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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi membuat penerimaan  informasi semakin cepat. 

Media yang dulunya bersifat konvensional, sekarang merambah ke digital/online. 

Dengan begitu penyampaian informasi akan semakin efektif. 

Media sosial Mojok.Co digunakan untuk menyampaikan pesan lebih 

efektif. Dengan berbagai media sosial yang dikelola, seperti instagram, maka 

Mojok.Co menggunakan media sosial tersebut untuk dapat menjangkau audien 

yang lebih luas.  

Proses perancangan ilustrasi pada media sosial Mojok.Co merupakan 

sebuah media pendukung untuk menyampaikan narasi. Pendekatan visual, konsep 

visual, diperlukan untuk merancang suatu konten ilustrasi yang akan hendak 

disampaikan. Proses kreatif ini dilakukan untuk memudahkan audien memahami 

apa isi akan narasi yang disampaikan,  sehingga dapat membangun brand awareness 

terhadap masyarakat. 

Kata Kunci : Ilustrasi, media sosial, narasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa sekarang media bisa diakses lewat mana saja, yang dulunya serba 

konvensional, sekarang merambah ke media digital/online. Dengan 

berkembangnya media saat ini maka masyarakat dapat dimudahkan memperoleh 

suatu informasi. 

 Seperti Mojok.co yang bergerak di bidang media literasi. Literasi di 

perusahaan ini dikemas dengan menggunakan nama brand Mojok.Co. Media 

Mojok.Co sendiri merupakan salah satu media online alternatif yang ada di 

Indonesia dan cukup banyak diakses oleh banyak khalayak khusunya kaum 

mahasiswa. Bagi kaum yang gemar membaca bacaan yang berakal dan 

mengandung humor di dalamnya, situs Mojok.co adalah media yang tepat untuk 

dikunjungi. Mojok.co tidak hanya menyediakan konten-konten berupa artikel saja, 

namun juga menampilkan komik serta video (Techinasia, 2015).  

Mojok.co sendiri mempunyai 20 rubrik yang terdiri dari Esai, Komik, 

Movi, Malam Jumat, Rerasan, Khotbah, Kepala Suku, Versus, Pojokan, 

Konter, Otomojok, Balbalan, Liputan, Kilas, Moknyus, Nafkah, List, Curhat, 

Celengan, dan Resah. 

Mojok.co merupakan portal berita berbasis website yang memiliki berbagai 

media pendukung , twitter, youtube, dan instagram. Media sosial Instagram berguna 

untuk menyebarkan konten, salah satunya ialah konten ilustrasi. 
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Konten media sosial instagram Mojok.co memiliki berbagai jangkauan 

audien, dari yang tua hingga yang muda. Namun mojok mempunyai target market 

yang tersendiri, mulai dari usia 18-24 tahun. Dengan usia target market tersebut 

maka diperlukan pemilihan konten ilustrasi yang tepat, yaitu dengan menampilkan 

narasi yang fresh, lucu, serta informatif. Mojok.co sendiri mempunyai karakteristik 

ilustrasi yang memiliki gaya simpel, dan menggunakan warna yang cerah.   

Perancangan konten ilustrasi pada media sosial ini bertujuan untuk 

menyampaikan narasi dengan media pendukung ilustrasi, untuk memudahkan 

audien memahami isi teks pada konten media sosial instagram Mojok.co. Dalam 

hal ini maka penulis merancang konten ilustrasi media sosial instagram Mojok.Co 

sebagai media pendukung visualisasi narasi yang bertajuk “Cara nolak gawe arek 

lanang”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan 

masalah ini adalah bagaimana merancang ilustrasi yang membawa narasi Jawa 

timur yang berkarakteristik Surabaya pada media sosial instagram Mojok.co. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas maka ditentukan batasan masalah sebagai berikut: 

A) Merancang konten ilustrasi pada media sosial instagram Mojok.co 

B) Merancang konten ilustrasi dengan narasi Jawa timur yang berkarakteristik 

Surabaya. 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari laporan Kerja Praktik ini adalah merancang konten ilustrasi pada media 

sosial instagram untuk menyampaikan narasi dengan media pendukung ilustrasi, 

guna memudahkan audien memahami isi teks pada konten media sosial instagram 

Mojok.co. 

1.5 Manfaat 

Dengan tujuan yang tel ah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dari 

perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi kepada pihak Mojok.co dalam bidang desain konten 

ilustrasi. 

2. Bagi penulis, bermanfaat untuk mengetahui ritme perusahaan media portal 

berita yang akan berguna pada masa yang akan datang. 

3. Mengetahui bagaimana ritme dalam pembuatan konten ilustrasi untuk media 

sosial, khusunya Instagram.  
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1.6  Pelaksanaan 

1.6.1    Detail Perusahaan 

Pelaksanaan kerja praktik ini: 

Periode Waktu  : 21 Februari – 1 Maret 2019 

Hari dan Tanggal : Senin – Jum’at, 21 Februari – 21 Maret 2019 

Tempat  : PT. Narasi Akal Jenaka – Mojok.co 

       Perum Sukoharjo Indah A8, 

       RT 09 / RW 16, Dk. Purworejo, 

       Ds. Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta 

       55581 Indonesia 

Email    : redaksi@mojok.co 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. Narasi 

Akal Jenaka adalah merancang konten ilustrasi untuk sosial media instagram.  

1.6.2 Periode 

Periode waktu pelaksanaan kerja praktik yang telah ditentukan adalah 

minimal 160 jam dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tanggal pelaksanaan  : 21 Februari – 1 Maret 2019 

Waktu    : 09.00 – 15.00 

  

mailto:redaksi@mojok.co
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1.7  Sistematika Penulisan 

Di dalam penyusunan  laporan ini secara sistematis diatur dan disusun dalam 

lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub. Adapun urutan dari bab 

pertama sampai bab terakhir adalah sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat di bagi menjadi 2 yaitu manfaat secara teoritis dan praktisi, di lanjutkan 

dengan pelaksanaan kerja praktik, dan sistematis penulisan laporan. 

BAB 2 : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang instansi atau perusahaan PT. 

Narasi Akal Jenaka. 

BAB 3: LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas tentang teori yang di gunakan untuk menjelaskan secara 

singkat mengenai landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas 

dalam laporan ini. Bab ini sebagai dasar dalam penulisan laporan ini dengan 

menggunakan beberapa definisi yang pernah di kemukakan oleh beberapa tokoh 

ahli. 

BAB 4: DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan kerja praktik di PT. Narasi Akal 

Jenaka. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai hasil perancangan yang di buat 

dalam bentuk sebuah karya ilustrasi untuk media sosial. 
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BAB 5: PENUTUP 

Bab terakhir ini akan membahas dua hal yaitu kesimpulan dan saran, sebagai 

berikut: 

a. Kesimpulan 

Pada bagian kesimpulan akan membahas secara keseluruhan dari laporan kerja 

praktik dan hasil dari perancangan yang di buat. 

b. Saran 

Pada bagian saran akan membahas tentang masukan yang terkait dari permasalahan 

yang di ambil untuk laporan kerja praktik ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi mengenai informasi-informasi yang di ambil untuk 

menjadi acuan dalam pembuatan laporan kerja praktik ini. Daftar pustaka yang di 

ambil berupa buku, website, jurnal, dan lain lain. 

LAMPIRAN 

Berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah seperti 

dokumen khusus, instrumen/quesioner/alat pengumpul data, ringkasan hasil 

pengolahan data, tabel, peta atau gambar. Keterangan tambahan ini dimaksudkan 

agar pembaca mendapat gambaran lebih menyeluruh akan proses dari penyusunan 

karya ilmiah. 
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 BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI/PERUSAHAAN 

2.1 PT. NARASI AKAL JENAKA – MOJOK.CO 

 Nama Instansi pemerintahan :   PT. Narasi Akal Jenaka - Mojok.Co 

                                                   : Perum. Sukoharjo Indah A8, 

RT 09 / RW 16, Dk. Purworejo, 

Ds. Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, 

D.I.Yogyakarta,  55581 Indonesia. 

Kelurahan   :   Purworejo 

Kabupaten   :   Sleman 

Kota   :   Yogyakarta 

Kode Pos   :   55581 

Email   :   redaksi@mojok.co 

Website   :   www.mojok.co 

Hari Kerja   :   Senin s/d Jumat 

Jam Kerja   :   09:00 – 17:00 

 

Perusahaan yang bernama PT. NARASI AKAL JENAKA merupakan suatu 

perusahaan yang bergerak di bidang media online (portal berita). Media Mojok.Co 

sendiri merupakan salah satu media online alternatif yang ada di Indonesia dan 

cukup banyak diakses oleh banyak khalayak khusunya kaum mahasiswa. Bagi 

kaum yang gemar membaca bacaan yang berakal dan mengandung humor di 

dalamnya, situs Mojok.co adalah media yang tepat untuk dikunjungi.  

http://www.mojok.co/
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Mojok.co tidak hanya menyediakan konten-konten berupa artikel saja, 

namun juga menampilkan komik serta video (Techinasia, 2015).  

 

2.2 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo Mojok.Co (PT. Narasi Akal Jenaka) 

(Sumber : Dokumentasi PT. Narasi Akal Jenaka) 

 

 

Perusahaan yang bernama PT. NARASI AKAL JENAKA merupakan suatu 

perusahaan yang bergerak di bidang portal berita. Literasi di perusahaan ini 

dikemas dengan menggunakan nama brand Mojok.Co. Media Mojok.Co  

merupakan salah satu media online alternatif yang ada di Indonesia dan cukup 

banyak diakses oleh banyak khalayak khusunya kaum mahasiswa. Bagi kaum yang 

gemar membaca bacaan yang berakal dan mengandung humor di dalamnya, situs 

Mojok.co adalah media yang tepat untuk dikunjungi. Mojok.co tidak hanya 

menyediakan konten-konten berupa artikel saja, namun juga menampilkan komik 

serta video (Techinasia, 2015).  

2.3 Sejarah Singkat Perusahaan 
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Mojok.co adalah sebuah media online yang berisikan berbagai macam 

artikel-artikel unik, menarik, dan menghibur. Mojok.co sendiri merupakan media 

alternatif yang muncul dari kejenuhan pembaca akan bahan bacaan dari banyaknya 

media-media mainstream. Berbeda dari media online berbahasa Indonesia lainnya, 

Mojok.co berani masuk ke dalam wacana sosial, politik, dan keagamaan yang 

tentunya ditulis dengan gaya ringan, menghibur, dan kadang satir (Dokumen 

Internal Mojok.co, 2017).  

Segmentasi utama dari Mojok.co sendiri adalah para pembaca muda berusia 

18-24 tahun yang jenuh akan informasi yang mainstream. Oleh karenanya Mojok 

hadir dengan konten berita yang dibahas dengan cara unik dan menghibur yang 

dibuat dengan ciri khas Mojok. Konten-konten yang dibuat oleh Mojok.co sendiri 

berada pada lingkup lokal, nasional, maupun internasional (Nugraha Rio, 18 

September 2018) 

a) Konten bersifat Lokal = Konten yang memiliki ciri khas lokalitas 

seperti gaya bahasa atau membahas isu yang mewakili suatu kota 

di Indonesia, contohnya konten dengan isu nasional namun ditulis 

dengan bahasa lokal (contoh bahasa jawa) atau konten dengan isu 

lokal namun ditulis dengan bahasa nasional/Indonesia. 

b) Konten bersifat Nasional = Konten yang membahas tentang isu-

isu yang sifatnya di dalam negeri/domestik dan bahasa yang 

digunakan bahasa nasional.  

c) Konten bersifat Internasional = Konten yang membahas tentang 

isu-isu yang ruang lingkupnya di seluruh dunia, namun bahasa 

yang digunakan bahasa nasional. 
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Tidak hanya sebagai wadah tulisan opini publik, Mojok.co juga sebagai 

situs media online yang informatif dengan gaya tulisan khas mojok yang 

menghibur, agak menyindir dan parodi. Yang dijual dari Mojok.co adalah konten 

kreatif yang tidak hanya lucu dan mengandung ide segar, namun juga harus 

memiliki argumentasi yang memadai (Techinasia, 2015).    

 

 

 

Gambar 2.2 Website Mojok.Co 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 2.3 Media sosial twitter Mojok.Co 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 2.4 Media sosial facebook Mojok.Co 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 2.5 Media sosial instagram Mojok.Co 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 2.6 Kantor Mojok.Co 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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2.4 Visi dan Misi Perusahaan 

2.4.1 Visi Perusahaan 

1. Menjaring pembaca yang lebih luas 

2. Memperluas pembaca Mojok di range umur 18 – 24 tahun. 

2.4.2 Misi  

1. Membuat konten yang lebih sesuai dengan umur 18 – 24 tahun 

2. Mencari kontributor penulis-penulis baru  (sumber: hasil wawancara, 18 

September 2018)  

2.5 Struktur Organisasi 

 

 

2.7 Kru Mojok.Co 

(Sumber : Mojok.co, September 2018) 
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2.6 Divisi dan Deskripsi Pekerjaan 

Keseluruhan divi si PT. Narasi Akal Jenaka(Mojok.co) dan deskripsi 

pekerjaan secara umum : 

1. Kepala Suku 

• Menetapkan poin-poin pemasaran perusahaan. 

• Menaungi kru-kru dalam perusahaan. 

• Mengawasi dan mencermati kinerja kru dalam proses kerja yang sudah 

ditetapkan. 

2. Pemimpin Redaksi 

• Merencanakan poin-poin pemasaran literasi 

• Merencanakan strategi yang akan dilakukan di masa mendatang 

• Merancang literasi untuk kebutuhan perusahaan 

3. Redaktur 

• Merancang literasi untuk kebutuhan perusahaan. 

4. Sekertaris Redaksi 

• Mengatur & merekap seluruh tugas-tugas redaktur, khususnya dalam 

proses perancangan jam kerja dan kebutuhan tim. 

• Memfasilitasi dan melayani kebutuhan komunikasi publik pada 

perusahaan. 

5. Desainer Grafis 

• Perancangan atau desain visual untuk media pendukung literasi. 

• Merancang konten untuk kebutuhan media sosial. 
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• Membuat konsep untuk konten-konten yang akan diciptakan di masa 

mendatang. 

6. Webmaster 

• Merancang kebutuhan media untuk menampung literasi 

• Memfasilitasi redaktur utuk melihat informasi mengenai 

perkembangan website perusahaan. 

7. Admin Media Sosial 

• Merancang konten yang berupa caption untuk media sosial 

perusahaan. 

• Merancang konten2 apa saja yang akan di kemukakan di masa yang 

akan datang. 

8. Videografer 

• Membuat konsep untuk kebutuhan videografi pada perusahaan. 

• Merancang berupa videografi pada perusahaan. 

9. Manajer Keuangan 

a. Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan 

b. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan 

c. Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas tentang teori yang digunakan untuk menjelaskan 

secara singkat mengenai landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam laporan ini. Di dalam bab ini berisi tentang dasar teori yang 

berhubungan dengan  Perancangan konten ilustrasi media sosial instagram 

Mojok.Co sebagai media pendukung visualisasi narasi dengan menggunakan 

beberapa definisi yang pernah di kemukakan oleh beberapa tokoh ahli. 

3.1  Komunikasi 

 Komunikasi adalah proses berbagi makna melalu perilaku verbal maupun 

non verbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang 

atau lebih (Mulyana, 2004:3). Paradigma Lasswell menunjukkan bahwa 

komunikasi meliputi lima unsur, yakni :  

1. Komunikator ( Communicator, Source, Sender ) 

2. Pesan (Message) 

3. Media (Cahnnel, Media) 

4. Komunikan (Communican, Communicate, Receiver, Recepient) 

5. Efek (Effect, Impact, Influence) 

 Teori ini dikuatkan dengan adanya paradigma yang dikemukakan oleh 

Harrod Lasswell, menggambarkan proses komunikasi sebagai berikut : 
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Berdasarkan paradigma laswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator pada komunikan melalui media dan menimbulkan efek 

tertentu. Dalam pembuatan ilustrasi Mojok.Co ini disebut dengan proses 

komunikasi. Karena dalam pembuatannya komunikator menyampaikan pesan 

melalui media kepada komunikan untuk mendapatkan feedback. Dalam hal ini 

komunikatornya adalah Mojok.Co sedangkan pesan yang disampaikan adalah 

Ilustrasi cara gawe nolak arek lanang. Untuk media yang digunakan adalah sebuah 

ilustrasi yang akan diunggah di media sosial, yang bertujuan untuk 

menginformasikan kepada masyarakat luas sebagai komunikannya supaya 

mendapat feedback berupa respon traffic terhadap akun media sosial instagram 

Mojok.Co. 
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3.2 Komunikasi Pemasaran 

 Komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu 

pihak dengan pihak lainnya yang pada awalnya berlangsung sangat sederhana, 

dimulai dari sebuah ide-ide yang abstrak atau pikiran dalam otak seseorang untuk 

mencari data atau menyampaikan informasi yang kemudian dikemas menjadi 

sebentuk pesan yang kemudian disampaikan secara langsung maupun tidak 

langsung menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode suara atau kode tulisan 

(Hermawan, 2012: 4). Pada awalnya, komunikasi digunakan untuk 

mengungkapkan kebutuhan organisasi. Manusia berkomunikasi untuk membagi 

pengetahuan dengan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk 

bahasa, sinyal, bicara, tulisan, gerakan dan penyiaran. Komunikasi dapat berupa 

interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan 

perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan 

tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dan dapat 

ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Komunikasi pemasaran adalah 

aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya 

pemasaran. Dalam dekade terakhir ini, komponen komunikasi pemasaran dalam 

bauran pemasaran menjadi semakin penting. Bahkan telah diklaim bahwa 

pemasaran di era 1990-an adalah komunikasi dan komunikasi pemasaran, keduanya 

tak terpisahkan (Shimp, 2003: 4). 

 Semua organisasi modern baik perusahaan bisnis maupun nirlaba, 

menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran untuk mempromosikan apa 

yang mereka tawarkan dan mencapai tujuan finansial dan nonfinansial. Komunikasi 

pemasaran adalah salah satu dari empat elemen utama bauran pemasaran 
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perusahaan. Pemasar harus tahu bagaimana menggunakan iklan, promosi 

penjualan, publisitas dan penjualan personal untuk mengomunikasikan suatu 

produk beserta nilainya kepada konsumen yang dituju. Komunikasi pemasaran 

dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan 

pemasaran. Komunikasi adalah proses dimana pemikiran dan pemahaman 

disampaikan antarindividu atau antar organisasi dengan individu. Pemasaran adalah 

sekumpulan kegiatan dimana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-

nilai (pertukaran) antara mereka dengan pelanggannya. Jika digabungkan, 

komunikasi pemasaran merepresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran 

pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan 

suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya. Semua pesan 

komunikasi pemasaran membutuhkan instrumen atau media untuk melakukan 

transmisi. 

3.3 Internet 

 Internet adalah singkatan dari Interconnected Network. Internet merupakan 

sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan jaringan 

komputer di seluruh dunia. Berbagai jenis komputer dengan spesifikasi yang 

berbeda-beda dapat saling berkomunikasi melalui internet beberapa bentuk jaringan 

yang berbeda-beda dapat saling bertukar informasi dan data melalui intenet 

menggunakan seperangkat aturan yang disebut protokol TCP/IP (Ramadhan. 2005: 

1). Agar dapat melakukan segala aktivitas melalui internet, maka kita harus 

terhubung atau terkoneksi dengan internet. Ada banyak cara yang dapat digunakan 

untuk bisa terhubung dengan internet, beberapa diantaranya adalah menggunakan 

gelombang radio, menggunakan saluran TV kabel atau melalui telepon genggam 
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(handphone). Namun, cara yang umum digunakan adalah menggunakan sebuah 

komputer yang sudah dilengkapi modem dan terhubung dengan saluran telepon 

(cara dial up). Dan dapat juga melalui layanan wireless acces point. Saat ini tempat-

tempat publik banyak yang menawarkan akses internet gratis. Biasa disebut hotspot 

dan bisa diakses menggunakan laptop atau ponsel yang memiliki fasilitas wifi. 

Seiring dengan perkembangan jaman, internet semakin memegang peranan penting 

di dalam kehidupan manusia. Salah satunya dengan adanya media online yang 

berbasis pada internet. Media ini sering ditemui ketika menggunakan internet. 

Dengan internet, kita dimungkinkan melakukan promosi tanpa tatap muka dengan 

cakupan audiens yang luas. Jarak bukanlah suatu penghalang dalam media promosi 

ini. Sehingga internet berkembang pesat menjadi sebuah media promosi dengan 

berbagai macam model. Dari website, forum, media sosial, bahkan animasi. 

Sebenarnya banyak sekali bermacam-macam jenis media dengan internet ini seiring 

dengan sejauh mana manusia mampu mengembangkan kreatifitasnya. Di sini akan 

dibahas secara umum media yang sering dijumpai di dunia maya tersebut (Ardhi, 

2013: 63). 

3.4 Media 

 Media adalah sarana penyampai yang termasuk didalamnya adalah media 

penyiaran (TV dan Radio), media cetak (surat kabar dan majalah), surat langsung, 

iklan outdoor dan media pendukung lainnya (Belch, 2007). Media erat kaitannya 

dengan iklan sehingga pola piker masyarakat mengatakan media adalah tempat 

untuk beriklan. Dengan media penyampaian komunikasi seperti penawaran produk 

dapat langsung disampaikan kepada konsumen. Media dapat berupa media 
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konvensional seperti radio, TV, billboard, poster, Koran dan majalah tetapi juga 

dapat berupa media online (Ducan, 2005, p341). 

3.5 New Media 

 Sejak menggunakan teknologi web 2.0, internet telah menjadi lebih 

interaktif dimana semua orang dapat berperan serta didalam dunia internet. New 

media adalah media yang memfasilitasi pengirim dan penerima. Pemahaman pada 

new media adalah interaktif (Peter, Linda.1998.p22-30). Pada abad ke-20 new 

media muncul mencakup penggabungan dari media tradisional, teknologi 

computer, dan internet.  

3.6 Media Sosial 

 Social media atau media sosial yang sering kita dengar adalah media untuk 

berinteraksi sosial  menggunakan teknik yang mudah diakses dan jangkauan yang 

luas. Disaat teknologi internet dan telepon seluler yang berkembang semakin pesat 

maka media sosial juga tumbuh kian pesat. Media sosial dalam konteks komunitas 

dibangun dari orang-orang yang mengembangkan dan memelihara hubungan 

dengan saling berbagi, berkomentar dan terlibat dalam konten (Tuten, Tracy 

L,2008,p1). Menurut Henderi, Muhammad Yusup, Yuliana Isma Graha (2007 : 2), 

media sosial adalah situs jaringan sangat luas seperti layanan berbasis web yang 

memungkinkan individu untuk membangun profil publik atau semipublik dalam 

sistem terbatasi, sistem pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat 

serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan satu 

sistem. Menurut Chris Garret sebagai pakar politik media sosial adalah alat, jasa 

dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain 
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dan memiliki kepentingan - kepentingan yang sama. Media sosial memiliki peminat 

yang banyak tidak terkecuali para pelajar, bahkan usia dibawah umur sudah 

memiliki akun media sosial pribadi. Munculnya berbagai macam media sosial 

memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung, baik positif maupun 

negatif. Media sosial sebagian besar bagi para pelajar digunakan sebagai alat 

berkomunikasi, namun tidak jarang komunikasi yang dilakukan adalah sesuatu 

yang tidak terlalu penting serta memberikan kemudahan bagi mereka untuk 

memiliki banyak teman, karena media sosial dihubungkan ke seluruh dunia. Namun 

tidak jarang para pelajar menghabiskan waktu seharian hanya untuk aktif di dalam 

media sosial. 

 Andreas Kaplan dan Michael Haenlein juga mendefinisikan media sosial 

sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar 

ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content”. Menurut Chris Brogan (2010:11) dalam 

bukunya yang berjudul Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Your Business 

Online mendefinisikan Social media sebagai berikut: 

“Social media is a new set of communication and collaboration tools that 

enable many types of interactions that were previously not available to the common 

person”. (Sosial media adalah satu set baru  komunikasi dan alat kolaborasi yang 

memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang 

biasa).  

 Social media menurut Dailey (2009:3) adalah konten online yang dibuat 

menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Paling 
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penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, 

membaca dan berbagi berita, serta mencari informasi dan konten. Ada ratusan 

saluran social media yang beroperasi di seluruh dunia saat ini, dengan tiga besar 

facebook, LinkedIn, dan twitter. (Badri, 2011:132). Dari beberapa pendapat pakar 

dan para ahli maka bisa disimpulkan bahwa media Jejaring sosial merupakan situs 

dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan 

teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi . Pesatnya perkembangan 

media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika 

untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan 

modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. 

Seorang penggunamedia sosial bisa mengakses menggunakan social media dengan 

jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa 

alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna social 

media dengan bebas bias mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, 

gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya 

(https://ptkomunikasi.wordpress.com). Media sosial memberikan kesempatan 

untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media social menawarkan bentuk 

komunikasi yang lebih individual, personal dan dua arah. Melalui media sosial para 

pemasar dapat mengetahui kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interaksi 

secara personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam (Puntoadi, 2011: 

21). Media sosial saat ini telah menguasai kehidupan para pengguna internet. 

Layanan yang dihadirkan oleh masing-masing situs media sosial berbeda-beda. Hal 

inilah yang merupakan ciri khas dan juga keunggulan masing-masing situs media 

sosial. Tetapi umumnya layanan yang ada pada media sosial adalah chating, email, 
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berbagi pesan, berbagi video atau foto, dan lain-lain. Pemanfaatan situs media 

sosial telah menjadi trend atau gaya hidup bagi sebagian masyarakat. 

Perkembangan media sosial berdampak pada cara berkomunikasi organisasi. 

Munculnya web 2.0 memungkinkan orang membangun hubungan bisnis dan sosial 

serta berbagi informasi. Pemasaran melalui media sosial biasanya berpusat pada 

upaya membuat konten yang menarik perhatian dan mendorong pembaca untuk 

berbagi dengan jaringan sosial mereka. media sosial menjadi platform yang mudah 

diakses oleh siapapun, maka peluang perusahaan untuk meningkatkan kesadaran 

merek mereka dan memfasilitasi percakapan dengan pelanggan. 

3.7 Elemen Desain 

Menurut Wucius Wong dalam bukunya Beberapa Asas Merancang Nirmana 

Dwimatra (1972: 7), elemen-elemen desain sangat mempengaruhi satu sama lain 

dan tidak dapat dipisahkan. Elemen atau unsur desain dibedakan menjadi 4 

kelompok yakni: unsur konsep, unsur rupa, unsur pertalian, dan unsur peranan. 

 

3.7.1 Unsur Konsep 

Unsur Konsep bersifat tidak terlihat. Mereka tidak benar-benar ada namun dapat 

dirasakan keberadaanya. Seperti titik, garis, bidang dan volume yang tidak benar-

benar ada: bila ada maka bukan merupakan unsur konsep. 
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1. Titik 

Titik mengindikasikan posisi. Titik tidak memiliki panjang maupun luas dan 

tidak menduduki sebuah area. Titik berada di awal dan ujung sebuah garis dan pada 

garis yang saling bertemu maupun berpotongan. 

 

2. Garis 

Garis meupakan titik bergerak, jjejaknya menjadi garis. Garis memiliki panjang 

namun tidak memiliki luas. Garis memiliki posisi dan arah yang dibatasi oleh titik. 

Garis membentuk batas pada bidang. 

3. Bidang 

Pergerakan garis menghasilkan bidang. Bidang memiliki panjang dan luas, 

namun tidak memiliki ketebalan. Bidang memiliki posisi dan arah yang dibatasi 

oleh garis. Bidang menegaskan batas luar dari suatu volume. 

4. Volume 

Gabungan bidang menghasilkan volume, Volume memiliki posisi dan arah yang 

dibatasi oleh bidang. Dalam desain dua dimensi, volume bersifat dibuat-buat. 

3.7.2 Unsur Rupa 

 Unsur rupa adalah jika unsur yang berupa konsep menjelma menjadi wujud 

yang terlihat: memiliki bentuk, ukuran, warna dan tekstur. Elemen visual 

membentuk bagian paling penting dari sebuah desain kerena elemen-elemen 

tersebut adalah apa yang terlihat oleh kita. 
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1. Bentuk 

Segala sesuatu yang dapat dilihat sebagai sebuah bentuk menyajikan 

identifikasi utama dalam persepsi khalayak. 

2. Ukuran 

Semua bentuk memiliki ukuran. Ukuran bersifat relatif namun dapat diukur. 

3. Warna 

Sebuah bentuk dibedakan dari sekitarnya oleh warna. Dalam arti luas, 

meliputi tidak hanya spektrum namun juga warna netral, tone dan perpaduan 

chromatic. 

4. Tekstur 

Tekstur mengacu pada karakteristik permukaan sebuah bentuk. 

 

3.7.3 Unsur Pertalian 

 Unsur Pertalian ini mengatue penempatan dan hjubungan timbal balik 

sebuah bentuk dalam desain. Beberapa dapat dilihat, seperti arah dan posisi, 

beberapa dapat dirasakan; seperti ruang dan gravitasi. 

1. Arah 

Arah sebuah bentuk bergantung pada bagaimana bentuk tersebut berhubungan 

dengan pengamat, baik kerangka maupun bentuk lain yang terdapat 

2. Posisi 

Posisi sebuah bentuk dinilai dari hubungannya dengan struktur kerangka dari 

desain. 
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3. Ruang 

Bentuk dalam berbagai ukuran, meskipun kecil tetap memiliki ruang. Sehingga, 

ruang dapat terisi atau dibiarkankosong. Ruang dapat berupa datar atau seolah-olah 

memiliki kedalaman. 

4. Gravitasi 

Sebagaimana semua benda tertarik oleh gaya gravitasi bumi, gravitasi cenderung 

dihubungkan dengan berat dan ringan, kestabilan atau ketidak-stabilan sebuah 

bentuk tunggal maupun kumpulan bentuk-bentuk. 

 

3.7.4 Unsur Peranan 

 Unsur peranan mendasari konten dan perluasan dari desain 

1. Representasi 

Sebuah bentuk yang berasal dari alam atau buatan manusia dapat desibut 

representasional. Representasi dapat bersifat realistis, dibuat-buat, atau 

mendekati abstrak. 

2. Arti 

Desain memiliki arti bila sebuah desain menyampaikan sebuah pesan. 

3. Fungsi 

Desain memiliki fungsi bila memliki tujuan tertentu. 

3.8 Ilustrasi 

 Definisi ilustrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 

1996) adalah gambar ( foto, lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, 

karangan dan sebagainya. Sedangkan menurut Wojirsch (1995), ilustrasi 

merupakan gambar pesan yang tak terbaca yang dapat menguraikan cerita, berupa 
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gambar dan tulisan, yaitu bentuk grafis jinformasi yang memikat, Sehingga dapat 

menjelaskan mankna yang terkandung dalam pesan tersembunyi. 

 Ilustrasi adalah seni gambar yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

secara visual. Jenis ilustarsi bisa bermacam-macam antara lain seni lukis, sketsa 

grafis, karikatur, image bitmap, hingga fotografi (kusrianto, 2009: 190). 

 Dalam buku Desain Komunikasi Visual: Terori dan Aplikasi, ilustrasi harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Komunikatif, informative dan mudah dipahami. 

2. Mampu mengungah perasaan dan hasrat untuk membaca. 

3. Merupakan ide baru dan orisinil, bukan hasil plagiat atau tiruan. 

4. Memiliki daya pukau(eye catcher) yang kuat. 

5. Memiliki kualitas bagus, baik dari aspek seni maupun teknik pengerjaan. 

Esensi dari ilustrasi adalah pada pemikiran ide, dan konsepnya yang menjadi 

tumpuan dari apa yang hendak dikomunikasikan oleh suatu gambar. 

Adalah tugas ilustrasi untuk melahirkan nyawa dan sebuah bentuk visual serta 

menciptakan citra yang bermakna (Lawarence Zeegen, The Fundamentals of 

Illustration. 2005; 17). 

 Menurut VisualArt Trader (2005; 5-7), ilustrasi dapat dibedakan menjadi 4 

kategori berdasarkan level of realism, diantaranya: 
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1. Reperesentational Art 

Gaya visual representatioal art meniru objek secara akurat atau tidak diberi 

elemen ekspresif atau visual agar terlihat sama persis dengan objek yang 

sebenarnya. 

2. Semi-representational Art 

Gaya visual semi-representational art tidak terlalu meniru objek secara 

akurat sehingga muai muncul elemen visual tambahan. Objek asli dalam 

gaya visual ini masih dapat dikenali walaupun ada unsur  yang 

membedakan. 

3. Semi-abstract Art 

Gaya visual semi-abstract art sudah tidak lagi meniru objek nyata karena 

merupakan distorsi pada objek nyata. 

4. Abstract art 

Pada kategori ini, tidak lagi menir objek sehingga tercipta bentuk baru yang 

unik. 

3.9 Aspek Warna 

1. Warna Panas 

Warna panas mengacu pada merah dengan saturasi penuh. Dikarenakan warna 

merah sangat terlihat  dan menarik perhatian, warna merah sering digunakan dalam 

graphic signage dan desain. Warna yang bersifat kuat dan agresif yang mampu 

mempengaruhi orang dalam banyak cara, seperti tekanan darah serta menstimulasi 

syaraf. 
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2. Warna Dingin 

Keterbalikan pada warna panas, yang mengingatkan kepada atmosfer es serta salju. 

Wara dingin dapat mempengaruhi ketenangan serta memperlambat metabolisme. 

3. Warna hangat 

Segala warna yang mencakup warna merah adalah warna hangat. Cumpuranwarna 

kuning terhadap merah ,menjadikan warna hangat berbeda dengan warna panas. 

Spektrum emosional mencakup lebih banyak emosional oleh karena macam warna 

seperti, merah-jingga, jjingga, dan jingga-kuning. 

4. Warna Sejuk 

Perbedaan warna sejuk dengan warna dingin ialah pada warna sejuk terdapat 

komposisi warna kuning, yang menghasilkan warna kuning-hijau dan biru-hijau. 

Warna dingin menciptakan atmosfer yang menyejukkan serta tenang dan nyaman. 

5. Warna Terang 

 Warna terang merupakan warna pastel yang paling pucat. Ketika pencahayaan 

meningkat variasa corak warna akan menurun. Warna cerah diasosiasikan dengan 

tirai jendela yang mengandung pesan relaksasi 

6. Warna Gelap 

 Warna yang mencakup dengan warna hitam. Membuat atmosfer memperkecil 

ruang serta membuat terasa kecil. Efek dari warna gelap ialah konsentrasi dan 

keseriusan. 



31 
 

 
 

7. Warna Pucat 

 Warna pastel yang paling lembut yang setidaknya terkandung 65% putih di 

dalamnya. Wara yang identik dengan ketenangan kerap digunakan sebagai ruang 

interior. 

8. Warna Cerah 

Warna yang identik dengan keceriaan serta gembira ini memuat komposisi  

jumlah warna (hue). Kejernihan warna yang dipadatkan dengan menghilangkan 

warna abu-abu atau hitam sedangkan warna biru, merah, kuning dan jjingga ialah 

warna yang paling cerah dalam komposisi. 

3.9.1 Skema Warna Dasar 

1. Achromatic Schemer, menggunakan warna abu-abu, hitam, putih. 

2. Analogous Schemer, mrenggunakan warna yang berurutan atau senada. 

3. Clash Schemer, Kombinasi warna yang terletak pada kanan atau kiri pada colour 

wheel. 

4. Complementary Scheme, Kombinasi warna yang bertolak belakang pada color 

wheel. 

5. Monochromatic Scheme, menggunakan kombinasi warna yang senada. 

6. Neutral Scheme. Menggunakan perpaduan warna komplementernya atau warna 

hitam. 

7. Split Complomentary Scheme. Terdiri dari dua warna dan dua warna yang 

merupakan komplementernya. 

8. Primary Scheme. Perpaduan warna dasar, merang, biru, kuning. 
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9. Secondary Scheme. Kombinasi warna sekunder dari warna hijau, ungu dan 

jingga. 

10. Tertiatry Scheme. Kombinasi; merah-jingga, kuning-hijau, biru-ungu dan 

merah ungu, letak warna yang saling berjauhan dalam roda warna. 

3.9.2 Fungsi Warna 

1. Fungsi Identitas, warna berguna untuk memudahkan orang untuk mengetahui 

mengenal identitas. Seperti, kolompok, masyarakat, dll. 

2. Fungsi Isyarat atau meda komunikasi, warna memberi tanda atas sifat atau 

kondisi, juga merupakan lambang sebuah tradisi atau pola tertentu. 

3. Fungsi Psikologis, warna dikatikan dengan karakter manusia. Seperti warna 

cerah yang dikaitkan dengan warna cerah, sebaliknya orang intrivert lebih 

menyukai warna gelap atau warna dingin. 

4. Fungsi Alamiah, warna sebagai properti benda tertentu yang merupakan 

gambarran sifat objek tertentu. 

5. Fungsi Pembentuk Keindahan, warna memliki fungsi ganda, selain untuk 

memudahkan pengenalan suatu benda, disini warna juga sebagai pembentuk 

keindahan dan juda pembeda antara objek yang satu dengan yang lain. 
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3.10 Tipografi 

 Menurut Anggraini S. Dan Nathalia (2004: 51), tipografi adalah kajian tentang 

fitur grafis dari lembar halaman. Tipografi merupaka disiplin ilmu yang melibatkan 

penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifat yang semuanya memiliki tujuan tertentu. 

Saat mendeseain, harus memperhatikan bentuk huruf atau komposisi huruf 

dikarenakan hal itu menunjang arah desain serta memberikan reaksi yang 

diinginkan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan kerja praktik di PT. Narasi 

Akal Jenaka. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai hasil perancangan yang di 

buat dalam bentuk sebuah karya ilustrasi. 

4.1 PT. NARASI AKAL JENAKA 

Kerja praktik yang dilaksanakan Penulis di :  

Nama perusahaan : PT. Narasi Akal Jenaka 

Divisi    : Illustrator  

Tempat  : Perum Sukoharjo Indah A8, 

   RT 09 / RW 16, Dk. Purworejo, 

   Ds. Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta, 

  55581 Indonesia. 

Kerja Praktik ini Dilaksanakan oleh penyusun selama satu bulan, dimulai 

pada tanggal 21 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 1 Maret 2019, dengan 

alokasi perminggu sebagai berikut : 

 Senin – Jum’at : Pukul 09.00 – 15.00 WIB 

 Sabtu - Minggu : Libur 
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(dengan ketentuan Istirahat pukul 12.00 – 12.30) 

Pada pelaksanaan kerja praktik penulis diberi tugas atau pekerjaan yang 

berhubungan dengan program studi Desain Komunikasi Visual dan juga 

berhubungan dengan PT. Narasi Akal Jenaka. Dalam kesempatan ini penulis 

membuat Ilustrasi untuk media sosial instagram Mojok.Co. 

4.2 Proses Pembuatan Ilustrasi 

4.2.1 Pra Produksi  

 Dalam proses pembuatan sebuah ilustrasi, hal-hal yang akan dirancang di 

konsep dengan terperinci. Maka dari itu, pada saat proses perancangan konsep dan 

perancangan ilustrasi terlaksana, pemilihan tema, narasi, dan gaya ilustrasi yang 

tepat sangat diperhatikan dalam hal ini. Jadi untuk merancang sebuah konten 

ilustrasi memerlukan sebuah proses pra produksi. Secara umum, proses pra 

produksi ini dibagi menjadi 3 tahapan: 

A. Penentuan konsep 

Langkah awal sebelum merancang narasi yang ingin disampaikan ialah 

penentuan konsep. Dan untuk merancang sebuah konsep, langkah-langkah 

yang dilakukan yaitu, menyusun ide-ide untuk narasi yang ingin 

disampaikan. Dengan membawakan narasi yang bertemakan bagaimana 

cara menolak anak laki-laki yang diperuntukkan perempuan, maka isi dari 

narasi yang ingin disampaikan yaitu, bagaimana cara menolak anak laki-laki 

yang dalam proses mendekati perempuan. Dengan dibalut komedi yang 

menggunakan  bahasa Jawa Timur yang berkharakteristik Surabaya. Maka 

dari itu perancangan konsep narasi yang ingin disampaikan dibuat dengan 
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judul “Cara Nolak gawe arek lanang”, dengan segmentasi perempuan 

dengan jangkauan umur 18-24. 

B. Pembuatan Sketsa  

Setelah menentukan konsep langkah berikutya ialah perancangan 

sketsa untuk kebutuhan produksi konten ilustrasi pada media sosial 

instagram Mojok.co. Langkah ini sangat diperlukan untuk memudahkan 

dalam penyelesaian karya. Sketsa dan perancangan warna dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

Sketsa: 

I. Menetapkan halaman 1 utuk penentuan judul konten, agar supaya audien 

mengerti apa yang akan dibahas pada konten yang akan di upload pada 

media sosial instagram Mojok.Co. 

II. Merancang sketsa untuk menjelaskan pada audien bahwa pada slide 2 

menunjukkan ilustrasi karakter perempuan yang menolak laki-laki dengan 

cara sopan, yaitu dengan menyampaikan pesan cara menolak dengan halus.   

III. Merancang sketsa untuk menjelaskan pada audien bahwa pada slide 3 

menunjukkan ilustrasi karakter perempuan yang menolak laki-laki cara 

klasik, yaitu menolak laki-laki dengan cara lama. Cara lama yaitu dengan 

menyampaikan kata-kata seolah memposisikan anak laki-laki tersebut 

sudah terlalu akrab hingga  tidak cocok rasanya jika ingin melanjutkan 

hubungan. 

IV. Merancang sketsa untuk menjelaskan pada audien bahwa pada slide 4 

menunjukkan ilustrasi karakter perempuan yang menolak laki-laki yang 
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mendekatinya dengan cara menghilang, yaitu menyampaikan pesan bahwa 

perempuan dapat mengabaikan saja/tidak membalas pesan yang diterima 

oleh perempuan.   

V. Merancang sketsa dengan dibalut komedi, dengan menggunakan kata 

umpatan bahasa Jawa Timur Surabaya untuk menolak anak laki-laki yang 

ingin mendekatinya.  

C. Perancangan warna: 

Dengan referensi warna yang dominan cerah dan fresh, untuk 

memberikan kesan yang segar dan semangat. Maka penulis memilih warna 

dengan palet yang seperti berikut. 

4.2.2 Produksi  

 Tahap produksi merupakan tahap untuk merealisasikan semua langkah 

yang ada di tahap pra produksi. Adapun tahap-tahap yang dilakukan saat proses 

produksi antara lain pembuatan ilustrasi mulai dari awal sampai akhir. 

1. Komposisi  

  Pada proses ini, yaitu merancang bagaimana agar ilustrasi dan teks 

bisa tertata/disejajarkan, agar supaya pesan yang akan disampaikan bisa 

diterima oleh audien . Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam komposisi 

yaitu yakni:  

• Tata letak ilustrasi 

• Penataan Layout konten ilustrasi 
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• Penataan tipografi 

2. Check kesesuaian brief 

 Dalam proses ini sebelum file diedit, terlebih dahulu dicheck apakah sudah 

sesuai dengan brief awal (apakah ilustrasi sesuai dengan narasi yang ingin 

disampaikan, pengecekan tatanan layout, tipografi). Hal ini dilakukan agar 

mudah saat melakukan pembuatan konten ilustrasi. 

4.2.3 Pasca Produksi 

 Pasca produksi adalah tahap dimana semua yang dikerjakan dari pra produksi 

sampai produksi, diproduksi secara nyata. Pada tahap ini meliputi pengeditan 

(pemberian warna, penataan warna, dan menyempurnakaan bidang ilustrasi) dan 

terakhir diupload di media sosial Instagram Mojok.Co. Menentukan software yang 

digunakan adalah langkah awal dalam pasca produksi. Dalam pembuatan konten 

ilustrasi ini penulis menggunakan adobe photoshop. Adobe photoshop adalah 

software yang digunakan untuk editing foto, merancang ilustrasi, animasi baik oleh 

professional ataupun yang sedang belajar mengenal editing foto/ilustrasi/animasi. 

Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan sketsa. Setelah semua sketsa telah 

disusun dan disempurnakan, maka kemudian masuk ke dalam memasukkan 

narasi/teks yang telah disesuaikan pada saat penentuan layout. Lalu masuk pada 

tahap mastering, yang dimana menentukan warna fix dari perencanaan palet warna 

awal.   
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4.3 Implementasi karya 

4.3.1 Perancangan Media 

 

Gambar 4.1 format ilustrasi Mojok.Co  

(Sumber ; Dokumen pribadi) 

 Format media yang digunakan adalah resolusi  300 berukuran 2000px x 

2000 px. Ilustrasi ini berisi konten “cara nolak arek lanang”. 
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Gambar 4.2 gambar sketsa awal pembukaan ilustrasi   

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 4.3 gambar proses pembuatan ilustrasi   

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Gambar 4.4 Tampilan ilustrasi beserta layer 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 4.5 hasil akhir pembuatan ilustrasi, slide 1  

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Gambar 4.6 hasil akhir pembuatan ilustrasi, slide 2  

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 4.7 hasil akhir pembuatan ilustrasi, slide 3  

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Gambar 4.8 hasil akhir pembuatan ilustrasi, slide 4  

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 4.9 hasil akhir pembuatan ilustrasi, slide 5  

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Gambar 4.10 tampilan konten ilustrasi pada instagram Mojok.Co 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 

  



45 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil dari Pembuatan Konten Ilustrasi  

media sosial instagram Mojok.Co sebagai media pendukung visualisasi narasi PT. 

Narasi Akal Jenaka adalah : 

1. Agar dapat menginformasikan suatu perusahaan dan suatu jalan cerita 

secara meluas perlu adanya suatu media yang diciptakan untuk 

menyampaikan pesan perusahaan terhadap klien. Media sosial adalah 

platform yang tepat untuk mengkomunikasikan konten perusahaan. Dengan 

diciptakan konten pada media sosial Instagram maka audien bisa 

menjangkau atau mengenali perusahaan dengan lebih jauh.  

2. Untuk merancang  konten ilustrasi perlu di tentukannya konsep narasi yang 

simple, dinamis, dan fun. Dan desain ilustrasi yang ditampilkan juga harus 

mendukung narasi yang ingin disampaikan. 

Pembuatan konten ilustrasi media sosial instagram Mojok.Co sebagai media 

pendukung visualisasi narasi PT. Narasi Akal Jenaka ini diharapkan dapat 

mencerminkan seperti apa gambaran perusahaan dan dapat memberikan jangkauan 

yang lebih luas terhadap audien. 
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5.2 Saran 

Adapun saran penulis setelah melakukan kerja praktik di CV. Raja Kreasi Rasa 

adalah : 

1. Agar perusahaan lebih memperhatikan tentang standart operational pada 

jobdesk ilustrasi agar lebih mudah mengarahkan ilustrator baru/ 

sukarelawan magang  pada kesempatan yang mendatang. 
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