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ABSTRAK

PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom Indonesia ) ini merupakan salah
satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa dan layanan
teknologi informasi komunikasi. Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia
PT. Telekomunikasi Indonesia memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni menjadi
Top 10 Market Capitalization Telco in Asia-Pasific by 2020 and Maintain Its
Stronghold Position. Salah satu produk unggulannya adalah IndiHome yang
merupakan layanan digital menggunakan fiber optic, menawarkan layanan
internetrumah, telepon rumah dan TV interaktif (Triple Play).
Sejauh ini pandangan yang didapat dari pelanggan atau calon pelanggan dari
layanan produk IndiHome yaitu layanan TV dan penyedia layanan internet saja,
namun sebenarnya produk yang diberikan layanan IndiHome lebih dari itu. Ditahun
2019 ini, PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) berencana ingin merubah
pandangan (mindset) tersebut menjadi lebih luas terhadap produk IndiHome, yang
memberikan kesan berbeda melalui tampilan visual dengan memberikan informasi
produk melalui promosi yang disampaikan melalui media sosial Instagram, dengan
maksud memberikan pemahaman terhadap produk IndiHome serta memberikan
tampilan ilustrasi tentang produk supaya desain pada media sosial lebih menarik.

Kata kunci : Mindset, Media Promosi, Media Sosial, Instagram
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk atau PT. Telkom Indonesia
merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa layanan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT. Telkom
Indonesia sendiri mempunyai produk layanan Indihome. Pada penelitian ini
digunakan suatu penyampaian informasi sekaligus promosi pada produk Indihome.
IndiHome merupakan produk dan layanan Home Services unggulan dari PT.
Telkomunikasi Indonesia, yang menawarkan layanan Triple Play (layanan TV
interaktif, telepon rumah dan juga internet atau Wi-Fi). Dimana pada saat ini tengah
berbenah untuk mempromosikan citra diri yang baru menjadi New IndiHome.
Untuk dapat membawa citra tersebut maka dibutuhkan sebuah strategi promosi
yang berbeda dari sebelumnya.

Pada era globalisasi yang modern ini, gadget dan internet sudah menjadi
kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi dengan mudah antara satu sama lain di
dunia maya, bahkan hingga mencari infromasi yang dibutuhkan. Hal ini membuat
internet sebagai media yang cocok untuk berbagai keperluan dan berbagai tujuan,
salah satunya yaitu sebagai sarana komunikasi, mempromosikan suatu jasa atau
produk untuk dikenalkan kepada khalayak umum. Karena jangkauannya yang luas,
internet mudah diakses oleh siapapun, kapanpun,dan dimana pun. Keberadaan
teknologi yang semakin canggih dan internet yang tersebar dimanapun membuat
banyak masyarakat yang menggunakan internet sebagai kebutuhan hidupnya salah
satunya sebagai komunikasi penyampaian pesan atau informasi.

Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan informasi, berita,
atau pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga maksud atau pesan
tersebut dapat dipahami. Komunikasi dapat disampaikan secara visual melalui
berbagai media sebagai alat atau sarana yang digunakan sebagai perantara untuk
menyampaikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Pesan yang
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diterima manusia dari panca indera tersebut selanjutnya akan diproses didalam otak
manusia. Proses tersebut untuk menerjemahkan pesan yang didapatkan tersebut.
Terkaid media komunikasi, ada beberapa media yang bisa digunakan untuk
berkomunikasi, yaitu surat, poster, majalah, koran, radio, televisi, dan media sosial
(Pengertian Para Ahli, 2019). 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 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
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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). Oleh
karena itu, Indihome berbenah untuk mencitrakan diri sebagai New Indihome
dalam menyampaikan pesan dan informasi secara online perlu adanya jaringan
komunikasi supaya dapat tersampaikan kepada pengguna. Pada penelitian ini
digunakan suatu penyampaian informasi sekaligus promosi pada produk Indihome.
Dengan adanya alternative media sosial Instagram guna mempromosikan fitur-fitur
yang ada pada produk Indihome dan bisa memperkenalkan lebih atas fitur produk
Indihome secara luas ke calon pelanggan maupun pelanggan. Makan peneliti ingin
membuat suatu rancangan media promosi melalui media sosial Instagram sebagai
sarana promosi PT. Telkom Indonesia produk Indihome kepada pelanggan maupun
calon pelanggan.

1.2 Rumusan Maslah
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka peneliti mengajukan
perumusan masalah bagaimana merancang media promosi produk Indihome
melalui media sosial Instagram ?

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 feed instagram.

1.4 Tujuan Masalah
Tujuan penelitian ini adalah merancang desain feed instagram sebagai
sarana promosi PT. Telkom Indonesia.

1.5 Manfaat
Manfaat perancangan desain feed instagram ini terbagi menjadi dua aspek
yaitu aspek teoritis dan aspek praktis, yang dijelaskan sebagai berikut :
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1.5.1

Manfaat Teoritis
Kerja Praktik ini diharapkan bermanfaat untuk para pelanggan perusahaan

dapat meningkatkan product knowledge serta ketertarikan pelanggan supaya lebih
aware terhadap perusahaan.

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.
Kerja Praktik ini diharapkan bermanfaat guna memberikan informasi
kepada PT. Telkom Indonesia mengenai media promosi berupa media sosial
instagram sehingga dapat meningkatkan product knowledge dan ketertarikan
visualisasi promosi pada pelanggan maupun calon pelanggan.

1.6 Pelaksanaan
a. Detail Perusahaan

b.

Nama Perusahaan

: PT. Telkom Indonesia

Telepon

: 031 – 3502044

Website

: www.telkom.co.id

Periode
Periode KP

: 21 Januari s.d 22 Februari 2019

Waktu

: 07.30 – 16.30 WIB (Senin – Kamis)
08.00 – 17.00 WIB (Jumat)

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.
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BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini membahas tentang profil perusahaan atau gambaran umum
mengenai perusahaan yang ditempati pada saat kerja praktik, yaitu PT.
Telkomunikasi Indonesia (Telkom Indonesia) yang terdiri dari profil perusahaan,
visi misi dan tujuan perusahaan, serta alamat perusahaan.

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
penulis melakukan kerja praktik di PT. Telekomunikasi Indonesia. Selain itu akan
dibahas juga hasil dari perancangan yang diangkat dalam laporan ini, dan
implementasi karya tersebut pada beberapa 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.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan teknologi informasi dan
komunikasi yang memiliki layanan paling lengkap dan jaringa terbesar di
Indonesia. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication
company, Telkom mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional
perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer oriented).

Transformasi tersebut akan membuat organisasi telkom menjadi lebih lean
(ramping) dan agile (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri
telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Kegiatan usaha Telkom Group
bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan
digitalisasi, namun masih didalam koridor industri telekomunikasi dan informasi.
Hal ini dilihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legacy yang sudah
ada sebelumnya.
Telkom mengelola 6 produk yang melayani 4 segmen, yaitu korporat,
perumahan, perorangan dan segmen konsumen lainnya.
Produk yang dikelola saat ini adalah :
1. Mobile
2. Fixed
3. Wholsale & Internasional
4. Network Infrastructure
5. Enterprise Digital
6. Consumer Digital
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Gambar 2.1 Logo PT. Telkom Indonesia

(Sumber : www.telkom.co.id, 2019)

2.2 Visi
Be the King of Digital in the Region

2.3 Misi
Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization

2.4 Budaya Perusahaan
1. Philosophy to the best : Always the Best
2. Philosophy to the best : Integrity, Enthusiasm, Totality
3. Principle to the star : Solid, Speed, Smart
4. Practices to be the winner : imagine, Fovus, Action

2.5 Divisi di PT. Telkom Indonesia
Dalam

menjalankan

operasionalnya,

PT.

Telkom

Indonesia

mengelompokkan unit-unit yang ada dalam bentuk organisasi ke dalam bentuk
Divisi. Secara umum, divisi yang terbagi dua kriteria besar yaitu Divisi inti (Core
Division) dan Divisi pendukung (Support Division). Core Division dari PT. Telkom
Indonesia adalah sebagai berikut :
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1. Divisi Regional I untuk wilayah Sumatera
2. Divisi Regional II untuk wilayah Jabodetabek
3. Divisi Regional III untuk wilayah Jawa Barat dan Banten
4. Divisi Regional IV untuk wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
5. Divisi Regional V untuk wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
6. Divisi Regional VI untuk wilayah Kalimantan
7. Divisi Regional VII wilayah kawasan Timur Indonesia

Support Division :
1. Divisi Network
2. Divisi Multimedia

2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Direktur Utama

Direktur Enterprise
& Bussines
Services
(COO)

Direktur
Wholesale &
International
Service

Direktur Consumer
Service
(CRO)

Direktur Digital &
Strategic
Portofolio

Direktur
Keuangan

Departemen
Corporate
Secretary

Direktur Network
& IT Solution

Departement
Program
Management
Office

Direktur Human
Capital
Management

Telkom Divisi
Regional I

Telkom Divisi
Regional V

Telkom Divisi
Regional III

Telkom Divisi
Regional II

Departemen
Internal Audit

Telkom Divisi
Regional IV

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

(Sumber : www.telkom.co.id, 2019)

Telkom Divisi
Regional VII

Telkom Divisi
Regional VI

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 Media
Menurut Heinich, dkk (Hermawan, 2007 : 3) dalam Ainun Media adalah
suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa.
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).
Menurut Munadi, dalam buku Media Pembelajaran, kata Media tidak
asing, tetapi pemahamannya banyak. Media diartikan sebagai sebagai alat informasi
dan komunikasi, sarana prasarana, fasilitas, penunjang, penghubung, penyalur, dan
lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kata itu sendiri sering digunakan orang
untuk beberapa hal yang berbeda-beda. Kata media berasal dari bahasa latin yakni
medius yang secara harafiah artinya tengah. Kata tengah sendiri itu berarti ada
berada di dua sisi, maka disebut juga perantara (wasilah) atau yang
mengantaraikedua sisi tersebut. Karena posisinya berada ditengah ia juga bisa
disebut pengantara atau penghubung (UNY, n.d.).
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan media yaitu
sarana prasarana dalam menyampaikan pesan dan informasi dari individu ke
individu, individu ke kelompok maupun kelompok ke individu.

3.2 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
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media cetak konvensional, iklan media cetak, media luar ruang, media online dan
media elektronik.
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.

3.3 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 produkproduk 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,
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diharapkan produk yang pertama muncul pada benar pelanggan adalah
produk yang pernah dipromosikan di masa lalu.

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.

3.4 Manajemen Promosi
Dalam merancang strategi promosi, perusahaan harus mengobinasikan
berbagai elemen yang terdapat dalam bauran promosi atau promotional mix dengan
memperhitungkan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing elemen tersebut.
Manajemen promosi mencakup kegiatan mengoordinasi elemen-elemen baruan
promosi (Morrisan : 34).
Perusahaan

harus

mempertimbangkan

banyak

faktor

sebelum

melaksanakan baruan promosi termasuk diantaranya : jenis produk yang dihasilkan,
pasar yang dituju, tahapan atau situs produk (misalnya waktu kedaluwarsa), saluran
distribusi yang tersedia, serta bagaimana konsumen memutuskan pembelian.
Namun perusahaan yang menghasilkan produk untuk industri (bussines to-
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bussines) dengan harga yang biasanya mahal, rumit, dan riskan cenderung untuk
menggunakan penjualan personal.
Promosi melalui iklan dan penjualan personal sangat bergantung pada
jenis pasar yang menjadi sasaran, dan bahkan dua perusahaan yang sejenispun
memiliki strategi promosi yang berbeda. Perusahaan-perusahaan yang berada pada
industri yang sejenis pun memiliki penekanan berbeda dari cara mereka beriklan
atau melakukan promosi penjualan. Produk sejenis namun dengan kualitas yang
lebih rendah, atau produk yang tidak memiliki difrensiasi, akan cenderung bersaing
dalam harga atau lebih menekankan pada promosi penjualan baik kepada
pedagang/penjual atau kepada konsumen (Morrisan : 36).

3.5 Perencanaan Promosi
Perencanaa merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap pekerjaan
apa pun. Perencanaan mencakup hal-hal seperti : menetapkan tujuan yang hendak
dicapai, mempertimbangkan alternatif, menilai resiko dan manfaat dari masingmasing alternatif, memutuskan arah tindakan, menetapkan anggaran serta
mendapatkan persetujuan dan dukungan yang dibutuhkan dari manajemen
perushaan.
Langkah pertama yang harus diambil dalam merencanakan komunikasi
pemasaran (IMC) adalah melakukan review atau kaji ulang terhadap rencana
pemasaran serta tujuan yang hendak dicapai. Sebelum menentukan suatu rencana
promosi, praktisi pemasaran harus memahami terlebih dahulu dimana posisi
perusahaan sebelumnya, dimana posisinya saat ini, kemana arah yang hendak
dituju, dan apa yang telah direncanakan perusahaan untuk mencapai sasaran itu.
Sebagian besar informasi itu sudah harus termuat dalam perencanaan pemasaran
(marketing plan) (Morrisan : 36). Perencanaan pemasaran secara umum terdiri atas
lima elemen utama, sebagai berikut :

1. Harus tersedia suatu analisis situasi yang terperinci.
2. Harus tersedia tujuan pemasaran spesifik yang memberikan arahan.
3. Harus terdapat keputusan mengenai pemilihan atau seleksi pasar
terhadap elemen marketing mix.
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4. Harus terdapat program untuk melaksanakan pekerjaan yang akan
dilakukan serta bentuk pertanggung jawabannya.
5. Harus terdapat suatu proses monitoring, proses evaluasi terhadap
kinerja dan juga pemberian proses umpan balik.

Bentuk Konkret dari suatu rencana adalah program kerja. Setiap praktisi
pemasaran dituntut untuk dapat menyususn program kerjanya, baik program jangka
panjang maupun jangka pendek. Tanpa adanya program yang terencana, maka
pekerjaan akan dilakukan berdasarkan naluri ata insting saja sehingga mudah
kehilangan arah. Pada akhirnya kita sulit memastikan sejauh mana kemajuan dan
konkret yang telah dicapai. Tujuan ditetapkan berdasarkan masalah yang ditemui
dari riset yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil riset dapat diketahui masalah
yang dihadapai. Dari sekian banyak masalah yang bisa dijadikan tujuan kegiatan
promosi, berdasarkan riset antara lain :

1. Tujuan promosi untuk memperkenalkan perusahaan kepada
masyarakat luas dalam hal hasil riset bahwa konsumen masih belum
mengetahui keberadaan perusahaan.
2. Tujuan promosi untuk mendidik para pengguna atau konsumen
3. Tujuan promosi untuk mengubah citra perusahaan di mata khalayak
karena adanya produk atau kegiatan baru setelah perusahaan telah
menghasilkan produk baru atau kegiatan baru.

3.6 Pengertian Iklan
Otto Klepper (1986), seorang ahli periklanan terkenal asal Amerika,
merupakan orang yang berjasa besar dalam meruntut asal muasal istilah
advertising. Dituliskan bahwa istilah advertising berasal dari bahasa latin yang
berarti mengoperkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Salah satu pengertian
komunikasi adalah mengoperkan pesan dari satu pihak ke pihak lain, baik melalui
lisan, media cetak, radio, televisi, komputer, media luar ruang, dan sebagainya
(Widyatama : 13).
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Sementara di Perancis disebut dengan reclamare yang berarti meneriakkan
sesuatu secara berulang-ulang. Bangsa Belanda menyebutnya sebagai advertentie.
Bangsa-bangsa latin menyebutnya istilah advertere yang berarti berlari menuju ke
depan. Sementara bangsa Arab menyebutnya dengan sebutan l’lan. Menurut Daan
dan Barban dalam Widyatama, beberapa pandangan tentang pengertian iklan telah
dituliskan bahwa iklan merupakan bentuk kegiatan komunikasi non personal yang
disampaikan lewat media dengan membayar ruang yang dipakainya untuk
menyampaikan pesan yang bersifat membujuk (persuasif) kepada konsumen oleh
perusahaan, lembaga non-komersial, maupun pribadi yang berkepentingan. Iklan
juga merupakan sebentuk penyampaian pesan sebagaimana kegiatan komunikasi
lainnya. Secara lengkap, iklan meruapakan suatu proses komunikasi yang
mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu
menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran
tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif.
Menurut Riyanto dalam Widyatama di Indonesia, Masyarakat Periklanan
Indonesia mengartikan iklan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk atau
jasa yang disampaikan lewat suatu media dan ditujukan kepada sebagian atau
seluruh masyarakat. Sementara istilah periklanan diartikan sebagai keseluruhan
proses yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
penyampaian iklan.
Prinsip pengertian iklan, dimana dalam iklan mengandung enam prinsip
dasar, yaitu sebagai berikut :

1.

Adanya pesan tertenu
Sebuah iklan tidak akan ada tanpa adanya pesan. Tanpa pesan, iklan

tidak akan berwujud. Pesan yang disampaikan oleh sebuah iklan, dapat
berbentuk perpaduan antara pesan verbal dan pesan non verbal. Pesan
verbal adalah pesan yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan.
Di dalam pesan verbal ia merupakan rangkaian kata-kata yang tersusundari
huruf vokal dan konsonan yang membentuk makna tertentu. Sementara
pesan verbal tulisan dapat disampaikan melalui media cetak dan audio
visual. Semua pesan yang bukan pesan verbal adalah pesan non verbal.
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Sepanjang bentuk non verbal tersebut mengandung arti, maka ia dapat
disebut sebagai sebuah pesan komunikasi. Atau dalam istilah awam, kita
menyebutnya dengan bahasa non verbal. Pesan non verbal visual adalah
pesan yang dapat diterima khususnya melalui indra mata. Tanpa
kemampuan melihat, sudah tentu pesan non verbal visual sulit untuk
diterima dengan baik (Widyatama, Rendra : 17).

2.

Dilakukan oleh komunikator (sponsor)
Pesan iklan ada karena dibuat oleh komunikator. Dengan demikian,

ciri sebiah iklan, adalah bahwa pesan tersebut dibuat dan disampaikan oleh
komunikator dalam iklan dapat datang dari perseorangan, kelompok
masyarakat, lembaga atau organisasi, bahkan negara (Widyatama, Rendra
: 20).

3.

Dilakukan dengan cara non personal
Iklan merupakan penyampaian pesan yang dilakukan secara non

personal. Non personal artinya tidak dalam bentuk tatap muka.
Penyampaian pesan dapat disebut iklan bila dilakukan melalui media
(yang kemudian disebut dengan media periklanan) (Widyatama, Rendra :
20).

4.

Disampaikan untuk khalayak tertenu
Iklan diciptakan oleh komunikator karena ingin ditunjukkan kepada

khalayak tertenu. Khalayak sasaran cenderung bersifat secara khusus.
Sasaran khalayak yang dipilih disebut didasarkan pada keyakinan bahwa
pada dasarnya setiap kelompok audience memiliki kesukaan, kebutuhan,
keinginan, karakteristik, dan keyakinan yang khusus. Dengan demikian,
pesan yang diberikan harus dirancang khusus yang sesuai dengan target
khalayak.
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5.

Dalam penyampaian pesan tersebut, dilakukan dengan cara
membayar
Penyampaian pesan yang dilakukan dengan cara bukan membayar,

oleh kalangan pengiklan dewasa ini dianggap sebagai bukam iklan. Pesan
komunikasi yang disampaikan dengan cara tidak membayar, akan
dimasukkan dalam kategori kegiatan komunikasi yang lain.
Dalam kegiatan periklanan, istilah membayar sekarang ini harus
dimaknai secara luas. Sebab, kata membayar tidak saja dilakukan dengan
alat tukar uang, melainkan dengan cara barter berupa ruang, waktu, dan
kesempatan. Jadi alat tukar yang digunakan dalam konteks membayar
dalam kegiata periklanan harus diartikan secara luas, tidak hanya dengan
menggunakan uang semata.

6.

Penyampaian pesan tersebut, mengaharapkan dampak tertenu
Dalam sebuah visualisasi iklan, seluruh pesan dalam iklan

semestinya merupakan pesan yang efektif. Artinya, pesan yang mampu
menggerakkan khalayak agar mereka mengikuti pesan iklan. Semua iklan
yang yang dibuat oleh pengiklan dapat dipastikan memiliki tujuan tertenu.
Dampak tertentu yang diharapkan oleh pengiklan dapat berupa
pengaruh ekonomis maupun dampak sosial. Pengaruh ekonomis adalah
dampak yang diharapkan dapat diwujudkan oleh iklan untuk maksudmaksud mendapatkan keuntungan ekonomi, misalnya laku dan
bertambahnya produk penjualan.

3.7 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
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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).

3.8 Media Sosial
Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa
dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring
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.

3.8.1

Fungsi Media Sosial
Media sosial memiliki fungsi sebagai berikut :
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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
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

3.8.2

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
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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)

3.8.3

Jenis Media Sosial
Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah,

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

20

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)

3.9 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
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disebut sebagai daya informasi yang dapat digunakan seluruh dunia untuk mencari
informasi (https:/elib.unikom.ac.id/).

3.10 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.

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 efekefek 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. Artinya, partisipasi
Namun dengan semakin meningkatnya pengguna Instagram serta
Instagram yang dapat digunakan secara mobile di perangkat bergerak

22

seperti telepon genggam atau komputer tablet. Kelebihan ini menjadikan
siapapun akan mudah mengakses Instagram dimanapun dan kapanpun.
Dengan semakin pesatnya pengguna Instagram sehingga saat ini banyak
pembisnis

melirik

aplikasi

ini

karena

kemudahan

untuk

mengupload

banyak foto produk dan user juga dapat memberi komentar mudah dan
cepat (Sukoco, Agus 2017 : 18-21).

3.11 Fitur-fitur Instagram
(Atmoko 2012, dalam Agus Sukoco) Instagram adalah aplikasi berbagi
foto dan mengambil gambar atau foto dan video yang menerapkan filter digital
untuk mengubah tampilan efek foto dan membagikannya ke berbagai layanan
media sosial, termasuk milik instagram sendiri. Instagram memiliki 5 menu utama
yaitu sebagai berikut :

1. Home Page
Home Page adalah halaman utama yang menampilkan foto-video dari
sesama penggunanya yang telah diikuti. Cara melihatnya yaitu hanya
dengan menggeser layar ke bawah keatas seperti scroll pada mouse di
komputer.
2. Comments
Fitur komen merupakan fitur yang hampir selalu ada disetiap layanan
jejaring sosial, sehingga Instagram juga menyediakan fitur ini. Cara
menggunakannya yaitu dengan menekan ikon bertanda balon komentar
dibawah foto kemudian ditulis kesan-kesan mengenai foto pada kotak yang
disediakan.
3. Explore
Explore merupakan tampilan dari foto-foto dan video populer yang paling
banyak disukai para pengguna Instagram. Instagram menggunakan
algoritma rahasia untuk menentukan foto mana yang dimasukkan kedalam
explore feed.
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4. Profil
Profil pengguna dapat mengetahui secara detail mengenai informasi
pengguna, baik itu dari pengguna maupun sesama pengguna lainnya.
Halaman profil bisa diakses melalui ikon kartu nama di menu bagian utama
bagian paling kanan. Fitur ini menampilkan jumlah foto yang telah
diupload, jumlah follower dan following.

5. News Feed
News Feed merupakan fitur yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai
aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Instagram. News Feed memiliki dua
jenis tab yaitu following dan News. Following menampilkan aktibitas
terbaru dari user yang telah pengguna follow, maka news menampilkan
notifikasi terbaru terhadap aktivitas para pengguna instagram terhadap foto
pengguna, memberikan komentar atau follow maka pemberitahuan tersebut
akan muncul.

3.12 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 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
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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).

3.13 Unsur-unsur Desain
Ada beberapa unsur 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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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-
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elemen lain disekitarnya. Kontras value dalam desain komunikasi
visual dapat digunakan untuk menonjolkan pesan atau 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 ekemenelemen 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.

3.14 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 :
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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. 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
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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
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
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modern saat ini. Adanya kebutuhan untuk memandang yang lebih indah
dari huruf, membuat insan kreatif selalu berusaha menampilkan seni
“penataan huruf” semaksimal mungkin.
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 Layout
Menurut Gavin Amborse dan Paul Harris, London 2005 dalam Lia
Anggraini dan Kirana Nathalia Layout adalah penyusunan dari elemnelemen desain yang berhubungan kedalam sebuah bidang sehingga
membentuk susunan artistik. Hal ini juga disebut manajemem bentuk dan
bidang.
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Pada dasarnya layout dapat dijabarkan sebagai tataletak elemenelemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk
mendukung konsep/pesan yang dibawanya. Melayout adalah satu
proses/tahapan kerja dalam desain. Dapat dikatakan bahwa desain
merupakan arsiteknya. Sedangkan layout pekerjaannya (Rustan 2017).

3.13 Melayout Iklan
Layout merupakan tata letak semua komponen yang harus ada dalam
bentuk atau konstruksi iklan yang dikehendaki. Pada dasarnya iklan dibentuk dalam
konstruksi yang terdiri atas tiga bagian, masing-masing disebut headline, lead, dan
body.
Headline merupakan judul utama dari seluruh naskah iklan. Biasanya
ditunjukkan dengan merek dagang atau logo dari produk yang diiklankan. Lead
dikenal sebagai sari dari makna iklan dimaksud. Biasanya lead dibuat dalam
bentuik tema yang terdiri dari kata-kata pesan yang mengesankan dengan tekanan
tertentu dalam pemberitaan, pertanyaan, atau pernyataan. Body merupakan
kelengkapan lainnya yang menunjang tujuan dan gaya penampilan iklan. Hal itu
disajikan dalam bentuk wacana informatif atau gambar, atau kedua-duanya.
(Kustadi : 104)

3.14 Elemen Layout
Secara umum tujuan utama ada berbagai macam elemen layout adalah
menyampaikan informasi dengan lengkap dan tepat. Selain itu, kenyamanan dalam
membaca termasuk didalamnya kemudahan mencari informasi yang dibutuhkan,
navigasi dan estetika. Elemen layout dibagi menjadi tiga, yaitu elemen teks, elemen
visual, invisible elemen.
Menurut Rustan (2017) Pada umumnya, semua karya desain yang
berfungsi sebagai media identitas misalnya kartu nama, kertas surat maupun media
promosi/publikasi seperti brosur, buku, majalah, surat kabar, mengandung sebagian
atau seluruh elemen layout yang akan dijabarkan berikut ini.
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1. Judul
Suatu informasi biasanya diawali sebuah atau beberapa kata singkat
yang disebut judul. Judul diberik ukuran besar untuk menarik perhatian
pembaca dan membedakannya dari elemen layout lainnya. Selain dari
ukuran, pemilihan sifat yang tercermin dari jenis huruf tersebut juga harus
menarik perhatian.

2. Deck
Deck adalah gambaran singkat tentang topik yang dibicarakan di
bodytext. Letaknya bervariasi, tetapi biasanya antara judul dan bodytext.
Fungsi deck berbeda judul, yaitu sebagai pengantar sebelum orang
membaca bodytext, karena itu perbedaan fungsi ini harus ditangkap oleh
pembaca dengan jelas, antara lain melalui : ukuran huruf dan jenis huruf
yang digunakan

3. Byline
Berisi nama penulis, kadang disertai dengan jabatan atau keterangan
singkat. Byline letaknya sebelum bodytext, ada juga yang meletakkannya di
akhir naskah.

4. Body Text
Isi/Naskah/Artikel merupakan elemen layout yang paling banyak
memberikan informasi terhadap topik bacaan tersebut. Keberhasilan suatu
bidytext ditentukan oleh beberapa hal diantara lain : dukungan judul dan
deck

yang

menarik

sehingga

memancing

pembaca

meneruskan

keinginantahunya.

5. Subjudul
Artikel yang cukup panjang biasanya dibagi menjadi beberapa
segmen sesuai topiknya. Subjudul berfungsi sebagai judul segmen-segmen
tersebut. Segmen yang dimaksud yaitu satu topik/pokok pikiran yang sama.
Satu segmen biasanya terdiri dari beberapa paragraf
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6. Pullquotes
Cuplikan perkataan atau tulisan sesorang, namun kini mengalami
perluasan arti. Pada suatu karya publikasi dapat berarti satu atau lebih
kalimat singkat yang mengandung informasi penting yang ingin ditekankan.

7. Running Head
Judul buku, bab/topik yang sedang dibaca, nama pengarang dan
infromasi lainnya yang berulang-ulang ada pada tiap halaman dan posisinya
tidak berubah. Yang letaknya di footer seringkali disebut running head.

8. Catatan Kaki
Catatan kaki berisi detail informasi dari sebagian tulisan tertentu di
dalam naskah. Informasi tersebut bisa berupa : refrensi atau bahan bacaan
tulisan, rekomendasi bacaan lanjutan, dan lain-lain.

9. Nomor Halaman
Materi publikasi memiliki halaman yang lebih dari 8 halaman dan
memuat banyak topik yang berbeda, sebaiknya digunakan nomor halaman
untuk memudahkan pembaca mengingat lokasi artikel.

10. Jumps
Artikel yang panjang atau halaman yang terbatas, terpaksa membuat
sambungannya dihalaman lain. Untuk itu diperlukan teks singkat untuk
menginformasikannya kepada pembaca.

11. Signature
Sering dijumpai pada brosur, poster, dan lain-lain. Berisikan alamat,
nomor telepon atau orang yang bisa dihubungi atau informasi tambahan
lainnya.

Menurut Rustan 2017 : 53, kelompok elemen visual adalah semua elemen
bukan teks yang kelihatan dalam suatu layout. Dalam suatu layout hanya terdapat
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elemen teks dan tidak ada elemen visualnya sama sekali. Dokumen-dokumen yang
diketik, isi halaman buku telepon atau kamus, biasanya tidak menggunakan elemen
visual. Ada juga yang sebaliknya : hanya ada elemen visual tanpa elemen teks,
misalnya pada iklan yang menggunakan strategi visual driven yang dijelaskan
sebagai berikut.

1. Foto
Kekuatan terbesar dari fotografi pada media, emntah itu berita,
iklan, atau apapun, khususnya ada pada kemampuannya untuk memberi
kesan aktual dan ‘dapat dipercaya’.

2. Artworks
Untuk menyajikan informasi yang lebih akurat, kadang pada situasi
tertentu ilustrasi menjadi pilihan yang lebih dapat diandalkan dibandingkan
dengan teknik fotografi. Artworks merupakan segala jenis karya seni, baik
itu berupa ilustrasi, kartun, sketsa dan lain-lain yang dibuat secara manual
maupun komputer.

3. Infografis
Fakta dan data statistik hasil dari survey dan penelitian yang
disakikan dalam bentuk grafik (chart), tabel, diagram, bagan, peta, dan lainlain.

4. Garis
Garis merupakan elemen desain yang dapat menciptakan kesan
estetis pada suatu karya desain, didalam suatu layout, garis mempunyai sifat
yang fungsional antara lain membagi suatu area.

5. Kotak
Berisi artikel yang bersifat tambahan.suplemen dari artikel utama.
Bila letaknya di pinggir halaman disebut dengan sidebar.
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6. Inset
Elemen visual yang berukura kecil yang diletakkan didalam elemen
visaul yang lebih besar, funsginya memberi informasi pendukung, banyak
terdapat pada informational graphic.

7. Point
Suatu daftar/list yang mempunyai beberapa baris berurutan
kebawah, biasanya didepan tiap barisnya diberi penanda angka atau point.
Dingbats juga sering disebut sebagai point. Dingbats adalah simbol, tanda
baca, dan ornamen-ornamen.

Pada dasarnya tiap lemen layout yang terlihat, baik berupa teks maupun
berupa visual, saling bekerjasama antar satu sama lain untuk membangun sebuah
layout dengan tujuan dan konsep yang dibawanya. Dalam pengaturannya, perlu
diperhatikan juga tidak hanya fungsi masing-masing elemen tapi juga fungsi tiap
media berbeda.
Elemen yang tergolong sebagai invisible elements ini merupakan fondasi
atau kerangka yang berfungsi sebagai acuan penempatan semua elemen layout.
Selayaknya fondasi atau kerangka sebuah bangunan, elemen inilah dirancang
terlebih dahulu oleh desainer, baru kemudian menyusul elemen-elemen teks visual.
Dan sesuai dengan namanya, invisible element nantinaya tidak akan terlihat pada
hasil produksi (Rustan 2017 : 64)

1.

Margin
Margin menentukan jarak antara pinggir kertas dengan ruang yang

akan ditempati oleh elemen-elemen layout. Margin mencegah agar elemenelemen layout tidak terlalu jauh ke pinggir halaman, karena secara estetika
kurang menguntungkan.

2.

Grid
Grid adalah alat bantu yang sangat bermanfaat dalam melayout. Grid

mempermudah

menentukan

meletakkan

elemenn

layout

dan
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mempertahankan konsistensi dan kesatuan layout terlebih untuk karya
desain yang mempunyai beberapa halaman.

3.15 Prinsip Layout
Prinsip dasar Layout adalah juga prinsip dasar desain grafis, antara lain :
urutan, penekanan, keseimbangan, dan kesatuan.

1. Urutan (Squence)
Berdasarkan penelitian Dr. Mario R. Gracia dan Pegie Stark 2007
dalam Rustan, diwilayah-wilayah pengguna bahasa dan tulisan latin,
orang membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Karena itu
pada materi publikasi, urutan/alur pembaca kebanyakan didesain
berdasarkan kecenderungan tersebut. Namun tidak hanya itu saja, arah
gerak juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti emphasis/pembedaan
pada tiap objek.

2. Penekanan (Emphasis)
Emphasis dapat diciptakan dengan berbagai cara, antara lain :
a. Memberi ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan elemenelemen layout lainnya pada halaman tersebut.
b. Warna yang kontras/berbeda sendiri dengan latar belakang.
c. Letakkan diposisi yang strategis bila pada umumnya, kebiasaan
orang membaca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan.
d. Menggunakan style yang berbeda dengan sekitarnya.

3. Keseimbangan (Balance)
Pembagian berat yang merata bukan berarti seluruh bidang layout
harus dipenuhi dengan elemen, tetapi lebih pada menghasilkan kesan
seimbang dengan menggunakan lemen-elemen yang dibutuhkan dan
meletakkannya pada tempat yang tepat. Ada dua macam keseimbangan
suatu layout, yaitu : keseimbangan yang simetris dan keseimbangan
yang tidak simetris.
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4. Kesatuan (Unity)
Dengan kesatuan antara elemen-elemen desain. Teks, gambar,
warna, ukuran, posisi, style, dan lainnya, semua elemlen harus saling
berkaitan dan disusun secara tepat. Tidak hanya didalam hal
penampilan, kesatuan disini juga mencakup selarasnya elemen-elemn
yang terlihat secara fisik dan pesan yang ingin disampaikan dalam
konsepnya.

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN
4.1 Produk

Gambar 4.1 Logo IndiHome
(Sumber : www.indihome.co.id, 2019)

IndiHome merupakan produk dan layanan Home Services unggulan dari
PT. Telkomunikasi Indonesia, yang menawarkan layanan Triple Play (layanan TV
interaktif, telepon rumah dan juga internet atau Wi-Fi). Dimana pada saat ini tengah
berbenah untuk mempromosikan citra diri yang baru menjadi New IndiHome.
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 makan disusunlah sebuah
perancangan desain media promosi untuk IndiHome.

4.2 Brief
PT. Telekomunikasi Indonesia merencanakan sebuah strategi dengan
tujuan untuk merubah mindset para pelanggan tentang produk dan layanan
unggulan mereka, yakni IndiHome melalui proses branding New IndiHome.
Dimana pandangan para pelanggan saat ini tentang IndiHome yang telah didapati
oleh peusahaan adalah layanan Usee TV saja, atau penyedia layanan Wi-Fi, namun
sebenarnya IndiHome lebih dari itu. Banyak sekali layanan-layanan menarik dan
bermanfaat lainnya yang dapat diberikan kepada pelanggan. Oleh karena itu PT.
Telekomunikasi Indonesia menginkan sebuah terobosan baru agar mindset tersebut
bisa berubah bersama dengan New IndiHome.
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PT. Telekomunikasi Indonesia menginginkan sebuah strategi promosi
untuk memasarkan produknya

kepada pelanggan supaya memahami produk

IndiHome. Berikut beberapa hal yang menjadi acuan pembuatan media promosi
IndiHome :
1. Target pasar : Remaja usia 16 tahun hingga dewasa usia 70 tahun.
2. Produk dan Layanan : New IndiHome dengan layanan internet, TV
berbasis Android beserta telepon rumah
3. Lokasi : Perkotaan

4.3 Perancangan Karya
Dengan brief dan konsep yang sudah didapat, penulis mencari bahan
dibeberapa situs kreatif berupa refrensi gambar-gambar berbasis vector, tipografi
dan beberapa elemen visual lainnya untuk dipadukan menjadi satuan elemen media
komunikasi visual.

4.3.1

Pencarian Refrensi
Proses perancangan media promosi produk Indihome melalui media sosial

Instagram ini diawali dengan mencari refrensi sebagai ide di media sosial di
beberapa akun perusahaan telekomunikasi lainnya yang sudah berskala nasional
maupun international. Hal ini bermanfaat sebagai gambaran serta tatanan dalam
layout nantinya yang akan dirancang dan diimplementasikan kedalam bentuk
visual.

4.3.2

Diskusi
Melakukan diskusi dengan divisi Consumer Marketing Off 1 Digital Service

untuk mendapatkan informasi lebih mendetail terhadap produk Indihome. Diskusi
ini perlu dilakukan untuk menentukan informasi apa saja yang akan disampaikan
dan fitur-fitur serta kelebihan terhadap produk Indihome tersebut.
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4.3.3

Pengumpulan Data
Hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengumpulkan data-data berupa

logo, tagline, foto, produk, dan juga informasi-informasi spesifikasi produk. Data
ini menjadi elemen utama dalam proses mendesain.

4.4 Konsep Visual
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.
Dalam perancangan media promosi ini, konsep yang didapatkan melalui
proses analisis dan pengumpulan data yaitu pemahaman pelanggan dan yang bukan
pelanggan tentang produk IndiHome. Dari data tersebut munculah ide dimana
menerapkan infografis tentang produk tersebut supaya dapat dipahami kepada
pelanggan maupun calon pelanggan dan memberi sentuhan ilustrasi tentang produk
tersebut supaya tampilan secara visual (User interface) lebih menarik.

4.5 Ilustrasi
Perancangan media promosi produk Indihome melalui media sosial
Instragram ini menggunakan teknik vektor dan gaya flat design yang menarik,
menceritakan tentang fitur serta gambaran mengenai produk dan menghidupkan
citra produk. Ilustrasi yang digunakan menyesuaikan dengan konsep perancangan
media promosi produk Indihome, memberikan informasi melalui infografis yang
dipadukan dengan ilustrasi dengan gaya flat design supaya lebih mudah untuk
dipahami.

4.6 Visual Brief
Visual Brief merupakan gambar refrensi yang digunakan penulis supaya
mempermudah dalam proses pembuatan ilustrasi untuk dibuatkan sketsa dari
produk-produk Indihome.
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Gambar 4.2 Gambar Refrensi
(Sumber : www.google.com, 2019)

4.7 Sketsa Layout
Pertama-tama dalam pembuatan karya dirancang terlebih dahulu sketsa
untuk membuat desain visualnya dimana sketsa ini menjadi gambaran acuan untuk
diimplementasikan pada media yang digunakan.

Gambar 4.3 Sketsa 1
(Sumber : olahan penulis, 2019)
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Gambar 4.3 Sketsa 1 merupakan sketsa ilustrasi menceritakan atau perkenalan
diri Indihome. Dimana, pada gambar tersebut mengilustrasikan datangnya produk baru
dari New Indihome dengan menggambarkan suasana rumah yang banyak terdapat
akses untuk dapat menikmati penggunaan internet . Rumah digambarkan sebagai
tempat berkumpulnya keluarga untuk saling menjaga keharmonisan antar satu sama
lain dan gambar wifi atau sinyal menggambarkan jaringan yaitu menghubungkan
(connect) antar satu sama lain untuk mempererat dan mengukatkan hubungan
komunikasi antar satu sama lain. Adanya rumah yang dilengkapi dengan wifi

Gambar 4.4 Sketsa 2
(Sumber : olahan penulis, 2019)

Gambar 4.4 sketsa 2 merupakan ilustrasi gambaran produk Indihome
dimana hasil akhirnya nanti yang akan di posting di instagram sehingga gambar di
bagi menjadi tiga dengan ukuran 1:1. Pada gambar ilustrasi tersebut merupakan
hasil olahan perancang dan perusahaan dengan memberi brief bahwa produk yang
dimiliki Indihome kedepannya yaitu terdiri dari 1 perangkat telepon & internet dan
Hybrid Box. Dimana maksud dan tujuan dibuatnya ilustrasi supaya audience lebih
mudah memahami produk yang ditawarkan oleh Indihome dan menginformasikan
produk supaya lebih dapat dimengerti oleh pembaca dari masing-masing produk
tersebut dan tampilan pada Instagram juga dapat lebih menarik seperti satu kesatuan
gambar yang digabung. Dengan tata letak sebelah kiri dan kanan merupakan produk
dari Indihome dan ditengahnya merupakan maskot dari Indihome, tujuan tata letak
tersebut yaitu mengkomunikasikan produk yang melalui maskot tersebut sebagai
gambaran perusahaan.
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Gambar 4.5 Sketsa 3
(Sumber : olahan penulis, 2019)

Gambar 4.5 sketsa 3 merupakan gambar ilustrasi produk indihome
perangkat telepon dan internet. Pada gambar ilustrasi tersebut mengkomunikasikan
produk telepon dan internet serta menginformasikan tentang produk tersebut yang
disampaikan melalui infografis.

Gambar 4.6 Sketsa 4
(Sumber : olahan penulis, 2019)

Gambar 4.6 sketsa 3 merupakan gambar ilustrasi produk indihome
perangkat telepon dan internet. Pada gambar ilustrasi tersebut mengkomunikasikan
produk Hybrid Box serta menginformasikan tentang produk tersebut yang
disampaikan melalui infografis.
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4.7.1

Tipografi
Perancangan media promosi produk Indihome ini menggunakan jenis huruf

sans serif yang tebal, karena menyesuaikan terhadap logo Indihome 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. Arial Rounded MT Bold
Arial Rounded MT Bold merupakan jenis huruf sans serif

yang

digunakan dalam perancangan konten media sosial Instagram. Bentuk
hurufnya mempunyai banyak lengkungan pada setiap sudut yang ada
pada huruf sehingga nyaman dan mudah dibaca.

Arial Rounded MT Bold
Gambar 4.7 Arial Rounded MT Bold
(Sumber : olahan penulis, 2019)

4.7.2

Warna

Warna merah, abu-abu, dan putih merupakan warna yang dominan dipakai
dan digunakan oleh Telkom Indonesia pada produknya Indihome dalam melakukan
promosi. Warna-warna teknologi pada umumnya menggunakan warna yang lebih
redup dan jarang menggunakan warna-warna cerah, oleh karena itu warna abu-abu
digunakan untuk menunjukkan identitas warna teknologi. Warna merah digunakan
sebagai warna identitas perusahaan Telkom Indonesia. Sehingga ketiga warna
tersebut menjadi satu kesatuan terhadap ciri khas perusahaan Telkom Indonesia.
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Gambar 4.8 Identitas Warna
(Sumber : olahan penulis, 2019)

4.8 Proses Pengerjaan Desain
Setelah proses sketsa pertama, kemudian dilakukan proses digitalisasi
sketsa pada komputer. Dengan menggunakan beberapa filter seperti software
pengolah grafis dan hardware yang dibutuhkan. Pada tahap ini sketsa yang telah
usai dibuat selanjutnya akan diberikan beberapa unsur seperti warna, objek-objek
tertenu yang dibutuhkan. Pada proses ini penulis menggunakan drawing software
berbasis vector (Adobe Illustrator) dan berbasis bitmap (Adobe Photoshop).

1. Proses Pengolahan Sketsa
Dari sketsa yang dibuat, tahap selanjutnya yaitu proses pengolahan sketsa
menjadi digital (proses digitalisasi). Tahap ini menggunakan salah satu aplikasi
grafis untuk mendapatkan hasil gamabr yang tajam, warna yang cerah, serta
membentuk gambar lebih proposi supaya memudahkan penulis dalam
mengkomposikan gambar dengan elemen lainnya.
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Gambar 4.9 Proses Digitalisasi
(Sumber : olahan penulis, 2019)

Gambar 4.9 merupakan proses digitalisasi ilustrasi dari gambar sketsa ke
bentuk digital. Sketsa yang gambaran kasar kemudian didigitalkan dan
mempresisikan bentuk supaya lebih rapi dan memberikan elemen warna

Gambar 4.10 Proses Digitalisasi Ilustrasi
(Sumber : olahan penulis, 2019)
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Gambar 4.10 merupakan lanjutan pengerjaan proses digitalisasi dari
gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Gambar digitlisasi ini dilakukan
pengerjaan sekaligus penambahan elemen-elemen pendukung visual lainnya

Gambar 4.11 Proses Digitalisasi Ilustrasi dan Finishing
(Sumber : olahan penulis, 2019)

Gambar 4.11 merupakan gambar proses melayout dan menyatukan seluruh
komponen konten dari penjelasan produk hingga deskripsi produk serta mengatur
ukuran frame

Gambar 4.12 Proses Layout Konten Instagram
(Sumber : olahan penulis, 2019)
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Gambar 4.12 merupakan proses melayout sekaligus penataan ukuran
frame yang nantinya akan diupload pada Instagram sekaligus penataan untuk
konten Instagram sehingga ukuran yang telah dibuat (1:1) dapat sesuai dengan
frame ukuran Instagram.
2. Hasil Karya
Hasil Karya desain media promosi Indihome Instagram ini yang nantinya
akan di posting pada Instagram. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan para viewers
serta perhatian audience terhadap produk Indihome supaya audience mengetahui
akan keberadaan serta produk-produk Indihome ditengah masyarakat.

Gambar 4.13 Hasil Karya Sketsa 1
(Sumber : olahan penulis, 2019)

Gambar 4.13 merupakan hasil akhir salah satu konten Instagram yang siap
untuk dipublikasikan. Keberadaan maskot, logo dari produk Indihome, serta rumah
disertai sinyal menjadi elemen utama dalam menampilkan suasana dari produk
Indihome yang mengartikan produk Indihome merupakan produk kekeluargaan yang
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menghubungkan satu sama lain anggota keluarga. Serta copy “Kini Hadir!” yang
merupakan ucapan selamat datang sebagai citra baru kepada audience.

Gambar 4.14 Hasil Karya Sketsa 2
(Sumber : olahan penulis, 2019)

Gambar 4.14 merupakan hasil karya ilustrasi gambaran produk Indihome
dimana hasil akhirnya nanti yang akan di posting di instagram. Dimana maksud dan
tujuan dibuatnya ilustrasi dengan gaya visual flat design supaya audience lebih
mudah memahami produk yang ditawarkan oleh Indihome dan menginformasikan
produk supaya lebih dapat dimengerti oleh pembaca dari masing-masing produk
tersebut dan tampilan pada Instagram juga dapat lebih menarik seperti satu kesatuan
gambar yang digabung. Dengan tata letak sebelah kiri dan kanan merupakan produk
dari Indihome dan ditengahnya merupakan maskot dari Indihome, tujuan tata letak
tersebut yaitu mengkomunikasikan produk yang melalui maskot tersebut sebagai
gambaran perusahaan.

Gambar 4.15 Hasil Karya Sketsa 3
(Sumber : olahan penulis, 2019)
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Gambar 4.15 merupakan hasil karya digitalisasi sketsa 4 ilustrasi produk
indihome perangkat telepon dan internet. Pada gambar ilustrasi tersebut
mengkomunikasikan produk telepon dan internet serta menginformasikan tentang
produk tersebut yang disampaikan melalui infografis dengan copy yang
menunjukkan serta menjelaskan tentang perangkat telepon & wifi dari produk
Indihome.

Gambar 4.16 Sketsa digital 4
(Sumber : olahan penulis, 2019)

Gambar 4.15 merupakan hasil karya digitalisasi sketsa 4 ilustrasi produk
indihome perangkat telepon dan internet. Pada gambar ilustrasi tersebut
mengkomunikasikan produk telepon dan internet serta menginformasikan tentang
produk tersebut yang disampaikan melalui infografis dengan copy yang
menunjukkan serta menjelaskan tentang perangkat telepon & wifi dari produk
Indihome.

4.9 Hasil Akhir
Hasil Akhir dari karya tersebut di implementasikan pada feed media sosial
Instagram dan pada instagram bersponsor, dimana feed instagram tersebut di desain
supaya menarik perhatian orang yang mengunjungi laman media sosial Instagram
tersebut.
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Gambar 4.17 Hasil akhir tampilan feed Instagram
(Sumber : olahan penulis, 2019)

Gambar 4.17 merupakan hasil layout yang diterapkan pada Instagram. Dari
layout tersebut menceritakan gambaran wajah baru dari produk Indihome yang sudah
dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Pada tampilan tersebut akan menyampaikan
pesan serta informasi produk yang nantinya akan dilihat dengan audience dengan
melihat hasil dari frame per frame nya. Dari meletakkan informasi produk pada setiap
frame yang dibuat, maksud tujuannya adalah supaya pada saat frame dilihat secara
utuh pada tampilan beranda akan menjadi satu kesatuan, dan pada saat audience
melihatnya satu per satu frame akan menampilkan pesan dan informasi yang lebih
lengkap pada produk Indihome tersebut.
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Gambar 4.18 Hasil akhir tampilan feed Instagram bersponsor
(Sumber : olahan penulis, 2019)

Gambar 4.18 merupakan tampilan feed Instagram bersponsor. Dari
tampilan tersebut menginformasikan ilustrasi gambar pada produk Indihome pada
audience. Tampilan bersponsor ini sangatlah efisien serta cepat tersampaikan pada
audinence, karena audience tidak perlu mengikuti akun pengguna namun audience
dapat melihat sponsor produk yang ditawarkan oleh Indihome.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang telah didapat penulis dari perancangan media
promosi produk Indihome melalui media promosi adalah :

1. Untuk menentukan konsep dalam merancang media promosi produk
Indihome melalui media sosial Instagram perlu dilakukan riset,
wawancara, serta kegunaan media sosial Instagram supaya ide dan
konsep yang digunakan sesuai dengan produk Indihome.
2. Pada perancangan media promosi produk IndiHome yang dilakukan
membutuhkan berbagai riset dan data dalam menentukan media yang
digunakan untuk promosi produk IndiHome, karena dalam proses
desain tidak ada yang instan tanpa ada dasar yang jelas.
3. Dalam proses perancangan media promosi produk Indihome melalui
media sosial Instagram, penyampaian informasi produk IndiHome
dapat dipahami dan tersampaikan kepada pelanggan maupun calon
pelanggan.
4. Penggunaan media promosi melalui media sosial Instagram informasi
tersampaikan secara cepat dan luas karena dengan meanfaatkan
internet dan media sosial Instagram.
5. 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. Telekomunikasi Indonesia
(Telkom Indonesia) Divi Regional V, yaitu :

1. Penggunaan media digital pada era modern ini yang telah menjadi
media utama dalam menyampaikan informasi dan komunikasi
terutama dalam proses mempromosikan sebuah produk dengan
memperhatikan unsur-unsur desain visual yang dapat menarik interest.
2. Tujuan utama dari media promosi adalah menarik interset supaya
perusahaan mendapatkan pelanggan, maka baiknya desain harus sebisa
meungkin dibuat menarik dengan mengutamakan sisi visualnya
dibanding tulisan.
3. Perlunya keterbukaan antara pihak terkait dan desainer dikarenakan
hasil yang diciptakan oleh desainer adalah asli dan tidak dipalsukan
atau dilebih-lebihkan.
4. Kerjasama sangat dibutuhkan, bertujuan untuk saling membantu dan
mempermudah dalam proses pembuatan desain untuk klien.
5. Komunikasi yang penting bertujuan untuk tidak terjadi miss
komunikasi antar kedua belah pihak.
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