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ABSTRAK 

 

 

 Brand merupakan suatu produk yang dapat berupa barang maupun jasa 

yang dijual melalui sebuah media promosi. Tanpa adanya media promosi, 

sebuah brand akan kesulitan untuk menemui keuntungan dari konsumen. 

Pentingnya sebuah media promosi yaitu pengenalan pada masyarakat akan 

sesuatu produk barang maupun jasa agar dapat diterima oleh konsumen. 

Media promosi dapat diimplementasikan pada sebuah perusahaan, dengan 

memberikan suatu identitas pada perusahaan tersebut melalui perancangan 

media corporate identity berupa desain supergrafis pada stationary set, 

wayfinding,mobil dinas maupun seragam. 

 Permasalahan pada Kerja Praktik ini adalah bagaimana merancang dan 

membuat desain media promosi menggunakan corporate identity untuk 

meningkatkan brand awareness pada perusahaan terkait yakni klien dari 

CV. Invenio. Hasil dari pembuatan solusi ini adalah suatu aplikasi yang bisa 

digunakan untuk memberikan ciri khas dan identitas yang kuat pada sebuah 

perusahaan yang fungsinya agar dapat dikenal dan diterima oleh 

masyarakatnya. 

Kata Kunci : brand, corporate identity, graphic standard manual 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini kita hidup di zaman era globalisasi yang dimana era saat ini sangat 

berkaitan erat dengan hal-hal yang berbau digital. Hal-hal digital tersebut 

mendorong masyarakat pada zaman ini untuk dituntut lebih kreatif dalam 

menanggapi persoalan dalam dunia desain untuk mengembangkan inovasi terbaru 

yang sangat dibutuhkan saat ini. Oleh karena itu saat ini sudah tidak  asing terdengar 

adanya jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) yang ditujukan untuk 

menanggapi dan memberikan solusi dalam suatu permasalahan yang dibutuhkan 

oleh suatu perusahaan / korporat untuk meningkatkan brand awareness-nya.  

Namun tidak semua elemen masyarakat mengenal akan adanya jurusan ini, 

terutama tujuan dan prospek kerjanya. 

Definisi tentang DKV itu sendiri, ditinjau dari asal kata (etimologi) istilah ini 

berasal dari 3 kata, Desain diambil dari bahasa Italia yakni “designo” yang berarti 

gambar. Sedang dalam Bahasa Inggris desain diambil dari Bahasa  Latin 

“designare” yang artinya merencanakan atau merancang. Dalam dunia seni rupa 

istilah desain dipadukan dengan bentuk, rupa, rancangan, atau sketsa ide. 

Komunikasi berarti menyampaikan suatu pesan dari komunikator kepada 

komunikan melalui suatu media dengan maksud tertentu. Komunikasi sendiri 

berasal dari Bahasa Inggris “communication” dan Bahasa Latin “communis”  yang 

berarti sama. Kemudian komunikasi dianggap sebagai proses menciptakan suatu 



 

 

kesamaan atau suatu kesatuan pemikiran antara pengirim atau komunikator dan 

penerima atau komunikan. Sementara kata visual bermakna segala sesuatu yang 

dapat dilihat dan direspon oleh indera pengelihatan yaitu mata. Berasal dari kata 

Latin “videre”  yang artinya melihat yang kemudian dimasukkan ke dalam Bahasa 

Inggris yaitu Visual. 

Jadi Desain Komunikasi Visual (DKV) bisa dikatakan sebagai seni dalam 

menyampaikan sebuah pesan melalui bahasa visual/rupa yang disampaikan melalui 

media berupa desain yang bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, 

hingga merubah perilaku target audience sesuai dengan tujuan yang ingin 

diwujudkan. Orang yang berprofesi di bidang desain komunikasi visual disebut 

desainer grafis (graphic designer)  yang dapat merancang melalui karya tipografi, 

fotografi, ilustrasi maupun karya yang lainnya. Seorang  desainer grafis juga 

menciptakan karya berupa media cetak dan elektronik, seperti brosur dan karya 

produk. Desainer grafis juga bertugas dalam menyampaikan pesan atau informasi 

yang diinginkan oleh klien dalam bentuk desain yang menarik dan mudah 

dipahami. 

Disaat ini hadirnya desainer grafis sangat dibutuhkan karena peran desainer 

memiliki fungsi memproduksi media informasi dan komunikasi, memproduksi 

media promosi, apresiasi seni dan kreatifitas, serta menambahkan nilai estetika, 

untuk melatih skill dari seseorang desainer grafis dibutuhkan adanya kerja praktek. 

Kerja praktek adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan di masyarakat maupun 

perusahaan atau instansi untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan melihat 

relevansinya di masyarakat maupun melalui jalur pengembangan diri dengan 



 

 

mendalami bidang ilmu tertentu dan aplikasinya. Jika sudah mendalami kerja 

praktek diharap lulusan dari mahasiswa DKV  diharapkan bisa mempunyai skill 

yang terasah sehingga jika memasuki dunia kerja lulusan tersebut bisa menjadi 

seorang desainer yang professional. 

Corporate Identity (identitas korporat) menurut M. Linggar Anggoro ( 

2000:280) adalah suatu cara atau suatu hal yag memungkinkan suatu perusahaan 

dikenal dan dibedakan dari perusahaan-perusahaan lainnya. Menurut Elinor Selame 

dalam buku “The Company Image”  corporate identity menyatakan bahwa apa yang 

senyatanya ada pada atau ditampilkan oleh perusahaan (Selame dalam Sutojo  

2004:13). Jadi pada dasarnya corporate identity merupakan suatu bentuk visual dan 

ekspresi grafis dari image dan identitas suatu perusahaan. Sebagai bentuk visual, 

corporate identity  menampilkan simbol yang mencerminkan image yang ingin 

disampaikan. Sebagai suatu ekspresi grafis, sebuah identitas perusahaan dapat 

diciptakan dan mempengaruhi nasib dari perusahaan tersebut. Fungsinya adalah 

sebagai alat yang menyatukan strategi perusahaan, pemacu sistem operasional 

perusahaan, sebagai pendiri jaringan yang baik, bahkan sebagai alat jual dan media 

promosi.  

Brand awareness menurut Durianto, (2004:54) mendefinisikan kesadaran 

merek (brand awareness) adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori 

produk tertentu. 

Kita sering mendengar istilah brand awareness, asal mula kata brand 

awareness sendiri adalah dari persaingan ketat, brand yang kuat dari kompetitor 



 

 

yang menimbulkan brand baru sehingga mempunyai kekuatan merek (Brand 

Equity). 

Sehingga apabila disimpulkan brand awareness adalah salah satu strategi untuk 

mencapai brand equity. Menurut Durianto et.al (2004:4) brand equity adalah 

perangkat aset yang melekat pada merek yaitu nama dan symbol yang mampu untuk 

menambah atau mengurangi nilai suatu produk atau jasa bagi perusahaan atau 

pelanggan. Sehingga brand equity mempunyai bentuk emosional dan kekuatan 

jaringan yang dimiliki oleh sebuah merek, dimana brand awereness sendiri adalah 

kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali 

sebuah merek. 

CV. Invenio merupakan sebuah perusahaan yang didirikan dan bergerak di 

bidang desain maupun advertising agency. CV.Invenio sendiri merupakan 

perantara para desainer dan klien (PT.PJB Investasi) untuk memberikan solusi dari 

permasalahan mengenai corporate identity. Dari segala bentuk penjelasan tersebut 

merupakan beberapa poin yang akan dimasukkan ke dalam perancangan identitas 

korporat perusahaan pembangkit listrik yang bergerak di bidang investasi yakni 

PT.PJB Investasi. Adanya alasan perusahaan ini perlu dibentuk corporate identity 

adalah karena perusahaan tersebut masih baru dan belum memiliki identitas 

korporat untuk dikenalkan kepada masyarakat. Karena anak perusahan dari PT.PJB 

(Pembangkitan Jawa – Bali) bergerak di bidang investasi maka perlu dibentuk 

rancangan corporate identity  yang berhubungan dengan investasi di bidang 

kelistrikan dengan memberikan supergrafis dan pembuatan graphic standart 

manual untuk logo dan aturan-aturan yang dipakai dalam pembuatan desain grafis 



 

 

dari perusahaan tersebut. Media media yang diimplementasikan dalam pembuatan 

corporate identity meliputi id card, kartu nama, kop surat, map, amplop, label cd & 

kotak cd, slide presentasi, coverbook, desain kendaraan dinas, baliho, desain 

seragam serta sign system berupa wayfinding. 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aplikasi ilmu yang telah 

didapat di CV.Invenio 

2. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti penerapan secara langsung 

proses perencanaan desain sesungguhnya, dan diharapkan hal ini akan 

meningkatkan hubungan yang baik antara pendidikan dan dunia 

industri/institusi 

3. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas di dalam kantor CV.Invenio 

4. Mengenalkan dan membiasakan diri terhadap suasana bekerja yang 

sebenarnya sehingga dapat membangun etos kinerja yang baik, serta sebagai 

upaya untuk memperluas wawasan tentang bekerja. 

5. Lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja seperti 

pada CV.Invenio 

 

1.3 Manfaat Kerja Praktek 

1. Bagi Mahasiswa 

- Dapat memahami berbagai sistem kerja (perencanaan, riset, 

brainstorming, teknik pengerjaan) yang ada di dalam PT. PJB Investasi 

dan CV.Invenio (Tempat pelaksanaan kerja praktek) 



 

 

- Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu dalam proses 

branding (corporate identity) dengan sistem kerja yang ada pada 

CV.Invenio sebagai tempat kerja praktek dilaksanakan 

- Memperoleh kesempatan untuk memahami proses pembuatan 

corporate identity dan hubungan kerja dengan klien (PT.PJB Investasi) 

- Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik 

secara teoritis maupun secara praktis dalam berhubungan dengan klien 

2. Bagi Instansi/Perusahaan 

- Mempererat hubungan antara industri dan perusahaan klien (PT.PJB 

Investasi) 

- Membantu PT.PJB Investasi dalam menyelesaikan identitas perusahaan 

yang masih belum terbentuk. 

- Instansi/perusahaan (CV.Invenio) mendapat bantuan tenaga dari 

mahasiswa- mahasiswa yan melakukan Kerja Praktek . 

- Hasil analisa dan penelitian yang dilakukan selama kerja praktek dapat 

menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan klien untuk menentukan 

kebijakan instansi/perusahaan di masa yang akan datang khususnya di 

bidang corporate identity. 

3. Bagi Akademik 

- Perguruan tinggi memperoleh masukan dan cara untuk meningkatkan 

kualitas lulusannya melalui pengalaman Kerja Praktik.yang dilakukan 

di dalam CV.Invenio 



 

 

- Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, Lembaga BUMN, BUMD, 

Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan.  

- Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan 

Akademik di tengah-tengah menjalankan proses pembuatan corporate 

identity PT.PJB Investasi 

- Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di PT.PJB Investasi, dan CV 

Invenio. 

1.4 Tempat dan Waktu Kerja Praktek 

1. Tempat kerja praktek 

Nama perusahaan : CV.Invenio Creative Agency 

Alamat   : Perum ITS J-13 Surabaya 

No. Telepon   : (031) 599 5035 

2. Waktu kerja praktek 

Periode kerja praktek : 3 Juli 2017 – 31 Agustus 2017 

Hari kerja   : Senin – Jumat 

Jam kerja   : 09.00 – 17.00 WIB 

 

1.5 Metode Kerja Praktek 

1. Metode Pengumpulan Data 

 Metode Observasi 

Turun langsung ke lapangan guna melakukan riset dan melakukan 

pengambilan dokumentasi foto dari staff dan divisi PT.PJB Investasi 

 



 

 

 Metode Wawancara 

Melakukan wawancara mendalam dengan cara bertanya secara kepada 

pemilik perusahaan ataupun staff dan divisi PT.PJB Investasi 

2. Metode Pengerjaan 

 Penentuan Software 

Penentuan software yang digunakan merupakan langkah awal yang 

diperlukan sebelum melakukan pembuatan desain. Software yang 

digunakan adalah  Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. 

 Penentuan Konsep Desain dan Sketsa 

Menentukan konsep perancangan desain yang sesuai dengan karakter 

perusahaan calon klien dan produk yang dijual supaya image sesuai 

dengan keinginan calon klien. Konsep desain dan sketsa yang 

dipergunakan yaitu menggunakan gaya desain yang simpel dan modern 

supaya enak dipandang dan terlihat up to date serta pesan yang 

disampaikan dapat mudah diterima audience. Penentuan  konsep desain 

hingga proses pengerjaan dilakukan melalui berbagai tahap yakni :  

1. Pengolahan hasil riset 

2. Brainstorming 

3. Sketsa desain supergrafis 

4. Computerize hasil sketsa ke dalam bentuk vector supergrafis 

5. Implementasi media ke dalam supergrafis 

6. Input materi ke dalam GSM 

7. Proses cetak 



 

 

 Batas Waktu Pengerjaan 

Waktu pengerjaan desain mulai dari konsep awal hingga akhir telah 

ditentukan oleh PT.PJB.Investasi selama 1 (satu) bulan dan pekerjaan 

yang belum selesai dapat dikerjakan di luar jam kerja kantor. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  



 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1   Sejarah Perusahaan 

Invenio digagas oleh tiga orang yang mempunyai latar belakang sebagai 

fotografer komersil, desainer grafis, dan peneliti pasar yang berpengalaman di 

bidangnya masing-masing selama kurang lebih 10 tahun di Indonesia maupun 

secara Internasional. 

Invenio didirikan pada pertengahan tahun 2013 dengan ide, harapan dan 

komitmen untuk selalu memberikan sesuatu yang berbeda dengan cara mendidik 

dan membuka pikiran setiap klien yang ditemui. Kata Invenio berasal dari 

Bahasa Latin yang bermakna discover , to invent , to win dalam Bahasa Inggris, 

yang dapat diartikan inovasi, menemukan atau mencari dalam Bahasa Indonesia. 

Harapan yang dimiliki oleh para penggagas adalah setiap pekerjaan yang 

dikerjakan oleh Tim Invenio bukan hanya sekedar mengandalkan keindahan 

elemen grafis dan seni saja, tetapi merupakan perpaduan hasil karya desain 

dengan konsep yang modern dan didukung dengan penelitian atau riset pasar 

dengan menggunakan data yang valid. 

Invenio banyak berkerjasama dengan instansi pemerintahan dan 

perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan, Kementrian Pendidikan Tinggi, Kementrian Pariwisata, ITS, 

Pembangkitan Listrik Jawa-Bali (PJB), Bank Jatim , dan lain-lain, serta ada 

beberapa instansi dari luar negeri seperti RMIT University dan UNESCO. 



 

 

Menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bukan hanya untuk instansi-instansi 

tersebut, melainkan untuk masyarakat local yang mempunyai usaha kecil atau 

mikro juga. Salah satu program yang sudah dijalankan oleh Tim Invenio selama 

dua tahun terakhir ini disebut dengan Pro-Bono Project. Pekerjaan ini dilakukan 

dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha mikro yang tidak memiliki dana 

lebih untuk melakukan promosi untuk setiap produk yang akan dijual ke 

masyarakat umum, dan Tim Invenio melakukannya tanpa dipungut biaya sama 

sekali. 

Tujuan dari project ini adalah selain membantu dalam hal promosi, Tim 

Invenio juga ingin mengedukasi masyarakat luas terutama pelaku usaha mikro 

bahwa sebuah karya desain itu adalah sangat penting dan bagian dari budaya 

dan masyarakat juga.  

 

2.2 Profil Perusahaan 

Invenio adalah agensi kreatif yang berada di Surabaya dan Jakarta, 

Indonesia. Invenio merupakan spesialisasi mengembangkan media komersial 

yang bersifat kreatif yang menginspirasi masyarakat, mengembangkan brand 

dan bisnis ke depannya. Berlatar belakang dan berpengalaman di bidang 

creative graphic design, commercial photography dan pemasaran digital 

dengan didukung oleh tim spesialis yang berpengalaman lebih dari 10 tahun 

secara internasional. Invenio menyelesaikan masalah bisnis nyata dengan 

menggunakan formula dari strategi yang cermat, inovasi, mencari, desain dan 

cerita yang modern. 



 

 

 

2.2.1 Logo CV. Invenio 

Gambar 2.1  Logo Invenio 

 

2.2.2 Tujuan Invenio 

Tujuan dari Invenio adalah menggabungkan komitmen untuk 

keunggulan dan berpikir luas untuk menetapkan patokan baru untuk desain 

dan strategi dalam industri kreatif, sehingga klien dari Invenio  dapat 

mencapai potensi industri penuh mereka. 

 

2.2.3 Visi dan Misi Invenio 

Sama seperti tujuan visi dan misi Invenio adalah untuk menggabungkan 

komitmen untuk keunggulan dan berpikir luas untuk menetapkan patokan 

baru untuk desain dan strategi dalam industri kreatif, sehingga klien dari 

Invenio  dapat mencapai potensi industri penuh mereka. 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.4 Struktur Organisasi Invenio 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Invenio 

 

2.2.5 Peranan Tiap Divisi 

 Managing Director 

Berperan sebagai seorang komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, 

pengelola perusahaan dan eksekutor. Sebagai pemimpin perusahaan 

berhak memberi saran, memotivasi karyawan, menggerakkan perubahan 

dalam organisasi, dan mengawasi operasi kegiatan perusahaan. 

 

 



 

 

 Account Management Department 

Berperan membantu mengarahkan klien untuk mengemas produknya 

semenarik mungkin, sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh produk 

tersebut dapat diterima dengan baik oleh konsumen, secara garis besar 

tugas dari account management yaitu sebagai penghubung antara 

kepentingan klien dan perusahaan. 

 Creative Department 

Berperan mendesain produk yang diinginkan oleh klien, membuat grafis 

elemen desain, serta koordinator lapangan yang melaksanakan eksekusi 

atas semua rancangan desain tata artistik atau gambar kerja yang menjadi 

tanggung jawab pekerjaan production designer. 

 Finance Department 

Berperan sebagai melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, 

melakukan penginputan semua transaksi keuangan, melakukan transaksi 

keuangan perusahaan, melakukan penagihan kepada customer. Secara 

garis besar tugas dari finance department adalah mengontrol semua 

aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan. 

 Production Department 

Berperan memproduksi atau membuat barang sesuai dengan yang 

direncanakan. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

  



 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Landasan Teori 

Dalam perancangan desain Corporate Identity tentunya memiliki beberapa 

aspek penting yang akan diimplementasikan ke dalam beberapa media dalam 

bentuk supergrafis. Unsur-unsur yang terdapat dalam pembentukan desain 

supergrafis Corporate Identity dikumpulkan dan dijadikan satu dalam bentuk 

sebuah  Standart Graphic Manual (GSM). 

3.1.1 Desain Komunikasi Visual  

A. Prinsip Desain 

Pesan visual harus kreatif (asli, inovatif), komunikatif, efisien dan efektif, 

sekaligus indah atau estetis. Berbeda dengan prinsip desain grafis. Dalam ilmu 

desain grafis, selain prinsip-prinsip diatas ada beberapa prinsip utama komunikasi 

visual dari sebuah karya desain. 

1. Ruang Kosong (White Space) 

Ruang kosong dimaksudkan agar karya tidak terlalu padar dalam 

penempatannya pada sebuah bidang dan menjadikan sebuah obyek menjadi 

dominan. 

2. Kejelasan (Clarity) 

Kejelasan atau clarity mempengaruhi penafsiran penonton akan sebuah karya. 

Bagaimana sebuah karya tersebut dapat mudah dimengerti dan tidak 

menimbulkan ambigu/ makna ganda. 
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3. Kesederhanaan (Simplicity) 

Kesederhanaan menuntut penciptaan karya yang tidak lebih dan tidak kurang. 

Kesederhanaan sering juga diartikan tepat dan tidak berlebihan. Pencapaian 

kesederhanaan mendorong penikmat untuk menatap lama dan tidak merasa 

jenuh. 

4. Emphasis (Point of Interest) 

Emphasis atau disebut juga pusat perhatian, merupakan pengembangan 

dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat 

perhatian sehingga mencapai nilai artistik. 

 

B. Unsur-unsur Desain 

 Unsur dalam setiap hasil pembuatan Corporate Identity terdiri dari bagian-

bagian yang bisa dipelajari secara terpisah. Pada setiap hasil  karya desain 

pasti ada minimal satu dari unsur berikut : 

1. Garis (Line) 

Sebuah garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin 

dengan titik poin yang lain sehingga bisa berbentuk gambar garis lengkung 

(curve) atau lurus (straight). Garis adalah unsur dasar untuk membangun 

bentuk atau konstruksi dalam sebuah desain. Di dalam dunia komunikasi 

visual seringkali kita menggunakan dotted line, solid line, dan garis putus-

putus. 

 

 



 

 

2. Bentuk (Shape) 

Bentuk adalah segala hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar. Bentuk 

dasar yang dikenal orang adalah kotak (rectangle), lingkaran (circle), dan 

segitiga (triangle). Pada desain komunikasi visual kita akan mempelajari 

betuk dasar dan bentuk turunan. Dalam susunan pembuatan Corporate 

Identity bentuk merupakan hal utama yang dimuculkan dalam implementasi 

media dalam bentuk supergrafis Sementara pada kategori sifatnya, bentuk 

dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: 

a. Huruf (character): yang direpresentasikan dalam bentuk visual yang 

dapat digunakan untuk membentuk tulisan sebagai wakil dari bahasa 

verbal dengan bentuk visual langsung, seperti A, B, C, dsb. 

b. Simbol (symbol): yang direpresentasikan dalam bentuk visual yang 

mewakili bentuk benda secara sederhana dan dapat dipahami secara 

umum sebagai simbol atau lambang untuk menggambarkan suatu bentuk 

benda nyata, misalnya gambar orang, bintang, matahari dalam bentuk 

sederhana (simbol), bukan dalam bentuk nyata (dengan detil). 

c. Bentuk nyata (form): bentuk ini betuk-betul mencerminkan kondisi fisik 

dari suatu objek. Seperti gambar manusia secara detail, hewan atau benda 

lainnya. 

3. Ruang (Space) 

 Ruang merupakan jarak anatar suatu bentuk dengan bentuk lainnya, pada 

praktek desain dapat dijadikan unsur untuk memberi efek estetika desain dan 

dinamika desain grafis. Sebagai contoh, tanpa ruang Anda tidak akan tahu 
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mana kata dan mana kalimat atau paragraf. Tanpa ruang kita tidak tahu mana 

yang harus dilihat terlebih dahulu, kapan harus membaca dan kapan harus 

berhenti sebentar. Dalam bentuk fisiknya pengidentifikasian ruang 

digolongkan menjadi dua unsur, yaitu obyek (figure) dan latar belakang 

(background). 

4. Ukuran (Size) 

 Ukuran adalah unsur lain dalam desain yang mendefinisikan besar kecilnya 

suatu obyek. Dengan menggunakan unsur ini Anda dapat menciptakan 

kontras dan penekanan (emphasis) pada obyek desain anda sehingga orang 

akan tahu mana yang akan dilihat atau dibaca terlebih dahulu. 

 

C. Warna 

Warna adalah suatu proses yang terjadi dimana cahaya mengenai suatu benda. 

Setiap orang pasti menyukai warna karena kehadiran warna mampu memberikan 

keindahan dan nilai estetika. Warna juga dianggap memiliki pengaruh terhadap 

psikologi seseorang. Tak bisa dipungkiri, kehadiran warna menciptakan kesan 

tersendiri bagi orang yang menyaksikannya. Warna juga mempunyai beberapa arti 

yang dapat mempengaruhi perasaaan seseorang. Itulah kenapa orang cenderung 

mempertimbangkan dengan matang warna apa yang dipilihnya.  

Warna tak hanya sebatas dekorasi semata, tapi juga mempunyai beberapa 

kegunaan yang dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan 

warna ada bermacam-macam sehingga warna sering digunakan untuk berbagai 
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keperluan, misal untuk merchandise sebgai media pendukung promosi untuk 

perusahaan. Berikut fungsi warna: 

 Fungsi Alamiah 

Warna melekat secara alamiah pada objek-objek tertentu yang biasa kita 

temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika melihat lautan atau 

samudera raya maka yang terpikirkan adalah warna biru, daun yang masih 

segar identik dengan warna hijau, tomat yang berwarna merah, buah jeruk 

yang berwarna kuning, dan sebagainya. 

 Fungsi Isyarat 

Dalam keseharian, kita sering melihat adanya tanda atau isyarat yang dapat 

dengan mudah ditemukan. Misalnya, saat berada di persimpangan jalan, kita 

melihat lampu lalu lintas yang menunjukkan warna merah, kuning, dan hijau. 

Masing-masing warna tersebut mempunyai makna tertentu yang disepakati 

oleh masyarakat secara universal. 

 Fungsi Pembeda 

Kegunaan warna lain yaitu bisa membedakan antara satu hal dengan hal 

lainnya. Misalnya, tim Formula 1 Ferrari identik dengan warna merah dan 

berbeda dengan tim Mercedes Benz yang menggunakan warna silver. Dalam 

sepakbola, tim Juventus menggunakan seragam bergaris hitam dan putih 

sementara tim AC Milan memakai seragam bergaris hitam dan merah. 

 Fungsi Identitas 

Dalam dunia branding, warna sangat berperan dalam mempengaruhi persepsi 

orang Dalam hal ini, warna bisa berguna sebagai identitas yang membedakan 



 

 

antara merek satu dengan yang lain. Contoh logo McDonald yang terkenal 

dengan lengkungannya yang berwarna kuning emas, logo Facebook yang 

menggunakan warna biru, sementara Twitter memakai warna biru agak muda. 

 Fungsi Psikologis 

Warna juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang tergantung 

warna apa yang dilihat oleh orang tersebut. Itulah kenapa, tembok sekolah 

tingkat taman kanak-kanak ataupun taman bermain umumnya dicat warna-

warni. Hal itu, bisa menimbulkan keceriaan pada diri anak sehingga dapat 

menciptakan suasana belajar yang kondusif. 

 Fungsi Keindahan  atau Estetik 

Apapun warna yang disukai tak menjadi soal, warna apapun pilihannya dapat 

menciptakan keindahan yang dapat mempercantik banyak hal. Misal ruangan 

dinding rumah terlihat kusam dan tidak mencerminkan selera. Kenapa tidak 

mencatnya dengan warna kesukaan, tentu itu menjadi satu hal yang menarik 

untuk dilakukan. 

 Fungsi Struktural 

Dalam dunia desain, warna dapat berfungsi mengarahkan pembaca pada 

informasi yang sifatnya penting. Informasi itu diurutkan secara struktural 

berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu mulai dari informasi yang paling 

penting hingga informasi yang kurang penting. Selain itu, warna dapat 

memisahkan antara informasi satu dengan informasi lainnya agar tidak 

tumpang tindih. 



 

 

Sedangkan menurut ahli terdapat 3 teori yang sampai saat ini dikenal yaitu teori 

Sir Isaac Newton, teori Brewster, teori Munsell. Berikut teorinya: 

 Teori Isaac Newton  

Isaac Newton telah melakukan percobaan dan telah menyimpulkan apabila 

dilakukan pemecahan warna spektrum dari sinar matahari, akan ditemukan 

warna-warna yang beraneka ragam yang terdiri dari merah, jingga, kuning, 

hijau, biru, dan ungu. Warna- warna tersebut dapat kita lihat pada pelangi. 

 

 

Gambar 3.1 Teori Warna Isaac Newton 

 

 

 Teori Brewster  

Pada tahun 1831, Brewster menyederhanakan warna- warna yang ada di alam 

menjadi 4 kelompok warna, yaitu warna primer, sekunder, tersier, dan warna 

netral. Kelompok warna ini sering disusun dalam lingkaran warna brewster. 

Kelompok warna Brewster: 

1. Warna primer  

Warna dasar yang tidak merupakan campuran dari warna lain yaitu warna 

merah, biru, kuning. 



 

 

2. Warna Sekunder  

Warna hasil percampuran warna Primer dengan proporsi 1.1 yaitu warna 

hijau hasil campuran biru dan kuning, ungu hasil campuran merah dan 

biru. 

3. Warna Tersier  

Warna campuran yang bersasal dari 1 warna primer dan 1 warna sekunder 

yaitu warna jingga kekuningan dari pencampuran warna kuning dan 

jingga. 

4. Warna Netral 

Warna hasil campuran ketiga warna dasar dalam proporsi 1.1.1 yaitu 

warna hasil campuran yang tepat akan menuju hitam. 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Warna Isaac Newton 

 Teori Munsell  

Pada tahun 1858, Munsell menyelidiki warna dengan standar warna untuk 

aspek fisik dan psikis. Berbeda dengan Newton dan Brewster, Munsell 

mengatakan warna pokok terdiri dari merah, kuning, hijau, biru dan jingga. 



 

 

Sementara warna sekunder terdiri dari warna jingga, hijau muda, hijau tua, 

biru tua dan nila. Warna memiliki peranan penting bagi manusia sebagai: 

1. Elemen estetika 

2. Representasi dari alam 

3. Alat atau sarana media komunikasi 

Psikologi Warna Psikologis warna menurut para Ahli fisiologi dan psikologi, 

seperti arti, sifat dan pengaruh yang ada dalam suatu warna bagi yang 

menggunakan. Serta lingkungan sekitar dan simbol yang menyukai warna 

terkait. 

a. Warna Merah 

Secara umum warna merah, melambangkan hasrat intensitas dan 

keinginan besar untuk selalu maju. sebagai kehangatan, cinta , power dan 

energi. Secara psikologis warna merah menstimulasi merangsang dan 

memberi energi pada tubuh, termasuk saraf & sirkulasi darah, 

meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. 

b. Warna Biru 

Secara umum warna biru, melambangkan kepercayaan, keamanan, 

teknologi, kebersihan, kooperatif, cerdas, teguh, serta keteraturan. Secara 

psikologis warna biru merupakan warna yang dingin membawa 

ketenangan, tidak mudah tersinggung, ramai kawan, berpendirian, serta 

memberi pengaruh mampu mengatasi insomnia, kecemasan, tekanan 

darah tinggi dan migrain. Warna biru ini yang juga digunakan sebagai 



 

 

logo utama PT. PJBI dan juga pula digunakan pada perusahaan induknya 

yaitu PT.PJB.  

c. Warna Kuning 

Secara umum warna kuning, melambangkan optimis, semangat dan ceria, 

harapan serta filosofi yang mendalam dan terbuka. Secara psikologi warna 

kuning menstimulasi sisi logis (aktifitas pikiran dan mental) dari otak dan 

kejernihan mental, mendorong kebijaksanaan dan kemampuan akademik, 

mengilhami pemikiran original dan ide-ide kreatif dan diterapkan dalam 

pembentukan elemen grafis yang dirancang kepada PT.PJBI yang dikenal 

masih baru dalam pendirian perusahaannya 

d. Warna Hijau 

Secara umum warna hijau, melambangkan kekuasaan, kesuburan, 

ketabahan, keinginan, kekerasan hati, dan membumi. Secara psikologi 

warna hijau menstimulasi meningkatkan rasa bangga dan santai, perasaan 

yang lebih superior dari orang lain, mampu membantu menyeimbangkan 

emosi dan memudahkan keterbukaan dalam komunikasi. Selain itu warna 

hijau melambangkan sesuatu yang alami seperti yang dilakukan oleh 

perusahaan induk PT.PJBI yaitu menerapkan system green-energy yang 

juga diterapkan pula kepada anak perusahaannya yakni PT.PJB Investasi. 

 

D. Layout 

Layout atau tata letak merupakan satu keputusan yang menentukan efisiensi 

sebuah operasi dalam jangka panjang. Banyak dampak yang terjadi dari hasil 



 

 

keputusan layout, diantaranya: kapasitas, proses, flesksibilitas, biaya, kualitas 

lingkup kerja, kontak konsumen dan citra perusahaan. Prinsip-prinsip layout juga 

penting untuk diperhatikan dalam pembuatan susunan Corporate Identity. 

Pengertian layout sendiri adalah pengaturan tipografi dan unsur-unsur seni, yaitu 

foto, ilustrasi, dan elemen-elemen desain lainnya. Sebuah layout yang baik harus 

memenuhi tiga kriteria, yaitu : 

1. Works (berfungsi), artinya dapat menyampaikan pesan secara tepat dengan 

cara yang tepat, 

2. Organizes (teratur), artinya tata letaknya harus teratur sehingga tingkat 

kepentingan pesan dapat diikuti dengan jelas. 

3. Atrracts (menarik perhatian), artinya harus tampil beda dan menarik 

perhatian. 

Untuk menggabungkan elemen-elemen desain menjadi sebuah layout yang baik 

dibutuhkan pemahaman mengenai beberapa prinsip-prinsip layout yaitu: 

1. Sequence  (Urutan) 

Banyak yang menyebutnya dengan istilah hierarki/ flow/ aliran. Maksud dari 

seguence yaitu membuat prioritas dan mengurut dari yang harus dibaca 

pertama sampai yang boleh dibaca belakangan. Sequnce diperlukan agar 

pembaca tidak kesulitan menangkap pesan. 

2. Emphasis (Penekanan) 

Emphasis dapat diciptakan dengan berbagai cara, antara lain: 

a. Memberi ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan elemen-

elemen layout lainnya pada halaman tersebut. 



 

 

b. Warna yang kontras atau berbeda sendiri dengan latar belakang dan 

elemen lainnya. 

c. Letakkan di posisi yang strategis atau menarik perhatian. 

d. Menggunakan bentuk atau style yang berbeda dengan sekitarnya. 

3. Balance (Keseimbangan) 

Pembagian berat yang merata pada suatu bidang layout. Pembagian yang 

merata bukan berarti seluruh bidang layout harus dipenuhi dengan elemen, 

tetapi lebih menghasilkan kesan seimbang dengan menggunakan elemen-

elemen yang dibutuhkan dan meletakkan pada tempat yang tepat. Ada dua 

macam keseimbangan, yaitu : keseimbangan simetris (symetrical balance 

atau formal balance) dan keseimbangan yang tidak simetris (assymetrical 

balance atau  informal balance). 

4. Unity (Kesatuan) 

Tidak berarti hanya kesatuan dari elemen-elemen yang secara fisik kelihatan, 

namun juga kesatuan antara yang fisik dan yang non-fisik yaitu pesan atau 

komunikasi yang dibawa dalam konsep desain tersebut (Rustan, 2010: 74-86). 

E. Tipografi 

Tipografi adalah bagian penting dalam pembuatan corporate identity, karena rupa 

huruf menyiratkan karakter tertentu. Dalam proses penulisan yang ada di dalam 

media implementasi corporate identity, font yang digunakan adalah font 

Monnserrat dengan style regular, semi bold, dan bold. Menurut Danton 

Sihombing (2001:96) berdasarkan latar belakang sejarahnya, tipografi 

dikelompokkan berdasarkan: 



 

 

1. Old style, sebagai contoh Garamond. 

2. Transitional, sebagai contoh Times New Roman. 

3. Modern, sebagai contoh Bodoni. 

4. Egyptian atau Slab Serif, sebagai contoh Bookman. 

5. Sans Serif, sebagai contoh Futura. 

Secara garis besar huruf-huruf digolongkan menjadi: 

1. Roman, dengan ciri memiliki sirip/ kaki/ serif yang berbentuk lancip pada 

ujungnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai dan 

feminin. Termasuk didalamnya Times New Roman. 

2. Egyptian, dengan ciri kaki/ sirip/ serif yang berbentuk persegi seperti papan 

dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan 

adalah kokoh, kuat, kekar dan stabil. 

3. Serif, Jenis huruf ini memiliki garis-garis kecil yang disebut counterstro 

kepada ujung-ujung badan huruf. Garis-garis tersebut berdiri horisontal 

terhadap badan huruf. Huruf serif dikenal lebih mudah dibaca karena kaitnya 

tersebut menuntun pandangan pembaca membaca baris teks yang sedang 

dibacanya. Contoh: Times New Roman, Garamond, BookAntiqua, Bitstream 

Vera Serif, Palatino Linotype, Bookman Old Style, Calisto MT, Dutch, Euro 

Roman, Georgia, Pan Roman, Romantic, Souevenir, Super French dan lain-

lain. 

4. Sans Serif, dengan ciri tanpa sirip/ serif, dan memiliki ketebalan huruf yang 

sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah 

modern, kontenporer dan efisien. Jenis huruf ini tidak memiliki garis-garis 



 

 

kecil yang disebut counterstroke. Huruf ini berkarakter streamline, 

fungsional, modern dan kontemporer. Contoh : Arial, Futura, Avant Garde, 

Bitstream Vera Sans, Centuru Gothic dan lain sebagainya. 

5. Script, merupakan goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau 

pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkannya 

adalah sifast pribadi dan akrab. 

6. Miscellaneous, merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah 

ada. Ditambah hiasan dan ornamen, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang 

dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. Biasa disebut decoratif font. 

Huruf atau layout yang sudah didesain dengan perhitungan yang sangat akurat 

dan dibentuk dengan sangat indah belum tentu menjamin efektifitasnya sebagai 

penyampai pesan. Ada faktor terakhir yang harus diperhatikan sebagai penentu 

segalanya, yaitu Faktor Optis. Legability dan readability adalah kajian dalam 

tipografi yang erat hubungannya dengan faktor optis. 

1. Legability 

Legability berhubungan dengan kemudahan dalam mengenal dan 

membedakan masing-masing huruf atau karakter. Legability menyangkut 

desain/ bentuk huruf yang digunakan. Suatu jenis huruf dikatakan legible 

apabila masing-masing huruf/ karakter-karakternya mudah dikenali dan 

dibedakan dengan jenis satu sama lainnya. 

2. Readibility 

Readibility berhubungan dengan tingkat keterbacaan suatu teks. Teks yang 

readable berarti keseluruhannya mudah terbaca. Apabila legability lebih 



 

 

membahas kejelasan karakter satu per-satu, maka readibility tiidak 

menyangkut huruf/ karakter satu-persatu melainkan keseluruhan teks yang 

telah disusun dalam suatu komposisi (Rustan, 2011: 74). 

3. Visibility 

Visibility adalah kemampuan suatu huruf, kata, atau kalimat dalam suatu 

karya desain komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak baca tertentu. Fonts 

yang kita gunakan untuk headline dalam brosur tentunya berbeda dengan 

yang kita gunakan untuk papan iklan. Papan iklan harus menggunakan fonts 

yang cukup besar sehingga dapat terbaca dari jarak yang tertentu. Setiap karya 

desain mempunyai suatu target jarak baca, dan huruf-huruf yang digunakan 

dalam desain tipografi harus dapat terbaca dalam jarak tersebut sehingga suatu 

karya desain dapat berkomunikasi dengan baik. 

4. Clarity 

Clarity yaitu kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya 

desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat yang dituju. Untuk 

suatu karya desain dapat berkomunikasi dengan pengamatnya, maka 

informasi yang disampaikan harus dapat dimengerti oleh pengamat yang 

dituju. Beberapa unsur desain yang dapat mempengaruhi clarity adalah, visual 

hierarchy, warna, pemilihan type, dan lain-lain. 

3.2 Proses Kerja 

Dalam proses kerja, peneliti harus berada di kantor sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan yaitu  pukul 10.00-17.00. Semua pekerjaan yang diberikan harus 

dikerjakan di kantor dan selesai tepat waktu sesuai perjanjian awal. Jika pekerjaan 



 

 

belum selesai sesuai target awal, maka pekerjaan tersebut dapat dibawa pulang dan 

diserahkan esok harinya. 

 

3.3 Bahan dan Alat 

A. Hardware  

Untuk mengerjakan semua tugas yang sudah diberikan, peneliti menggunakan 

alat elektronik berupa laptop dan komputer untuk mendukung kinerja dari 

peneliti.  

B. Software 

Software adalah suatu program perangkat lunak yang ada pada sebuah 

komputer yang selalu digunakan dan memiliki peran penting dalam 

perancangan. Untuk proses mendesain konten diambil setelah melalui proses 

pengumpulan data dan konsep desain, selanjutnya dilakukan proses 

pengerjaan menggunakan software pendukung yang sesuai dengan 

kegunaannya. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

  



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Perancangan corporate identity yang dilaksanakan ditujukan kepada 

klien yakni PT.PJB Investasi. Sebelum melakukan penentuan konsep serta 

sketsa, perlu adanya sebuah riset dalam pembentukan kata kunci yang akan 

digunakan untuk penentuan desain supergrafis melalui hasil brainstorming 

yang dilakukan. Setelah menemukan kata kunci, lalu penentuan konsep 

supergrafis dengan mengikuti bentukan dari unsur kata kunci yang ditemukan 

tersebut. Hingga pada proses implementasi media yang akan digunakan 

dalam bentukan supergrafis dan dibukukan menjadi satu kesatuan beserta 

aturan dan ketentuan mengenai logo dan supergrafisnya dalam bentuk buku 

Graphic Standard Manual (GSM). 

4.2 Proses Perancangan Desain Corporate Identity 

A Konsep 

Konsep awal dalam pengerjaan perancangan corporate identity adalah 

ingin lebih mempromosikan PT.PJB Investasi lebih luas dengan cara 

membuat identitas perusahaan melalui desain supergrafis yang 

diimplementasikan ke dalam media yang bisa disebut media promosi 

B Proses Desain 

1. Software 

Penentuan software merupakan langkah awal yang diperlukan sebelum 

melakukan pembuatan desain. Penggunaan software yang dirasa sangat tepat  



 

 

yaitu software yang berbasis grafis, software itu adalah Adobe Photoshop dan 

Adobe Illustrator. 

 Adobe Photoshop 

1. Pengertian 

Merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang 

dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. 

Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan 

perusahaan iklan, sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar (market 

leader) untuk perangkat lunak pengolah gambar atau foto, dan 

bersama Adobe Acrobat. 

2. Fitur 

Photoshop memiliki hubungan erat dengan beberapa perangkat lunak 

penyunting media, animasi, dan authoring buatan Adobe lainnya. File 

format asli Photoshop (PSD), dapat diekspor ke dan dari Adobe Image 

Ready, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, After Effects dan 

Adobe Encore DVD untuk membuat DVD profesional, menyediakan 

penyuntingan gambar non-linear dan layanan special effect seperti 

background, tekstur, dan lain-lain untuk keperluan televisi, film, dan 

situs web. Photoshop dapat menerima penggunaan beberapa model 

warna: 

a. RGB color model 

b. Lab color model 

c. CMYK color model 



 

 

d. Grayscale 

e. Bitmap 

f. Duotone 

Photoshop memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis gambar 

berformat raster seperti .png, .gif, .jpeg, dan lain-lain 

2. Kelebihan 

a. Dapat dipakai untuk mengedit foto dan gambar yang sudah ada. 

b. Dapat dipakai untuk membuat tekstur dan material yang beragam 

seperti daun, logam, air, dan lain- lain. 

c. Dapat dipakai untuk membuat tulisan dengan efek tertentu. 

d. Dapat untuk memproses materi web seperti kompresi file gambar 

agar ukurannya lebih kecil, memotong gambar kecil-kecil (slice), 

dan membuat web photo gallery. 

e. Dapat Membuat tulisan dengan effect tertentu. 

 Adobe Illustrator 

1. Pengertian 

Merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang 

dikhususkan untuk editor grafis vektor terkemuka, pengeditan foto 

atau gambar dan pembuatan efek. 

2. Fitur 

Sama seperti dengan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator memiliki 

hubungan erat dengan beberapa perangkat lunak penyunting media, 

animasi, dan authoring buatan Adobe lainnya. Kompatibilitas dengan 



 

 

Inkscape, format asli Inkscape adalah SVG, yang didukung oleh AI, 

namun dua implementasi tidak 100% kompatibel. Inkscape juga 

ekspor ke PS , EPS dan PDF, format yang dapat mengenali Illustrator. 

3. Kelebihan 

a. Mudah diintegrasikan dengan software Adobe yang lain. 

b. Untuk pengerjaan ilustrasi sangat bertenaga dan ringan. 

c. Fitur lengkap, seperti palet layar di Adobe Photoshop yang sering 

digunakan desainer grafis untuk mengkoordinasi layar. 

d. Memiliki beberapa efek yang ada di photoshop. 

e. Dapat membuka file-file besar, tanpa ada gejala lag. 

f. Kualitas warnanya sangat baik, warna output di monitor dengan 

print outnya hampir mendekati sama. 

g. Warna tampilan interface yang menarik. 

2. Desain Supergrafis 

Desain supergrafis yang dibentuk dalam proses desain corporate identity 

dibentuk dari simbol yang berasal dari kata kunci yang telah dirundingkan 

bersama tim melalui hasil riset dan wawancara sebelumnya. 

 Bentukan supergrafis yang dirancang berasal dari kata “investasi” dan 

symbol symbol yang ditemukan berdasarkan kata kunci tersebut ditembukan 

dalam bentuk grafik yang meningkat 

 



 

 

 

Gambar 4.2.1   Hasil Keyword Brainstorming  

 

 

Gambar 4.2.2 Hasil Breakdown Brainstorming 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Pengerjaan Desain 

 

 

Gambar 4.2.3 Sketsa Rough Design 1 

 

Gambar 4.2.4 Sketsa Rough Design 2 

 



 

 

 

Gambar 4.2.5 Sketsa Rough Design 3 

 

 

4.  Sketsa Desain Terpilih 

 

 

Gambar 4.2.6 Supergrafis Design Terpilih 

 



 

 

4.3 Implementasi Media 

Berikut ini adalah beberapa hasil project corporate identity saat melakukan kerja 

praktek: 

 Paper 

Tujuan paper dalam pembuatan corporate identity yakni ingin 

memperkenalkan identitas PT.PJB Investasi melalui salah satu media yang 

penting yang selalu digunakan perusahaan untuk membuat suatu dokumen 

atau dalam hal surat-menyurat dalam kegiatan bisnis. Fungsi dari desain 

paper ini adalah mempermudah dalam kegiatan bisnis untuk keadaan surat-

menyurat baik di dalam organisasi perusahaan atau antar perusahaan. 

 

 

Gambar 4.3.1 Desain Paper PT.PJB Investasi 

 



 

 

 Amplop 

Kegunaan amplop adalah sebagai perantara resmi untuk memberikan surat 

penting atau hal-hal lain yang berurusan dengan kegiatan surat-menyurat. 

Amplop ini didesain dengan menyematkan supergrafis didalamnya agar 

menjadi satu kesatuan elemen grafis yang sama pada media corporate identity  

 

Gambar 4.3.2 Desain Amplop  

 

 Map Folder 

Kegunaan map folder dalam pengimplementasian media yakni mengenalkan 

identitas PT.PJB Investasi dalam penyerahan berkas dokumen perusahaan 

kepada perusahaan lain maupun kepentingan penyimpanan dokumen penting 

perusahaan.  



 

 

 

Gambar 4.3.3 Desain Map Folder 

 

 Desain Cover Buku 

Sebagai perusahaan anak dari PT.PJB, tentu perusahaan ini wajib untuk 

memiliki desain cover buku yang fungsinya untuk pembuatan buku seperti 

laporan anggaran, annual report, maupun laporan lain lain yang dibutuhkan 

perusahaan. Dalam desain cover buku ini dibuat menjadi 3 alternatif desain 

seperti pada gambar di bawah ini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.4  Desain Cover Buku 

 

 

 

 

 



 

 

 Sertifikat 

Kegunaan sertifikat yaitu untuk memberikan penghargaan kepada pihak 

penerima baik peserta perseorangan maupun perusahaan dari PT.PJB 

Investasi. 

Gambar 4.3.5 Desain Sertifikat 

 

 Id Card dan Kartu Nama 

ID Card dan kartu nama sangatlah penting dan selalu digunakan dalam setiap 

perusahan terutama Perseroan Terbatas (PT). fungsi dari ID card dan kartu 

nama ialah untuk memberikan identitas dan tanda pengenal bagi pegawai dan 

direksi yang bekerja pada perusahaan tersebut. Warna yang ada pada ID card 

dan kartu nama disesuaikan dengan warna pada supergrafis terpilih, dan 

masing-masing memiliki alternatif desainnya. 



 

 

 

Gambar 4.3.6  Desain ID Card 

 

 

Gambar 4.3.7  Desain Kartu Nama 

 

 

 

 

 



 

 

 Mobil Perusahaan 

Perusahaan yang didirikan masih baru ini tentu juga memiliki mobil dinas 

khusus yang biasa digunakan untuk keperluan pekerjaan yang ada pada 

kantor. Biasa digunakan sebagai alat transportasi untuk mengantar tamu 

maupun staff untuk keperluan dinas. Desain dari mobil ini dibuat sama dengan 

supergrafis yang ada diletakkan di bagian belakang dan samping mobil. 

 

 

Gambar 4.3.8 Desain Mobil Dinas PT.PJB Investasi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Desain Seragam 

Karena PT.PJB Investasi merupakan perusahaan yang masih baru, perusahaan 

ini masih belum memiliki seragam khusus milik PT.PJBI sendiri. Maka 

dibentuklah desain seragam yang dapat digunakan sebagai seragam utama 

untuk pegawai dan direksi PT.PJB Investasi seperti gambar berikut : 

 

 

Gambar 4.3.9 Desain Seragam 

 

 Papan Nama Kantor 

Kegunaan dari papan nama kantor adalah sebagai penanda unit-unit kantor 

cabang di setiap daerah/ kota, desain yang dirancang memiliki dua alternatif 

ukuran yakni 5m x1m dan 6m x 1m.  



 

 

 

 

 

Gambar 4.3.10 Desain Papan Nama Kantor 

 

 

 Baleho dan Spanduk 

Baleho dan spanduk digunakan sebagai penanda akan event yang diadakan 

atau akan diadakan oleh perusahaan PT.PJB Investasi. Dan juga selain 

penanda event, fungsi lain dari spanduk dan baleho adalah sebagai media 

promosi untuk mengenalkan dan menyadarkan kepedulian masyarakat 

terhadap adanya perusahaan ini. 



 

 

Gambar 4.3.11 Desain Spanduk 

  

Gambar 4.3.12 Desain Baliho 

 



 

 

 Sign System 

Sign system berfungsi sebagai penanda sekaligus penunjuk arah jalan yang 

dapat digunakan juga sebagai media promosi secara tidak langsung. Sign 

system ini biasanya diletakkan di jalan tertentu di bagian luar sekitar jalan 

kantor PT.PJB Investasi. 

 

Gambar 4.3.13 Desain Sign System 

 Wayfinding 

Seperti halnya sign system, wayfinding merupakan bagian dari sign system 

yang fungsinya adalah sebagai penunjuk arah yg diletakkan di bagian depan 

atau lobby kantor. 

 

Gambar 4.3.14 Desain Wayfinding 



 

 

 Backdrop 

Kegunaan backdrop adalah sebagai baground spot tertentu yang dipakai 

dalam sebuah acara atau pertemuan tertentu pada kantor, warna dan desain 

yang dibuat dalam desain backdrop mengikuti daripada bentukan supergrafis 

terpilih. 

 

 

Gambar 4.3.15 Desain Backdrop 

 Name Table 

Kegunaan name table adalah sebagai tanda nama dan jabatan yang 

disematkan di bagian baju diatas saku. Sebagai standar operasional prosedur 

perusahaan dengan desain supergrafis yang sudah terpilih. 

 

Gambar 4.3.16 Desain Name Table 

 



 

 

 Cover CD 

Kegunaan cover CD sangatlah penting dalam pembuatan corporate identity 

dikarenakan CD merupakan perantara tambahan untuk mengirimkan atau 

memindahkan dokumen perusahaan kepada klien perusahaan atau relasi 

perusahaan terkait, maka diperlukan adanya desain cover CD yang sesuai 

dengan desain supergrafis perusahaan PT.PJB Investasi. 

 

Gambar 4.3.17 Desain Cover CD 

 

 Poster 

Poster merupakan alat bantu media promosi sederhana yang dapat membantu 

dalam promosi sebuah acara dari perusahaan PT.PJB. Dalam desain poster ini 

meliputi dua desain alternatif berbeda dengan bentuk supergrafis yang ada. 



 

 

 

Gambar 4.3.18 Desain Poster PJB Investasi 

 

4.4 Pengimlementasian Graphic Standard Manual 

Dalam pengaplikasian supergrafis yang diimplementasikan melalui 

berbagai media fungsinya adalah memperlihatkan identitas dan karakter sebuah 

perusahaan. Selain perancangan desain supergrafis dan pengaplikasian media, 

perlu dibentuk adanya output berupa buku yang dapat menjadi acuan atas aturan 

aturan yang ditetapkan dalam pengaplikasian logo dan supergrafis. Aturan 

tersebut disusun dan dibukukan dalam bentuk GSM (Graphic Standard 

Manual).  

Graphic Standard Manual merupakan sebuah pedoman atau acuan untuk 

menstandarisasi identitas yang telah dibuat untuk menjaga konsistensi identitas 

perusahaan tersebut berupa logo dan supergrafis agar tampak baik dalam 



 

 

penempatannya pada media branding. Pedoman identitas juga dapat berfungsi 

sebagai tolak ukur keaslian sebuah identitas untuk menghindari pembajakan. 

Dalam pengaplikasian media branding ke dalam bentuk GSM dapat dilihat 

dari tampilan seperti ini: 

 

   

Gambar 4.4.1 Tampak Depan Cover GSM 



 

 

 

 

Gambar 4.4.2 Tampak Dalam Isi GSM 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan adanya laporan Kerja Praktek ini penulis dapat memahami 

bagaimana sebuah proses desain dalam sebuah lingkungan kerja yang professional, 

selain itu banyak hal yang dapat dipelajari dalam melaksanakan Kerja Praktek di 

CV.Invenio  salah satunya yaitu kinerja dan proses pembuatan corporate identity 

dalam dunia kerja. Di dalam perancangan corporate identity terdapat proses yang 

dilakukan selama kerja praktek, diantaranya mengerti akan detail proses riset dan 

penelitian, penentuan konsep, pembentukan supergrafis, perancangan media 

corporate identity, hingga pembentukan cetak graphic standard manual. 

Terdapat perbedaan antara dunia kerja dengan dunia perkuliahan, karena 

kita semua yang bergeliat dengan dunia desain harus selalu mengikuti sistem dan 

aturan yang telah ditetapkan oleh kantor tersebut. Dalam dunia kerja, mahasiswa 

pun dituntut lebih berpikir kreatif dan inovatif supaya bisa bersaing. Lain halnya 

dengan dunia perkuliahan, dimana kita bisa mengembangkan secara maksimal dan 

luas daya kreatifitas. Sedangkan pada dunia kerja kita di tuntut untuk mengikuti 

tuntutan dan permintaan klien.  

 

 

 

 



 

 

5.2 Saran 

Penulis berharap, meskipun laporan ini masih jauh dari kata sempurna 

namun laporan yang telah dibuat secara maksimal ini dapat mencakup segala aspek. 

Namun untuk itu penulis masih sangat berharap kritik dan saran yang dapat 

membangun dan membantu penulis untuk lebih baik dalam membuat laporan-

laporan selanjutnya. 
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