapat tujuan 

media ialah membawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat 

berupa orang atau benda) kepada penerima pesan. 

 

3.4 Media Promosi 

Menurut Ardhi 2013 dalam Amaliah, Media promosi merupakan alat 

atau sarana yang digunakan untuk promosi. Ada berbagai macam media promosi 

yang berkembang saat ini, dari media konvensional sampai media tidak 

konvensional. Media promosi yang paling tua adalah dari mulut ke mulut. 

Promosi ini banyak dijumpai pada zaman dahulu karena belum banyak media 

promosi yang maju seperti saat ini. Contoh media promosi lainnya adalah brosur, 

leaflet, flyer, poster, billboard, iklan di Koran, televisi, gelas, jam dinding, kartu 

nama, sticker, dan lain sebagainya. Media promosi dibagi menjadi beberapa 

kategori diantaranya adalah media cetak konvensional, iklan media cetak, media 

luar ruang, media online dan media elektronik. 
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Above The Line dan Bellow The Line Menurut Jefkins  1994: 86 dalam 

Amaliah Above The Line (ATL) adalah aktivitas promosi yang biasanya dilakukan 

oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk citra merek yang diinginkan. 

Sedangkan bellow the line (BTL) adalah segala aktivitas pemasaran atau promosi 

yang dilakukan di tingkat retail/ konsumen dengan salah satu tujuannya adalah 

merangkul konsumen supaya aware dengan produk kita. 

 

3.5 Fungsi Media Promosi 

Menurut Shimp (2000: 7), media promosi memiliki lima fungsi yang 

begitu penting bagi suatu perusahaan. Berikut merupakan penjelasan dari kelima 

fungsi media promosi tersebut: 

 

1. Informing (Menginformasikan) 

Menginformasikan dan membuat konsumen sadar akan adanya 

produk-produk baru, mendidik konsumen mengenai bebrbagai fitur 

dan manfaat merek, serta memberikan fasilitas penciptaan citra baik 

sebuah perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa. 

 

2. Persuading (Membujuk) 

Sebuah media promosi yang baik adalah media promosi yang mampu 

mempersuasi pelanggan untuk melakukan aksi yaitu mencoba atau 

membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Persuasi juga memiliki 

maksud agar pelanggan memberikan permintaan kepada perusahaan 

pada seluruh kategori produk yang akan mempengaruhi permintaan 

primer produk. 

 

3. Reminding (Mengingatkan) 

Media promosi memiliki fungsi untuk menjaga citra perusahaan agar 

tetap segar dalam ingatan para pelanggan. Apabila kebutuhan muncul, 

diharapkan produk yang pertama muncul pada benar pelanggan adalah 

produk yang pernah dipromosikan di masa lalu. 
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4. Adding Value (Menambahkan Nilai) 

Sebuah inovasi, penyempurnaan kualitas, serta mengubah persepsi 

konsumen adalah tiga cara mendasar untuk mendapatkan nilai tambah 

dari pelanggan untuk perusahaan atau produk. Promosi yang efektif 

memeberikan dampak baik kedepannya dan menyebabkan mereka 

dipandang lebih elegan, lebih bergaya, serta lebih unggul dari produk 

pesaing. 

 

5. Assisting (Mendampingi Upaya-Upaya Lain dari Perusahaan) 

Media promosi membantu perwakilan dari penjualan. Media promosi 

mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan 

memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum 

melakukan kontak personal dengan pelanggan maupun calon 

pelanggan. Upaya, waktu serta biaya dapat dihemat karena 

mempersempit waktu yang diperlukan dalam memberikan informasi 

kepada pelanggan. 

 

3.6 Sosial 

Menurut Salim, 2002 dalam Ainun pengertian sosial adalah kata sosial 

yang berasal dari bahasa latin yaitu socius yang berarti segala sesuatu yang lahir, 

tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama. Dalam Ainun menekankan 

pengertian sosial pada strukturnya yaitu suatu tatanan dari hubungan sosial dalam 

masyarakat yang menempatkan pada pihak-pihak tertentu. 

Menurut Winandi (Ibrahim, 2003) dalam Ainun mendefenisikan struktur 

sosial sebagai seperangkat unsur-unsur yang mempunyai ciri tertentu dan 

seperangkat hubungan diantara unsur-unsur tertenu. Dapat disimpulkan bahwa 

sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat yang lahr, 

tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama (Islamiyah, 2017). 

 

3.7 Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan  mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 
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sosial, dan dunia virtual. Saat teknologi internet dan gadget berkembang dengan 

pesat, kini untuk mengakses media sosial dapat diakses dimanapun dan kapanpun, 

demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial (Lesmana : 33-36) . 

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan 

media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi 

platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam ada dalam berbagai 

bentuk yang berbeda, termasuk social network, forum internet, weblogs, 

social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan 

bookmark sosial. 3.3.1 Media (Islamiyah, 2017). 

Dengan demikian menurut Nasrullah dalam Mulawarman, dkk, bisa 

dijelaskan bahwa keberadaan media sosial pada dasarnya merupakan bentuk yang 

tidak jauh berbeda dengan keberadaan dan cara kerja komputer. Tiga bentuk 

bersosial, seperti pengenalan, komunikasi, dan kerja sama bisa dianalogikan 

dengan cara kerja komputer yang juga membentuk sebuah sistem sebagaimana 

adanya sistem di antara individu dan masyarakat (Mulawarman, 2017). 

Jadi, dapat simpulkan bahwa media sosial merupakan jaringan yang 

menghubungkan komunikasi satu sama lain dalam bertukar pesan dan informasi 

dari jarak jauh antar individu dan kelompok dengan menggunakan internet. 

 

3.7.1 Fungsi Media Sosial 

Media sosial memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi 

manusia 

2. Media sosial berhasil mentransformasikan praktik komunikasi searah 

media siaran 

3. Media sosial mendukung pengetahuan informasi 

 

Menurut (Lesmana : 33-36) McQuail berpendapat bahwa fungsi utama 

media sosial yaitu : 

1. Infromasi 
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a. Inovasi, adaptasi, dan kemajuan 

2. Korelasi 

a. Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan 

informasi 

b. Menunjang otoritas dan norma-norma mapan 

c. Mengkoordinasi beberapa kegiatan 

d. Membentuk kesepakatan 

3. Kesinambungan 

a. Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan 

kebudayaan khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru. 

b. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai 

4. Hiburan 

a. Menyediakan hiburan, pengalih perhatian, dan saran relaksasi 

b. Meredakan ketegangan sosial 

5. Mobilisasi 

a. Mengkamapanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, 

pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang 

agama 

 

3.7.2 Ciri-ciri Media Sosial 

Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa 

keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet   

2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper   

3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media 

lainnya   

4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi   

(https://www.universitaspsikologi.com) 

 

3.7.3 Jenis Media Sosial 

Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, 

forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau 
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gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori-

teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan 

proses sosial (self-presentasi, self-disclosure) Kaplan dan Haenlein menciptakan 

skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel Horizons Bisnis 

mereka diterbitkan dalam 2010. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis 

media sosial. 

 

1. Proyek Kolaborasi  

Website mengijinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, 

ataupun me-remove konten-konten yang ada di website.  

2. Blog dan Microblog  

User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti 

curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya Twitter.  

3. Konten 

Para user dari pengguna website ini saling meng-share konten-konten 

media, baik seperti video, ebook, gambar, dan lain-lain. Contohnya Youtube. 

4. Situs Jejaring Sosial 

Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara 

membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. 

Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contoh Facebook. 

5. Virtual Game World 

Dunia virtual, dimana mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user 

bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan 

orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online. 

6. Virtual Social World  

Dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, 

sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, Virtual 

Social World lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, contohnya Second Life.  

 

(https://www.universitaspsikologi.com) 
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3.8 Internet 

Internet yaitu kumpulan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. 

Internet (interconnection-networking) ialah sistem jaringan komputer yang saling 

terhubung menggunakan standart IP untuk melayani miliaran pengguna diseluruh 

dunia. 

 

Pengertian Internet menurut para ahli : 

1. Lani Sidharta, menyatakan bahwa internet adalah suatu interkoneksi 

sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan layanan informasi 

secara lengkap. Dan, terbukti bahwa internet dilihat sebagai media maya 

yang dapat menjadi rekan bisnis, politik, sampai hiburan. Semuanya tersaji 

lengkap di dalam media ini. 

2. Khoe yao tung menyatakan bahwa intenet adalah jaringan yang satelit  

komunikasi yang fungsinya sangat beragam dan tentu merupakan 

pendukung internet. 

 

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa internet merupakan 

suatu jaringan komunikasi antar komputer yang besar, yang mencakup seluruh 

dunia dan berbasis pada sebuah protokol yang disebut IP. Selain itu internet dapat 

disebut sebagai daya informasi yang dapat digunakan seluruh dunia untuk mencari 

informasi (https:/elib.unikom.ac.id/). 

 

3.9 Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan 

pengguna Smartphone. Nama Instagram diambil dari kata Insta yang asalnya 

“Instan” dan “gram‟ dari “telegram‟. Jadi Instagram merupakan gabungan dari 

kata Instan-Telegram. Dari penggunaan kata tersebut dapat diartikan sebagai 

aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan cepat, yakni dalam bentuk foto 

yang berupa mengelola foto, mengedit foto, dan berbagi (Share) ke jejaring sosial 

yang lain. 
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Gambar 3.1 Logo Instagram 

(Sumber : www.google.com, 2019) 

 

Pengguna aplikasi ini semakin berkembang pesat karena keunggulan 

yang ditawarkan dari berbagai fitur aplikasi Instagram. Keunggulan itu berupa 

kemudahan saat pengunggahan foto. Foto yang diunggah bisa diperoleh melalui 

kamera ataupun di album ponsel. Instagram dapat langsung menggunakan efek-

efek untuk mengatur pewarnaan dari foto yang dikehendaki. 

Trend Instagram merupakan sebuah cara marketing yang memakai 

produk sebagai sarana komunikasinya. Kelebihan Instagram adalah memakai 

partisipasi publik sebagai corong iklan. Sekitar 3 juta pengguna Instagram 

memamerkan karya-karya fotonya melalui Twitter atau Facebook.  

Instagram dapat dengan mudah digunakan secara mobile diperangkat 

bergerak seperti telepon genggam atau tablet, menjadikan siapapun akan mudah 

mengakses Instagram dimanapun dan kapanpun. Dengan semakin pesatnya 

pengguna Instagram sehingga saat ini banyak para pembisnis melirik aplikasi ini 

karena memberikan kemudahan untuk meng-upload banyak foto produk dan user 

juga dapat memberikan komentar mudah dan cepat (Sukoco, Agus 2017: 18-21). 

 

3.10 Pemanfaatan Promosi Melalui Media Sosial Instagram 

Salah satu kunci bisnis dengan mengenal pelanggannya lebih dekat, 

media sosial membuat proses pengenalan ini menjadi lebih mudah dibandingkan 

dengan sebelumnya. Dengan perangkat pendukung yang ada, kini bisa 

mengetahui dengan terperinci mengenai siapa saja konsumen, bahasa yang 
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digunakan, rentang usia bahkan, jenis kelamin dari sosial media. Informasi ini 

dapat membantu proses branding dan promosi kepada target konsumennya. 

Memanfaatkan juga trend usia pengguna pada masing-masing sosial media, 

sebagai acuan dalam memilih chanel promosi. Dengan target konsumen yang 

tepat diharapkan memberikan keuntungan lebih dari investasi yang telah 

dilakukan (Nurlita, 2018). 

 

Pemanfaatan Instagram sebagai media komunikasi visual menjadi salah 

satu keuntungan bagi perusahaan dalam mempromosikan penjulannya serta 

publikasi produk melalui Instagram. Dikarenakan promosi melalui Instagram 

tersebut merupakan cara pebisnis online dalam memasarkan atau mengenalkan 

produk kepada konsumen melalui tampilan foto ataupun video yang diunggah ke 

akun instagram. Meskipun banyak media sosial yang banyak, sosial media 

instagram lebih mudah digunakan. Menggunakan media sosial sebagai sarana 

promosi dapat menjangkau publik secara luas, memiliki konten yang instensitas 

penyampaian tinggi, efektid dan efesien. 

 

Penggunaan Instagram, media pemasaran dapat memperkenalkan produk 

untuk menarik hati konsumen. Pemanfaatan Instagram sekaligus sebagai alat 

pemasaran atau berinteraksi dengan para konsumennya secara langsung. Dengan 

penggunaan Instagram dapat terjaring secara luas yang menciptakan interaksi 

dengan perusahaan supaya pemasaran membuat konsumen penasaran terhadap 

produk tersebut (Fadli : 11-12). 

 

3.11 Desain 

Desain atau designare (Latin) adalah  suatu disiplin atau mata pelajaran 

yang tidak hanya mencakup eksplorasi visual, tetapi terkait dan mencakup pula 

dengan aspek-aspek seperti kultural sampai sosial, filosofis, teknis dan bisnis.  

 

Kebutuhan serta keinginan akan desain memiliki tingkatan tersendiri dan 

sesuai dengan tingkat kehidupan yang sama halnya seperti kebutuhan dasar 

praktis yang harus dipenuhi demi kehidupan. Termasuk keinginan untuk mencari 
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makna atau arti, kepuasan, pemenuhan diri dan keamanan. Walaupun bentuk 

kebutuhan berbeda-beda namun desain memberikan sebuah kepuasan untuk 

mengisi kebutuhan tersebut, desain akan lebih bermakna apabila mencakup 

masalah-masalah yang lebih luas, yang mendasari dalam penyelesaian atau 

pemecahan masalah. 

 

3.12 Elemen Dasar Desain 

Ada beberapa elemen – elemen penting yang perlu dikenal terlebih 

dahulu sebelum mendesain. Belajar desain komunikasi visual terlebih dahulu 

perlu mengenal materi-materi dasar dan tahu cara penataannya sehingga dapat 

menghasilkan komposisi desain yang harmonis, menarik, komunikatif, dan 

menyenangkan pembaca. Elemen-elemen desain yaitu sebagai berikut : 

 

1. Garis (line) 

Secara sederhana, garis dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu 

benda. Ketika menggoreskan alat tulis atau mouse komputer dan 

gerakan itu meninggalkan jejak, maka jejak tersebut bisa disebut 

garis. Garis tidak memiliki kedalaman (depth), hanya memiliki 

ketebalan dan panjang. Oleh karena itu, garis disebut elemen satu 

dimensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Macam – macam garis 

(Sumber : olahan penulis, 2019) 
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Penjelasan tentang garis pada saat ini masih terbatas mengenai 

pengertian yang sesungguhnya saja. Namun lebih dari itu, dalam desain 

komunikasi visual garis dapat diartikan lebih luas lagi. Dalam semiotika, 

rangkaian huruf atau teks juga dapat diartikan sebagai garis, teks yang 

tersusun seara sistematis dengan arah vertical, diaoganal,lengkung, dan 

melingkar, selain dapat dibaca isinya juga dapat dirasakan itra visualnya. 

Bahkan garis dalam semiotika tidak selalu yang tergores di atas kertas 

saja, deretan tiang lampu, pohon, kolom-kolom arsitektur juga dapat 

diartikan sebagai sebuah garis. 

 

2. Bidang (Shape) 

 

Elemen grafis yang kedua adalah bidang (Shape). Segala bentuk 

apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar disebut bidang. 

Bidang dapat berupa bentuk-bentuk geometris (lingkaran, segitiga, 

segiempat, elips, setengah lingkaran, dan sebagainya) dan bentuk-

bentuk yang tidak beraturan. Bidang geometris memiliki kesan 

formal. Sebaliknya, bidang-bidang no geometris atau bidang tak 

beraturan memiliki kesan tidak formal, santai dan dinamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Macam – macam bidang datar 

(Sumber : olahan penulis, 2019) 
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3. Warna (Color) 

 

 Salah satu elemen visual yang dapat dengan mudah menarik 

perhatian pembaca adalah warna. Betapa sepinya dunia desain grafis 

tanpa kehadiran warna. Namun demikian, perlu hati-hati dalam 

penggunaan warna. Apabila pemakaian warna kurang tepat maka 

dapat merusak citra, mengurangi nilai keterbacaan, dan bahkan dapat 

menghilangkan gairah baca. Sebagai contoh desain publikasi yang 

menggunakan warna-warna soft dapat menyampaikan kesan lembut, 

tenang dan romantik. Warna-warna kuat dan kontras dapat memberi 

kesan dinamis, cenderung meriah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Warna Primer 

(Sumber : olahan penulis, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Warna Sekunder 

(Sumber : olahan penulis, 2019) 
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Gambar 3.6 Warna Tersier 

(Sumber : olahan penulis, 2019) 

 

 

Warna merupakan faktor yang sangat penting dalam mendesain, 

setiap warna memiliki karakter dengan sifat yang berbeda pula. Pada 

setiap negara memiliki makna atau arti warna yang berbeda-beda, 

namun arti warna berikut ini berdasarkan lingkup universal (Lia 

Anggraini & Kirana Naralia : 38). 

 

Disadari atau tidak warna memainkan pera yang sangat besar 

dalam pengambilan keputusan saat membeli barang. Penelitian yang 

dilakukan oleh institute menemukan bahwa seseorang dapat 

mengambil keputusan terhadap orang lain, lngkungan maupun 

produk dalam waktu hanya 90 detik saja. Dan keputusan tersebut 

90% hanya disadari oleh warna (Rustan 2017 : 72). 

 

4. Gelap-terang (Value) 

 Perbedaan nilai gelap-terang dalam desain grafis disebut value. 

Salah satu cara untuk menciptakan kemudahaan baca adalah dengan 

menyusun unsur-unsur visual secara kontras gelap-terang. Kontras 

value bersifat relatif, sangat dipengaruhi oleh background dan 

elemen-elemen lain disekitarnya. Kontras value dalam desain 

komunikasi visual dapat digunakan untuk menonjolkan pesan atau 
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informasi, sekaligus menciptakan citra. Penggunaan warna-warna 

yang kurang kontras (low contrast value) dapat menciptakan kesan 

kalem, damai, statis, dan tenang. Sebaliknya, komposisi warna-warna 

kontras (high contrast value) memberikan kesan dinamis, enerjik, 

riang, dramatis, dan bergairah. 

 

5. Teksture (texture) 

Teksture adalah nilai raba atau halus-kasarnya suatu permukaan 

benda. Dalam seni rupa, khususnya desain grafis, teksture dapat 

bersifat nyata dan dapat pula tidak nyata (teksture semu). Karya-

karya desain grafis umumnya dicetak diatas kertas halus, seperti HVS, 

art paper, ivory, dan lain-lain. 

 

6. Format 

Besar-kecilnya elemen visual perlu diperhitungkan secara 

cermat sehingga desain komunikasi visual memiliki nilai kemudahan 

baca (legability) yang tinggi. Langkah pertama untuk penyusunan 

ekemen-elemen desain adalahdengan membuat skala prioritas (visual 

hierarchy). Besar-kecilnya ukuran huruf, judul, subjudul, dan teks 

sebaiknya diperhitungkan sehingga dapat mempermudah pembaca 

dalam memilih informasi mana yang perlu dibaca. 

 

3.13 Prinsip-prinsip Desain 

Prinsip desain sama pentingnya dengan mempelajari tata bahasa untuk 

keperluan penyusunan kalimat. Dalam desain komunikasi visual juga terdapat 

bebrapa rules, semacam gramatika atau kaidah-kaidah visual untuk mencapai 

komposisi layout yang harmonis. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan atau balance adalah pembagian sama berat, baik 

secara visual maupun optik. Komposisi desain dapat dikatakan 

seimbang apabila objek dibagian kiri dan kanan terkesan sama berat. 
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Menurut Lia Anggraini dan Kirana Nathalia dalam bukunya Desain 

Komunikasi Visual : Dasar-dasar panduan untuk pemula, desain 

harus memiliki keseimbangan supaya nyaman dipandang dan tidak 

membuat gelisah. Dari itu pula terdapat dua pendekatan untuk 

menciptakan keseimbangan yaitu : 

a. Keseimbangan simetris/formal : 

Membagi sama berat masa antara kanan atau kiri, antara atas dan 

bawah secara simetris atau setara. 

b. Keseimbangan asimetris/informal : 

Penyusunan elemen desain yang tidak sama antara sisi kanan 

dengan kiri atau atas dengan bawah, namun tetap terasa 

seimbang. 

 

2. Irama (Rhytm) 

Irama adalah pengulangan gerak atau penyusunan bentuk secara 

berulang-ulang. Dalam desain irama dapat berupa repetisi atau 

variasi. Repitisi merupakan elemen yang dibuat secara berulang-

ulang dan konsisten. Sedangkan secara variasi, irama adalah 

perulangan elemen visual disertai perubahan bentuk, ukuran, atau 

posisi.  

 

3. Penekanan / Dominasi (Emphasis) 

Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tatarupa yang harus ada 

dalam karya seni dan desain. Dominasi sendiri berasal dari kata 

dominance yang berarti keunggulan, penggunaan penekanan ini dapat 

membangun visual sebagai pusat perhatian, yang bertujuan untuk 

menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian. Terdapat 

beberapa cara untuk menonjolkan elemen visual dalam karya desain, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Kontras 

Facial Point dapat dicapai dengan menggunakan kontras, yaitu 

obyek yang dianggap penting dibuat berbeda dengan elemen yang 
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lain. Contohnya, garis vertikal akan tampak menonjol diantara 

banyaknya garis horizontal. 

 

b. Isolasi Obyek 

Facial Point dapat diciptakan dengan cara memisahkan obyek 

dari kumpulan-kumpulan obyek yang lain. Contoh desain yang 

menggunakan sistem ini biasanya sering digunakan pada desain 

iklan produk.  

 

c. Penempatan Obyek 

Obyek yang ditempatkan ditengah akan menjadi facial point, 

elem desain ini harus memiliki stopping power. Dalam artian, 

misalnya ketika desain publikasi perlu adanya penonjolan salah 

satu elemen dengan tujuan untuk menarik perhatian pembaca. 

Tanpa stopping power yang kuat, itu akan menjadi hal yang biasa 

saja. 

 

d. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat penting. 

Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya desain akan membuat 

karya tersebut terlihat tercerai-berai, dan kacau balau. Ini pula 

yang akan mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman untuk 

dipandang.  

 

3.11 Tipografi 

Menurut Lia Anggraini dan Kirana Nathalia dalambukunya, huruf atau 

biasa disebut tipografi, merupakan bagian dari kehidupan manusia modern saat 

ini. Adanya kebutuhan untuk memandang yang lebih indah dari huruf, membuat 

insan kreatif selalu berusaha menampilkan seni “penataan huruf” semaksimal 

mungkin. 
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Selama ini pengertian tipografi sering dijelaskan sangat sederhana sebagai 

ilmu yang berurusan dengan “penata huruf cetak”. Perkembangan tipografi 

modern sudah sangat cepat berkembang dengan variasi yang luar biasa banyak. 

Oleh karena itu, tidak cukup jika hanya memahami dari bentuk atau tulisan/huruf. 

 

Menurut Danton dalam Arif, dikatakan bahwa tipografi adalah disiplin 

seni yang mempelajari tentang pengetahuan mengenai. Huruf. Selain itu tipografi 

adalah bentuk dari visual komunikasi. Ada dua macam tipografi, yaitu tipografi 

dalam logo (letter marsk), dan tipografi yang menggunakan dalam media-media 

aplikasi logo (corporate typeface/corporat typography), karena memiliki fungsi 

yang berbeda, karakteristik pada huruf juga berbeda. 

 

Pada letter marks, keunikan menjadi hal yang paling utama, maka jenis 

fontnya pun harus unik. Biasanya jenis huruf ini dirancang khusus menggunakan 

jenis huruf yang sudah ada. Sedangkan pada corporate typeface lebih bertujuan 

untuk menjaga kesatuan desain perusahaan. Juga memiliki fungsi-fungsi tipografi 

pada umumnya, yaitu penyampaian informasi yang harus nyaman dibaca. 

 

Corporate typeface banyak menggunakan jenis huruf yang beredar 

dipasar, tetapi tidak sedikit perusahaan besar yang merancang sendiri hurufnya. 

Tujuannya, supaya sesuai dengan kepribadian entitasnya. 

 

3.12 Warna 

Warna merupakan salah satu bagian dari kehidupan. Hampir seluruh 

makhluk hidup maupun benda mati memiliki warna yang dapat kita lihat. Dengan 

warna kita mampu membedakan beberapa objek yang kita lihat, walaupun 

memiliki karakteristik yang sama. Seperti warna biru pada laut dan biru pada 

langit, keduanya sama-sama memiliki warna biru akan tetapi kita dapat 

membedakannya karena warna. Langit yang cerah memiliki warna dasar biru agak 

keputih-putihan sedangkan biru pada air laut cenderung lebih gelap. Begitulah 

gambaran bagaimana kita dapat belajar dari warna yang memiliki berbagai variasi. 
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Menurut Holtzschue (2006:3), desainer bergantung pada warna. 

Kepentingan desainer terletak pada efeknya, bukan pada ide, kalimat, atau 

sebabnya. Dengan memahami apa yang dilihat, bagaimana dan mengapa hal 

tersebut bisa terlihat oleh suatu warna yang bekerja adalah sebuah pengetahuan 

dasar mengenai seni mewarnai. Setiap hari para desainer bekerja pada zona 

dengan warna yang sudah biasa mereka gunakan, campuran fakta, akal sehat, dan 

intuisi. Seorang yang ahli pada bidang warna akan selalu mengeksploitasi ketidak 

stabilan dalam warna, dan menggunakan hal tersebut untuk memicu minat orang 

lain, serta menghidupkan hasil karya desainnya. 

Di dalam seni rupa, warna memiliki arti sebagai pantulan cahaya tertentu 

yang dipengaruhi oleh pigmen yang ada pada permukaan benda. Seperti 

contohnya pada pencampuran pigmen warna ungu dan cyan dengan perbandingan 

yang tepat dan disinari oleh cahaya putih sempurna sehingga menghasilkan 

sebuah sensasi menyerupai warna merah. 

3.12.1 Psikologi Warna 

Warna dapat memberikan sebuah kesan tertentu yang sesuai dengan 

keadaan dan kondisi sosial pengamatnya. Seperti pada warna putih yang akan 

memberikan kesan di daerah barat yaitu bersih, suci dan dingin karena identic dan 

mereka berasumsi seperti warna pada salju. Namun pada beberapa negara bagian 

timur, warna putih memiliki kesan kematian dan sangat menakutkan karena 

mereka berasumsi dengan kain kafan. Walaupun sebenarnya secara teoritis warna 

putih tidak dianggap sebagai warna. 

Sedangkan warna hitam pada ilmu warna diartikan sebagai bentuk dari 

ketidakhadiran semua jenis warna. Berbeda dengan warna putih yang dianggap 

menjadi representasi dari kehadiran semua jenis warna dengan proporsi yang 

sesuai atau seimbang. Akan tetapi secara ilmiah, warna hitam dan warna putih 

tidak diartikan sebagai warna, meskipun dapat ditimbulkan ke dalam pigmen. 

Secara visual sendiri warna dibagi lagi menjadi dua golongan, warna 

dingin dan warna panas. Warna dingin dapat memberikan kesan pasif, statis, 



33 

 

 

 

kalem, damai dan secara umum kurang mencolok. Serta warna panas terkesan 

hangat, dinamis, aktif dan mengundang perhatian. Menurut Sanyoto (2009:46), 

karakter dan symbol dari suatu warna berlaku untuk warna-warna murni. Melalui 

karakter warna tersebut terdapat sifat-sifat warna yang muncul dan dapat disebut 

sebagai psikologi warna. 

Beberapa makna warna menurut Surianto Rustan (2017:73), yaitu sebagai 

berikut : 

a. Abu-Abu : dapat diandalkan, keamanan, elegan, rendah hati, rasa hormat, 

stabil, kehalusan, bijaksana, masa lalu, bosan, kebusukan, renta, polusi, 

urban, emosi yang kuat, netral, seimbang, perkabungan, formal, bulan maret. 

b. Putih : rendah hati, suci, netral, tidak kreatif, masa muda, bersih, cahaya, 

penghormatan, kebenaran, salju, damai, innocence, simpel, aman, dingin, 

penyerahan, takut, tanpa imajinasi, udara, kematian (tradisi timur), 

kehidupan, perkawinan, lemah lembut, kosong, bulan januari. 

c. Hitam : klasik, baru, ketakutan, depresi, kemarahan, kematian (tradisi barat), 

kecerdasan, pemberontakan, misteri, ketiadaan, modern, kekuatan, hal-hal 

duniawi, formal, elegan, kaya, gaya, kejahatan, serius, mengikuti 

kecenderungan sosial, anarki, kesatuan, dukacita, professional. 

d. Merah : perayaan, kekayaan, nasib baik (Cina), suci, tulus, perkawinan 

(India), perkabungan (Afrika Selatan), setan (tradisi modern Barat), cinta, 

roman, gembira, kuat, gairah, energy, api, cepat, panans, sombong, ambisi, 

pemimpin, maskulin, tenaga, bahaya, menonjol, darah, perang, radikal, 

sosialisme, komunisme, agresi, penghormatan, martir, roh kudus. 

e. Biru : laut, manusia, produktif, isi dalam, langit, damai, kesatuan, harmoni, 

tenang, percaya, sejuk, tenang, air, es, percaya, kolot, setia, bersih, teknologi, 

musim dingin, depresi, dingin, idealism, udara, bijaksana, kerajaan, 

bangsawan, bumi, kuat, tabah, cahaya, ramah, perkabungan (Iran), kebenaran, 

cinta, keagamaan, mencegah roh jahta, kebodohan dan kesialan. 

f. Hijau : kecerdasan tinggi, alam, musim semi, kesuburan, masa muda, 

lingkungan hidup, kekayaan, uang (Amerika), nasib baik, murah hati, giat, 

pergi, rumput, agresi, dingin, cemburu, malu (Cina), sakit, rakus, narkoba, 
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korupsi (Afrika Utara), abadi, udara, tanah, tulus, kesehatan, pertumbuhan, 

pembaruan, keseimbangan, harmoni, stabil, tenang, kreatif, Islam. 

g. Kuning : Sinar matahari, gembira, bahagia, tanah, optimis, cerdas, idealism, 

kaya (emas), musim panas, harapan, udara, liberalism, pengecut, sakit 

(karantina), takut, bahaya, tidak jujur, serakah, lemah, feminim, bergaul, 

persahabatan, kematian (abad pertengahan), perkabungan (Mesir), berani 

(Jepang), Tuhan (kuning emas). 

h. Ungu : bangsawan, iri, sensual, spiritual, kreativitas, kaya, kerajaan, upcara, 

misteri, bijaksana, pencerahan, sombong, flamboyant, menonjol, 

perkabungan, berlebihan, tidak sononoh, biseksual, kebingungan, harga diri, 

bulan Mei, November, romantic, kehalusan, penebusan dosa. 

i. Jingga : Hinduisme, Buddhisme, kebahagiaan, energy, keseimbangan, panas, 

api, antusiasme, flamboyant, kesenangan, agresi, sombong, menonjol, emosi, 

berlebihan, peringatan, bahaya, musim gugur, hasrat, bulan September, 

kerajaan (Belanda), Protestanisme (Irlandia). 

j. Cokelat : tenang, berani, kedalaman, makhluk hidup, alam, kesuburan, desa, 

stabil, tradisi, ketidaktepatan, fasisme, tidak sopan, bosan, cemar, berat, 

miskin, kasar, tanah, bulan Oktober, membumi, selera makan, menyehatkan, 

tabah, simpel, persahabatan, ketergantungan. 

k. Merah Muda : musim semi, rasa syukur atau terima kasih, penghargaan, 

kagum, simpati, feminism, kesehatan, cinta, roman, bulan Juni, perkawinan, 

sukacita, innocence, kekanak-kanakan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Deskripsi pekerjaan berisi tentang penjelasan mengenai perancangan 

bumper untuk opening konten sosial media HIGI Creative yang terencana, dan 

implementasi pada media yaitu pada postingan media sosial instagram. Desain 

dibuat dengan landasan konsep yang sudah dirancang melalui data-data serta 

maskot HIGI Creative Lab. Dalam  bab implementasi karya akan memuat desain, 

mulai dari konsep, pembuatan storyboard, pengolahan gambar digital, 

pengembangan gesture dan pose dari karakter maskot HIGI, dan terakhir 

pengaplikasian pada media.  

 

4.1 Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo dan Layanan HIGI Creative Labs 
 (Sumber : HRD PT. PICODIO, 2019) 

 

HIGI Creative Labs merupakan anak perusahaan PT Picodio Digital 

Agency, HIGI Creative sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam dunia 

agensi digital. Tetapi dengan semakin berkembangnya jaman, dan semakin
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maraknya media sosial, di Surabaya sendiri mulai banyak bermunculan agensi-

agensi serupa. Pada perancangan ini digunakan suatu penyampaian informasi 

sekaligus sebagai media mempromosikan citra dari HIGI Creative.  

Produk yang ditawarkan HIGI Cretive Labs berupa jasa/layanan yang 

meliputi : desain dan branding, advertising, website development, social media 

managemet, dan berbagai macam layanan desain grafis lainnya. 

Untuk dapat membawa citra tersebut maka dibutuhkan sebuah strategi 

promosi yang berbeda dari sebelumnya, sehingga dari berbagai aspek dan 

pertimbangan yang telah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya maka disusunlah 

sebuah perancangan bumper untuk opening sosial media HIGI Creative Labs. 

 

4.2 Creative Brief 

Creative brief sangat penting dalam sebuah proses mendesain karena 

dengan melakukan sebuah proses creatife brief seorang perancang akan 

memperoleh data-data yang valid dari sumber yang terpercaya yaitu pemilik 

perusahaan itu sendiri.   

HIGI Creative Labs merencanakan sebuah strategi dengan tujuan 

mempromosikan citra dari HIGI Creative. Dimana di Surabaya sendiri mulai 

banyak bermunculan agensi-agensi serupa sehingga untuk membawa citra tersebut 

maka dibutuhkan sebuah strategi promosi yang berbeda. Oleh karena itu, HIGI 

Cretive menginginkan sebuah trobosan baru untuk memperkuat identitas visual 

kepada masyarakat serta menumbuhkan brand loyalty dari para klien. 

HIGI Creative menginginkan sebuah strategi promosi untuk memperkuat 

identitas visual kepada masyarakat serta menumbuhkan brand loyalty dari para 

klien. Berikut beberapa hal yang menjadi acuan pembuatan media promosi HIGI 

Cretive : 

1. Target Audience : Masyarakat atau perusahaan (terutama perusahaan 

yang dikembangkan oleh anak muda) yang memerlukan jasa desain 

grafis professional. 

2. Produk dan Layanan : Produk berupa jasa/layanan yang meliputi 

desain dan branding, advertising, website development, social media 

managemet, dan berbagai macam layanan desain grafis lainnya. 
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3. Lokasi : Wilayah Surabaya dan sekitarnya, serta HIGI Creative Lab 

juga memiliki cabang di Jakarta untuk menangani client di wilayah 

Jabodetabek. 

4. Konsep : Desain bumper opening sosial media yang mampu 

memvisualisasikan profesionalitas, modernitas, serta mencitrakan 

semangat anak muda sesuai dengan karakter dari maskot HIGI 

Creative. 

 

4.3 Perancangan Karya 

Dengan brief dan konsep yang sudah didapat, penulis mencari bahan 

dibeberapa situs kreatif berupa refrensi gesture, motion graphic, tipografi dan 

beberapa elemen visual lainnya untuk dipadukan menjadi satuan elemen media 

komunikasi visual. 

 

4.3.1 Pencarian Refrensi 

Proses perancangan ini diawali dengan mencari refrensi sebagai ide di 

media sosial di beberapa website desain dan animasi. Hal ini bermanfaat sebagai 

gambaran serta tatanan yang nantinya akan dirancang dan diimplementasikan 

kedalam bentuk visual. 

 

4.3.2 Diskusi 

Melakukan diskusi dengan tim HIGI Cretive untuk mendapatkan informasi 

lebih mendetail tentang citra perusahaan. Diskusi ini perlu dilakukan untuk 

menentukan citra yang akan disampaikan. 

 

4.3.3 Pengumpulan Data 

Hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengumpulkan data-data berupa 

logo, desain maskot HIGI dan juga informasi-informasi perusahaan. Data ini 

menjadi elemen utama dalam proses mendesain. 
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4.4 Konsep 

Konsep merupakan hal penting dalam suatu perancangan karya atau 

pembuatan desain, yang menjadi acuan dan dasar proses desain tersebut. Pada 

perancangan media promosi ini didapatkan data-data yang diperoleh dari bab-bab 

sebelumnya serta brief  yang telah dijelaskan. 

 

Dari hasil pengumpulan dan analisa data maka diperoleh konsep maskot 

yang mampu memvisualisasikan profesionalitas, modernitas, serta mencitrakan 

semangat anak muda. Untuk wujud maskot yang akan digunakan adalah berupa 

tiga karakter kera . Karakter kera diperoleh dari pengembangan logo HIGI 

Creative yang berupa kera berwarna biru. Dari karakter kera tersebut 

dikembangkan lagi menjadi tiga karakter yang memiliki sifat dan visual yang 

berbeda-beda. Ketiga karakter kera tersebut adalah : 

 

1. Mr. Hiro (Konsep professional) 

merupakan karakter kera jantan yang memvisualisasikan konsep professional 

dan bertanggung jawab selayaknya seorang desainer yang bekerja professional 

terhadap client.  

 

2. Hi-Geek (Konsep modern) 

merupakan karakter kera jantan yang selalu tampil dengan berbagai teknologi 

yang selalu dibawanya, karakter Hi-Geek memvisualisasikan sifat modern.  

 

3. Hi-Chan (Konsep semangat anak muda dan berjiwa seni) 

merupakan karakter kera betina yang selalu semangat dan berjiwa seni, 

energik dan penuh gaya. Karakter Hi-Chan ini memvisualisasikan semangat 

muda yang terus membara untuk berkarya. 
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Gambar 4.2 Karkter HIGI Cretive : Mr. Hiro, Hi-Geek dan Hi-Chan 
( Sumber : Data HIGI Creative Labs, 2019) 

 

Perancangan bumper untuk opening konten sosial media HIGI Cretive ini 

menggunakan teknik vektor dan gaya flat design yang menarik, menceritakan 

tentang karakter dari masing – masing karakter maskot HIGI Creative. Ilustrasi 

yang digunakan dengan gaya flat design supaya lebih mudah untuk dipahami serta 

selaras dengan logo dari HIGI Creative Labs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Logo HIGI Creative Labs 
 (Sumber : HRD PT. PICODIO, 2019) 

 



 

 

 

 

40 

4.5 Gesture Maskot 

Gesture atau gerak tubuh adalah salah satu bentuk komunikasi non verbal 

yang bisa dilakukan oleh manusia. Gesture bisa menyiratkan maksud yang ingin 

disampaikan oleh penyampai pesan tanpa harus menggunakan suara atau 

berbicara. Menurut Merriam-Webster Dictionary, gestur adalah sebuah gerakan 

yang biasanya dari tubuh atau anggota badan yang mengekspresikan atau 

menekankan ide, sentimen, atau sikap.  

 

Berikut ini adalah pengembangan gesture maskot HIGI Creative Lab yang 

telah dirancang sesuai dengan sifat dan karakter setiap maskot. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Gesture Karakter Mr. Hiro 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 
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Gambar 4.5 Gesture Karakter Hi-Geek 

( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Gesture Karakter Hi-Chan 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 
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4.6 Filosofi Maskot 

Dari proses perancangan desain maskot diatas setiap maskot tentu 

memiliki filosofi-filosofi dari bentuk-bentuk pakaian maupun gesturenya masing-

masing. Berikut ini adalah filosoi yang terkandung dalam setiap karakter maskot 

HIGI Creative Lab : 

 

4.6.1 Mr. Hiro 

Mr. Hiro adalah salah satu karakter HIGI Creative Lab yang berupa kera 

jantan berwarna biru yang mewakili sifat professional. Karakter kera 

diadaptasi dari logo HIGI Creative yang berupa kera berwarna biru. 

Sedangkan untuk jenis kelamin jantan dipilih dari visualisai nama HIRO 

yang mengacu kepada hero dalam Bahasa Inggris, yang artinya adalah 

pahlawan. Pahlawan di Indonesia kebanyakan adalah laki-laki. Kosep 

pahlawan disini adalah pahlawan desain (seorang desainer) yang bekerja 

professional terhadap client.  

 

4.6.2 Hi-Geek 

Hi Geek adalah karakter kera jantan yang mewakili sifat modern serta 

futuristik. Sama seperti karakter Mr. Hiro karakter kera diperoleh atau 

diadaptasi dari logo HIGI Creative Lab. Sedangkan untuk jenis kelamin 

jantan dan usia muda diadaptasi dari konsep modern dan futuristik yang 

dikembangkan oleh HIGI Creative. Dari konsep modern dan futuristic 

tersebut kemudain terciptalah nama Geek dalam Bahasa Inggris yang 

artinya kutu buku ungkapan atau istilah bagi maniak buku, serta ilmu 

pengetahuan. Dari nama Geek tersebut maka divisualisasikanlah sebagai 

jenis kelamin laki-laki (jantan) serta usia muda yang menyukai teknologi. 

 

4.6.3 Hi-Chan 

Hi Chan adalah satu-satunya karakter kera betina dari tiga maskot HIGI 

Creative Lab. Selain menjadi satu-satunya karakter betina Hi-Chan juga 

merupakan karakter dengan usia yang paling muda dari kedua karakter 

yang lain. Hal ini divisualisaikan dari sifat karakter sendiri yang friendly 
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dan berjiwa seni. Karakter kera betina Hi-Chan terinspirasi dari para 

desainer HIGI Creative Lab yang kebanyakan adalah wanita. Dari para 

desainer wanita inilah yang menjadi ide untuk mengembangkan karakter 

Hi-Chan yang friendly memiliki semangat tinggi untuk berkarya, dan 

memberi info-info unik dan menarik mengenai hal yang sedang trending  

di media sosial. Karakter Hi-Chan  menjadi pembeda dari dua karakter 

kera lainnya. Dengan menambahkan satu karakter betina ini menunjukkan 

HIGI Creative Lab konsisten mendukung semangat emansipasi bagi  kaum 

wanita. 

 

4.6.4 Tipografi 

Perancangan bumper HIGI Cretiveini menggunakan jenis huruf sans serif 

yang tebal, karena menyesuaikan terhadap logo HIGI Creative itu sendiri. Selain 

itu, dengan huruf sans serif dapat memberikan kesan yang nyaman untuk dilihat 

dan mudah dibaca. Seluruh perancangan konten ini menggunakan jenis huruf 

yang sama. Adapun jenis font yang digunakan pada perancangan konten ini yaitu : 

 

1. Typo Round Bold 

Arial Rounded MT Bold merupakan jenis huruf sans serif  yang 

digunakan dalam perancangan bumper opening sosial media HIGI 

Creative. Bentuk hurufnya mempunyai banyak lengkungan pada setiap 

sudut yang ada pada huruf sehingga nyaman dan mudah dibaca. 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Typo Round Bold 
(Sumber : olahan penulis, 2019) 

 

 

Typo Round Bold 
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4.6.5 Warna 

Konsep warna yang akan diaplikasikan pada maskot HIGI Creative Lab 

adalah warna perusahaan atau corporate colour  dari HIGI Creative Lab. 

Corporate colour  adalah warna yang digunkan oleh sebuah perusahaan sebagai 

salah satu identitasnya. Selain menggunakan corporate colour  maskot HIGI 

Creative juga menggunakan warna yang terbatas (limited colour) artinya maskot 

tersebut tidak terlalu banyak menggunakan warna-warna lain selain dari warna 

perusahaan yang sudah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Identitas Warna Maskot HIGI Creative 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

 

4.7 Perancangan Karya 

Setelah terkonsep, kemudian dilakukan pembuatan storyboard, pengolahan 

gambar digitalisasi sketsa pada komputer hingga editing motion graphic. Dengan 

menggunakan beberapa software pengolah grafis dan hardware yang dibutuhkan. 

Pada awal, dilakukan pembuatan storyboard untuk menentukan jalan alur dari 

bumper yang akan dibuat, selanjutnya maskot diolah menjadi objek-objek tertenu 

yang dibutuhkan dalam pembuatan motion graphic. Sampai tahap akhir editing 

menjadi motion graphic. Pada proses ini penulis menggunakan drawing software 

berbasis vector (Adobe Illustrator) dan berbasis 2D animastion (Adobe After 

Effects). 
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1. Proses Pembuatan Storyboard 

 

 

Gambar 4.9 Storyboard Mr. Hiro 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

Gambar 4.6 merupakan storyboard dari alur motion graphic animation 

karakter HIGI yang pertama yaitu Mr. Hiro. 

 

 

Gambar 4.10 Storyboard Hi-Geek 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 
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Gambar 4.7 merupakan storyboard dari alur motion graphic animation 

karakter HIGI yang pertama yaitu Hi-Geek. 

 

Gambar 4.11 Storyboard Hi-Chan 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

Gambar 4.8 merupakan storyboard dari alur motion graphic animation 

karakter HIGI yang pertama yaitu Hi-Chan. 

 

2. Proses Pengolahan Gambar Digital 

Dari storyboard yang telah dibuat, tahap selanjutnya yaitu proses 

pengolahan gambar digital maskot HIGI Creative. Tahap ini menggunakan salah 

satu aplikasi grafis untuk mendapatkan hasil gambar yang tajam, warna yang 

cerah, serta membentuk gambar lebih proposi supaya memudahkan penulis dalam 

mengkomposikan gambar dengan elemen lainnya. 
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Gambar 4.12 Proses Pengolahan Maskot HIGI Creative 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

 

Gambar 4.9 merupakan proses pengerjaan pengolahan gambar digital 

dari maskot HIGI Creative Labs sesuai dengan objek – objek yang dibutuhkan 

pada storyboard yang telah dibuat sebelumnya. Pada proses pengolahan gambar 

digital ini juga dilakukan penambahan elemen-elemen pendukung visual lainnya 

agar motion graphic yang dibuat lebih hidup dan menarik. 
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3. Proses Editing Motion Graphic 

Setelah maskot selesai diolah, objek – objek yang telah ditentukan diolah 

kembali hingga menjadi motion graphic animation dengan menggunakan Software 

Adobe After Effects.  

 
 

Gambar 4.13 Proses Pengolahan Maskot Mr. Hiro 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

 
 

Gambar 4.14 Proses Pengolahan Maskot Hi-Geek 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 
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Gambar 4.15 Proses Pengolahan Maskot Hi-Chan 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

Gambar 4.12 merupakan merupakan gambar proses editing motion 

graphic dan menyatukan seluruh komponen objek – objek digital yang telah 

dibuat sesuai dengan alur storyboard. Dimana maksud dan tujuan dibuatnya 

ilustrasi dengan gaya visual flat design supaya audience lebih mudah memahami 

informasi yang disampaikan. Kemudian dilanjutkan rendering dan export data, 

semua data yang dimasukkan dalam proses editing akan diterjemahkan dalam 

bentuk output (tampilan animasi). 

 

4.8 Hasil Akhir 

Hasil Akhir dari karya tersebut di implementasikan pada feed media 

sosial Instagram, bumper ini digunakan untuk opening konten video pada 

Instagram HIGI Creative supaya menarik perhatian orang yang mengunjungi 

laman media sosial Instagram tersebut.  

1. Bumper Mr. Hiro dibuat lebih formal dan elegant untuk menunjukkan 

konsep professional, sesuai dengan karakter yang professional dan 

bertanggung jawab selayaknya seorang desainer yang bekerja professional 

terhadap client.  
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Gambar 4.16 Cuplikan Footage Hasil Bumper Mr. Hiro 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

2. Bumper Hi-Geek dibuat lebih santai dan futuristic untuk menunjukkan 

konsep modern, sesuai dengan karakter yang selalu tampil dengan 

berbagai teknologi yang selalu dibawanya, karakter Hi-Geek 

memvisualisasikan sifat modern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Cuplikan Footage Hasil Bumper Hi-Geek 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 
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3. Bumper Hi-Chan dibuat lebih ceria dan lucu untuk menunjukkan konsep 

semangat anak muda dan berjiwa seni, sesuai dengan karakter yang selalu 

semangat dan berjiwa seni, energik dan penuh gaya.  

 

 
Gambar 4.18 Cuplikan Footage Hasil Bumper Hi-Chan 

( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

 

4.9 Implementasi Karya 

Hasil Akhir dari karya tersebut di implementasikan pada feeds sosial 

media Instagram, khususnya pada konten video supaya menarik perhatian orang 

yang mengunjungi laman media sosial Instagram HIGI Creative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Implementasi tampilan pada feeds Instagram 
( Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019) 

 

 

Gambar 4.19 merupakan hasil implementasi dari karya, dimana hasil 

akhirnya nanti yang akan di posting di sosial media HIGI Creative.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari Perancangan 

Maskot HIGI Creative Labs yang di lakukan di PT Picodio Digital Agency 

Surabaya. 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Beberapa kesimpulan yang telah didapat penulis dari menciptakan bumper 

motion graphic untuk opening konten sosial media dari maskot dari HIGI Creative 

Labs guna menumbuhkan brand loyalty adalah : 

 

a. Untuk menentukan konsep dalam merancang media promosi produk 

Indihome melalui media sosial Instagram perlu dilakukan riset serta 

kegunaan media sosial Instagram supaya ide dan konsep yang 

digunakan sesuai dengan citra perusahaan. 

 

b. Dalam proses perancangan bumper HIGI Cretive melalui sosial 

media Instagram, penyampaian informasi citra perusahaan dapat 

dipahami dan tersampaikan kepada para klien maupun calon klien. 

 

c. Penggunaan media promosi melalui media sosial Instagram informasi 

tersampaikan secara cepat dan luas karena dengan memanfaatkan 

internet dan media sosial Instagram. 

 

d. Penggunaan media sosial instagram lebih terkonsep secara visual 

karena hanya terfokuskan pada galeri foto dan video. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai pembelajaran dan kepada 

perusahaan setelah mengerjakan kerja praktik di PT. PICODIO Digital Agency 

(Divisi HIGI Creative Labs), yaitu : 

 

a. Penggunaan media digital pada era modern ini yang telah menjadi 

media utama dalam menyampaikan informasi dan komunikasi 

terutama dalam proses mempromosikan sebuah produk/layanan 

dengan memperhatikan unsur-unsur desain visual yang dapat menarik 

interest para audience. 

 

b. Kerjasama dan komunikasi yang baik sangatlah dibutuhkan, untuk 

saling membantu dan mempermudah dalam proses pembuatan desain 

untuk klien sehingga tidak menimbulkan miss komunikasi antara 

kedua belah pihak. 
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