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ABSTRAK 

 

Promosi merupakan salah satu bentuk dari suatu pemasaran, perusahaan 

harus mampu berkomunikasi dengan calon konsumen serta hal layak ramai secara 

umum, dan salah satunya melalui kegiatan promosi itu sendiri. Dengan adanya 

promosi yang berkesinambungan serta terarah secara tidak langsung akan 

membuat citra dan penjualan terangkat baik itu produk maupun jasa yang di 

tawarkan perusahaan. Dalam segi pemilihan media promosi, dapat di tentukan 

sendiri oleh perusahaan dan advertising atau creative agency setelah melalui 

proses analisa pasar yang cukup panjang. 

 Instagram merupakan media social yang akan membantu kegiatan promosi 

dan pemasaran Suhaymi Institut karena memiliki dampak jangka panjang, serta 

dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan informasi di setiap waktu 

yang dimiliki. Instagram pada umumnya juga menampilkan foto asli, serta 

informasi lain yang berhubungan dengan produk/jasa. Konten yang disuguhkan 

dapat dilihat setiap saat oleh konsumen, dalam hal ini sangat membantu 

menunjang e-commerce dan promosi di media social. 

 Proses perancangan desain konten media promosi pada Instagram meliputi 

pengumpulan informasi serta brief produk jasa dari klien dan creative director, 

perancangan strategi konsumen, pendekatan visual, dan konsep visual. Proses 

kreatif ini dilakukan untuk membangun brand waraness yang kuat pada produk 

jasa yang dipromosikan agar dapat melekat dibenak masyarakat. 

Perancangan konten media peromosi ini membutuhkan pemahaman dan 

pengaplikasian ilmu dalam beberapa mata kuliah, seperti komputer grafis, layout 

cetak, dan nirmana. Berdasarkan proses kreatif yang dilakukan sebelum 

merancang feed Instagram, maka dihasilkan sebuah konten Instagram sebagai 

penunjang promosi produk jasa Suhaymi Institute. 

 

Kata Kunci:  Promosi, Media Promosi, Sosial Media, Instagram. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi yang 

ada dalam kehidupan kita. Bahkan teknologi tersebut dapat membantu kegiatan 

sehari-hari manusia untuk menjalankan aktifitasnya. Semakin canggihnya 

teknologi dapat mempermudah dan mendukung beberapa aktifitas manusia. 

Seperti halnya internet. Internet sudah menjadi kebutuhan primer bagi manusia 

masa kini. Internet telah melahirkan beberapa kelompok aplikasi salah satunya 

adalah media sosial.  

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Selain 

itu, media sosial juga di gunakan sebagai media untuk strategi marketing online. 

Menurut Philip kotler dan Kevin Keller (2012 : 568), media sosial merupakan 

sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, audio, dan video 

dengan satu sama lain dengan perusahaan dan sebaliknya. Sedangkan definisi lain 

menurut Henderi, Muhammad yusup, Yuliana Isma Graha (2007 : 2), media sosial 

adalah situs jaringan sosial media seperti layanan berbasis web yang 

memungkinakn individu untuk membangu profit publik atau semi-publik dalam 

sistem terbatasi, sistem pengguna lain dengan siapa merekaterhubung dan melihat 

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

sistem.  

Melalui media sosial, perusahaan membangun citra brandnya sekaligus 

membangun strategi pemasaran online. Menurut Kotler&Amstrong (1992) strategi 

pemasaran online adalah pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit bisnis 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan lebih dahulu, didalamnya 

tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk 

di pasar, bauran pemasaran, dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan. 

Sedangkan menurut Gultinan dan Gordon (1990), menyatakan strategi pemasaran 
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adalah pernyatan pokok tentang dampak yang diharapkan akan dicapai dalam hal 

permintaan pada pasar target tertentu.  

Dalam mengembangkan strategi pemasaran melalui media sosial harus 

dengan konten yang bermanfaat dan disesuakina dengan target pasar yang akan di 

tuju. Konten yang menarik dan berkualitas dapat menarik perhatian audience. 

Konten yang akan di ambil harus menunjukkan kelebihan dan kualitas  dari Start 

Friday itu sendiri. Dengan cara itulah, secara tidak langsung dapat menunjukkan 

ke audience apa yang Start Friday capai selama ini dan dapat membangun citra 

brand mereka.  

Konten yang seperti itulah dapat meningkatkan brand awarness. Selain 

konten, media komunikasi berperan menyebarluaskan ke masyarakat secara luas 

mengenai identitas dan kelebihan mereka. Media komunikasi yang dimaksudkan 

adalah media sosial seperti Instagram salah satunya. Karena tercatat kini sekitar 

130 Juta masyarakat Indonesia yang aktif di berbagai media sosial seperti 

instagram inilah salah satunya.  

Dan nyatanya, Indonesia sudah tercatat sebagai lima besar pengguna teraktif 

di media sosial yaitu sebanyak 56 juta penduduk Indonesia yang aktif  

menggunakan media sosial (liputan6.com). Untuk itulah strategi pemasaran yang 

akan di lakukan melalui media sosial dirasa sangat efektif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana merancang media promosi berbasis media sosial pada konten 

instagram Suhaymi Institute”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari permasalahan yang dirumuskan, batasan masalah yang digunakan 

adalah membuat rancangan media promosi online berupa desain konten instagram 

pada Suhaymi Institute. 
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1.4 Tujuan  

Tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut : 

a. Membangun konsep dan brand awareness Suhaymi Institute pada konten 

Instagram untuk mendukung proses promosi. 

b. Merancang media promosi online Suhaymi Institute berupa Feed Instagram. 

c. Menghasilkan desain media social yang mampu menyampaikan informasi 

dan promosi yang rapid an terorganisir. 

 

1.5 Manfaat  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebagai gambaran dan alternatif desain iklan media social berupa konten 

Instagram Suhaymi Institut. 

b. Menambah pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana merancang konten 

media social untuk Suhaymi Institut. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Secara praktis, hasil perancangan ini bias menjadi evaluasi pencapaian materi 

perkuliahan yang telah dikuasai oleh mahasiswa. 

b. Hasil perancangan ini dapat diterapkan pada perusahaan dan meningkatkan 

kegiatan promosi yang sangat penting untuk kelanjutan suatu produk atau jasa. 

 

1.6 Tempat dan Waktu Kerja Praktek 

1.6.1 Tempat Kerja Praktek 

Nama perusahaan : CV. Start Friday 

Alamat                        : Ruko Royal Paka Residence AA-20,Jl.Royal Paka 

  Gunung Anyar , Kota Surabaya, Jawa Timur 60294 

No. Telepon   : (031) 87851780 

 Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di CV. Start 

Friday adalah merancang konten pada media sosial Suhaymi Institute untuk 

meningkatkan brand awareness yang nantinya akan diimplemantasikan pada 

Instragram. 



4 
 

 

1.6.2 Periode 

Periode waktu pelaksanaan kerja praktik yang telah ditentukan adalah minimal 

160 jam dengan keterangan sebagai berikut : 

Periode kerja praktek : 23 Juli 2018 – 23 Agustus 2018 

Hari kerja   : Senin – Jumat 

Jam kerja   : 09.00 – 17.15 WIB 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Agar pembaca dapat memahami dengan baik, maka penulisan dari Laporan 

Kerja Praktik ini akan dibuat dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab. Pada 

setiap bab terdapat penjabaran masalah. Adapun sistematika penulisan laporan ini 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan inti dari laporan, berisi masalah apa yang 

kemukakan dalam laporan serta dipandang menarik dan penting, 

sehingga menjadi penyebab dilakukan kerja praktik. Dikemukakan 

juga kedudukan masalah yang akan diselesaikan dalam lingkup 

permasalahan yang lebih luas. Terdapat materi yang di kemukakan 

dalam bab ini di antaranya adalah latar belakang maslah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini menjelasakan tentang gambaran umum perusahaan 

tempat dilakukannya kerja praktik, yaitu Start Friday. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

 Landasan teori pada bab ini mendefinisikan berbagai macam teori, 

konsep, dan pengertian yang menjadi dasar kuat dalam sebuah 

laporan kerja praktik dan perancangan desain media social. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI PEKERJAAN 

Pada bab keempat ini akan dijabarkan proses kreatif dari 

perancangan desain media promosi pada Instagram yang dikerjakan 

selama kerja praktik. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab kelima ini akan dijelaskan beberapa hal meliputi: 

5.1 kesimpulan 

penjabaran secara singkat seluruh kegiatan dan proses yang 

dilalukan selama kerja praktik, serta masalah yang diangkat sebagai 

dasar pembuatan laporan. 

5.2 Saran 

Bagian ini menjelasakan kelebihan, kekurangan, dan saran bagi 

perusahaan selama melakukan kerja praktik. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi tentang serangkaian referensi yang digunakan 

sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja praktik, bias berupa buku, 

koran, majalah, e-book, dan lain sebagainya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Start Friday adalah salah satu Brand Consultant di Surabaya. Tidak hanya 

berjalan di Surabaya, Indonesia tetapi Start Friday juga memiliki kantor di 

Istanbul dan Kuala Lumpur-Malayasia. Start Friday adalah suatu brand consultant 

yang didukung oleh beberapa orang yang berpengalaman dengan divisinya 

masing-masing seperti Consultants, Designers, Researcher, Content Analyst, 

Economist, dan Experts in Markeng and Branding yang dapat meningkatkan 

kesuksesan perusahaan lain dengan metode dari DNA Line© Treatment. 

Sejak tahun 2014, Start Friday menjalin kerjasama dengan Ideascape, salah 

satu konsultan brand dan marketing strategis terkenal di Malaysia. Kerjasama ini 

merupakan sebuah langkah strategis yang dilakukan Start Friday untuk 

membangun kolaborasi mutualisme. 

 

2.2 Logo CV. Start Friday 

 
Gambar 2.1 Logo CV. Start Friday 

Sumber : HRD CV . Start Friday, 2018 
 

Dibalik dari pembuatan nama perusahaan ini terdapat makna tersendiri 

untuk perusahaan mereka. Mereka memberikan nama perusahaan mereka Start 

Friday. Kata Start Friday dibuat karena sederhana saja. Perusahaan ini pertama 
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kalinya di rintis pada hari Jumat (Friday) dan mereka menyukai bekerja di hari 

Jumat (Friday). Dibalik hari Jumat (Friday) mereka percaya bahwa hari Jumat 

adalah hari yang special dimana kebaikan lahir dan mereka percaya Start Friday 

dapat membantu brand perusahaan lain memiliki DNA Superior. 

Filosofi mereka adalah Start  Friday dapat memberikan personalitas ke 

brand suatu perusahaan lain serta memfokuskan pada konsumen dan 

memunculkan nilai-nilai yang besar dari sebuah hubungan emosional. Menurut 

mereka brand sangatlah kompleks dan juga cukup emosional. Brand  memiliki 

DNA yang unik yang harus dipelajari agar bisa dimengerti. Dengan menggunakan 

DNA Line© Treatment yang diformulasikan oleh tim Start Friday, berbagai kasus 

branding telah ditangani dengan baik. 

 

2.3 Tujuan Start Friday 

Tujuan dari Start Friday adalah memberikan suatu personalitas ke brand dari 

klien serta memfokuskan pada konsumen dan memunculkan nilai-nilai yang besar 

dari sebuah hubungan emosional dengan menggunakan DNA Line© Treatment. 

 

2.4 Visi dan Misi Start Friday 

2.4.1 Visi Perusahaan 

Melayani klien sampai menemukan kepuasan tersendiri.  

2.4.2 Misi Perusahaan 

Membangun Brand Anda sesuai dengan tempatnya yaitu di dalam benak 

konsumen. 
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2.5 Struktur Organisasi Start Friday 

 
 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Start Friday 

Sumber : HRD CV. Start Friday 

 

2.5.1 Peranan Tiap Divisi 

a. 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. 



9 
 

 

b. Public Relation Executive 

Berperan untuk memahami visi suatu klien, membangun suatu kerjasama/ 

relasi yang baik dengan klien,  

c. Project And Designer Executive 

Berperan sebagai menganalisa dan melakukan brainstorming ide-ide untuk 

suatu design dan mengatur/ mengkontrol jalannya proses pembuatan design. 

d. Brand Designer 

Berperan dalam menggambarkan bagaimana identitas visual brand pada 

suatu klien perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut.  
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk 

mendukung pemecahan masalah secara teoritis. Pada bab ini dikemukakan hal-hal 

atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup 

pembahasan sebagai landasan dalam perancangan media promosi.  

 

3.1 Prinsip Dasar Desain 

Sebuah desain harus memenuhi beberapa pnns1p desain agar 

menghasilkan sebuah desain yang menarik. Dalam buku Nirmana Dwimatra (Drs. 

Arfial Arsad Hakin, 1984) dijelaskan bahwa prinsip-prinsip desain diantaranya: 

1. Keseimbangan 

Terdapat dua pendekatan dasar untuk menyeimbangkan. Pertama 

merupakan keseimbangan simetris yang merupakan susunan dari elemen agar 

merata kekiri dan kekanan dari pusat. Kedua merupakan keseimbangan asimetris 

yang merupakan pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama disetiap 

sisi halamannya. 

Simetris bisa menjadi kekuatan dan stabilitas publikasi, presentasi, dan 

situs website. Asimetris dapat menyiratkan kontras, berbagai gerakan, 

mengejutkan, dan lainnya. 

2. Irama atau Ritme 

Irama atau ritme adalah penyusunan unsure-unsur dengan mengikuti suatu 

pola penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang menarik. 

Penataannya dapat dilaksanakan dengan mengadakan pengulangan maupun 

pergantian secara teratur. 

3. Penekanan atau Fokus 

Focus atau pusat perhatian selalu diperlukan dalam suatu komposisi untuk 

menunjukkan bagian yang dianggap penting dan diharapkan menjadi bagian 

utama. 
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4. Kesatuan 

Kesatuanan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan 

pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun, baik dalam wujudnya maupun 

kaitannya dengan ide yang melandasinya. Dengan adanya kesatuan ini, 

elemen-elemen yang ada saling mendukung sehingga diperlukan fokus yang 

dituju. 

 

3.2 Teori Warna 

  Menurut Bride M. Whelan dalam Buku Color Harmony 2: A Guide to 

Creative Color Combination (1994: 13) aspek warna, atau kualitas dari warna, 

mengacu pada warna dan kombinasi warna yang membangkitkan reaksi 

ernosional tertentu. Terang dan gelap menjadi dasar untuk membedakan dan 

membandingkan wama. Beberapa aspek warna mengandung kombinasi wama 

yang berharmoni satu sama-lain, dan seimbang secara spektrum. 

 Keseimbangan spektrum warna berlangsung pada mata saat nbuan 

gelombang energi elektromagnetik dari panjang yang berbeda-beda memantul 

pada (atau terserap oleh) komponen kimia segala objek. Warna bisa me adi 

sederhana dan rurnit. Warna dapat memiliki arti yang berbeda pada orang yang 

berbeda dengan kultur yang berbeda. Warna merupakan hal yang personal dan 

universal. 

3.2.1 Aspek Warna 

1. Warna Panas 

 Warna panas rnengacu pada rnerah dengan saturasi penuh dalam roda 

wama: warna rnerah dalam keadaan terkuatnya. Wama panas sangat terlihat dan 

rnenarik perhatian. Untuk alasan tersebut, warna rnerah sering digunakan dalam 

graphic signage dan desain. Warna panas bersifut kuat dan agresif Kekuatan 

warna panas rnempengaruhi orang dalam banyak cara, seperti rnenaikkan tekanan 

darah dan rnenstimulasi sistem syaraf. 
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2. Warna Dingin 

 Dingin rnengingatkan pada es dan salju, hal tersebut dihasilkan oleh warna 

dingin yang rnerupakan kebalikan dari warna panas. Warna dingin rnemperlambat 

metabolisme dan rneningkatkan ketenangan. 

 

3. Warna Hangat 

 Segala warna yang rnengandung warna rnerah adalah wama hangat.  

Campuran wama kuning pada rnerah yang rnenjadikan wama hangat berbeda 

dengan warna panas. Warna hangat, seperti rnerah-jingga, jingga, dan jingga- 

kuning, selalu rnengandung campuran antara rnerah dan kuning dengan komposisi 

dan rnencakup area yang lebih besar dari spectrum emosional 

 

4. Warna Sejuk 

 Wama sejuk berbeda dengan wama dingin karena kehadiran wama kuning 

dalam komposisinya yang rnenghasilkan warna kuning - hijau, hijau,  dan biru - 

hijau Warna dingin, seperti turquoise, biru, dan hijau verdant,  terlihat  di  alam 

Warna dingin rnenciptakan  kesan rnenyejukkan  dan tenang, dan nyaman. 

 

5. Warna Terang 

 Wama terang merupakan wama pastel yang paling pucat. Warna terang 

mengambil cahaya dari ketiadaan dari warna dalam komposisi mereka dan hampir 

transparan. Ketika pencahayaan meningkat, variasi antara perbedaan corak warna 

menurun. Wama cerah membuat sekitamya terasa lapang dan sering diasosiasikan 

dengan tirai di jendela yang mengandung pesan relaksasi. 

 

6. Warna Gelap 

 Warna hitam merupakan wama-wama yang mengandung warna hitam 

dalam komposisinya. Warna gelap memperkecil ruang dan membuatnya terasa 

kecil. Efek dari wama gelap adalah konsentrasi dan keseriusan, dimana warna 

gelap memberi  kesan musim gugur  dan musim  salju. 
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7. Warna Pucat 

 Warna pucat adalah wama pastel yang paling lembut dimana terkandung 

setidaknya 65% wama putih  dalam  komposisi  warnanya  dan  warna  yang 

dikurangi Wama pucat seperti iv ory, biru muda, dan merah muda, memberi kesan 

kelembutan. 

8. Warna Cerah 

 Jumlah warna mumi diantara warnaa (hue) menentukan kecerahannya. 

Kejemihan dari warna cerah didapatkan dari ketiadaan warna abu-abu atau hitam, 

sedangkan wanra biru, merah, kuning, dan jingga merupakan wama yang paling 

cerah dalam komposisi Warna cerah terlihat jelas dan menarik perhatian. 

 

3.2.2 Fungsi Warna 

Adapun fungsi-fungsi dari warna adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Identitas, dimana warna berguna untuk memunculahkan orang 

dalam mengenal identitas suatu kelompok masyarakat, organisasilain 

sebagainya. 

2. Fungsi Isyarat atau media komunikas dimana warna memberi tanda-tanda 

atas sifat atau kondisi. Wama juga merupakan lambang atau sebagai 

perlambangan sebuah tradisi atau pola tertentu. 

3. Fungsi Psikologis, dimana wama dikaitkan dengan karakter-karakter 

manusia. Dimana wama-wama tersebut disesuaikan dengan karakter-

karakter manusia itu sendiri. seperti wama panas atau cerah lebih condong 

ke orang-orang yang extrovert. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang 

introvert lebih menyukai wama-wama yang dingin ataupun gelap. 

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

penggambaran sifat obyek secara nyata. 

5. Fungsi Pembentuk Keindahan, dimana keberadaan warna 

mempermudahkan kita clalam melihat clan mengenali suatu benda. Disini 

wama memilik fungsi gancla dimana bukan hanya sebagai pembentuk 

keinclahan saja tetapi juga sebagai pembecla  antara obyek satu dengan 

obyek yang lainnya. 
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3.3 Tipografi 

Tipografi merupakan ilmu yang berurusan dengan penataan huruf cetak. 

Menurut David Crystai Tipografi adalah  kajian  tentang  fitur-fitur  grafis  dari  

lembar  halaman  (Anggraini  S. dan Nathalia,  2004: 51). Tipografi bekerja 

sebagai ilmu atau strategi yang mehbatkan metode kerja penataan layout, bentuk, 

ukuran, dan  sifat  yang  semuanya  memiliki  tujuan  tertentu. Kurangnya 

perhatian pada tipografi dapat mempengaruhi desain menjadi tidak komunikatif. 

disaat mendesain, harus mengetahui bentuk huruf atau komposisi huruf karena hal 

itu akan menunjang arah desain dan memberikan reaksi yang diinginkan 

(Anggraini S. dan Nathalia, 2004:53). Penggunaan tipografi setidaknya harus 

memperhatikan dua hal yang paling mendasar, yaitu karakter dari produk yang 

akan ditmtjolkan serta karakter segmen dari produk yang  akan dipasarkan  

(Anggraini  S. dan Nathalia,  2004: 53). 

 
Gambar 3.1 Anatomi Tipografi 

Sumber : mkkr.biz/typography 

 

Tipografi merupakan salah satu elemen yang penting dalam desain. 

Tipografi berfungsi sebagai elemen pelengkap dalam desain, bisa dikatakan 

tipografi merupakan visual language atau bahasa yang dapat dilihat. Dianggap 

sebagai elemen pelengkap karena tipografi berfungsi untuk menjelaskan elemen 

desain yang lain seperti konsep dan ilustrasi dalam desain. Tipografi terdiri dari 

susunan huruf yang membentuk rangkaian kata. Berdasarkan garis besamya jenis 

huruf dalam tipografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu Blackletter, 

Serif dan Sans Serif. 
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Blackletter, dikenal juga sebagai naskah Gothic, adalah jenis typeface 

dalam naskah yang digunakan di penjuru Eropa Barnt, dari sekitar tahun 1150 

sampai akhir abad ke-17. Blackletter terns digunakan dalam bahasa j erman 

sampai dengan abad ke-20. Fraktur adalah salah satu jenis naskah yang terkenal. 

dalam jenis ini, dan kadang-kadang seluruh keluarga blackletter disebut Fraktur. 

Kadang blackletter disebut Old English, tapi istilah ini bukan berarti blackletter 

adalah huruf yang digunakan dalam naskah literatur Inggris Kuno. Bahasa Inggris 

Kuno atau Anglo-Saxon yang jauh lebih tua beberapa abad dari naskah-naskah 

blackletter.  

Serif, Jenis huruf Serif adalah huruf yang memiliki garis-garis kecil yang 

berdiri horizontal pada badan huruf. Garis-garis kecil ini biasa disebut juga 

counterstroke. Counterstroke inilah yang membuat jenis huruf serif lebih mudah 

dibaca karena garis tersebut membantu menuntun mata pembaca melalui suatu 

garis teks meskipun dalam komposisi teks yang panjang. Sangat cocok digunakan 

untuk teks konten atau isi. Font Serif cenderung digunakan untuk hal-hal yang 

bersifat formal. Font Serif sering sekali digunakan sebagai body text dan headline. 

Hal ini yang menyebabkan koran-koran memakai Font Serif untuk setiap 

artikelnya. Contoh font yang dapat dikelompokkan pada jenis huruf serif adalah : 

Times New Roman, Garamond, Book Antiqua, Palatino Linotype, Bookman Old 

Style, Calisto MT, Dutch, Euro Roman, Georgia, Pan Roman, Romantic, 

Souvenir, dan lain-lain. 

 

Headline	Bernard MT Subhead	Calisto MT	

Body Text	Georgia 

 

Gambar 3.2 Contoh Huruf Serif 

Sumber : Hasil olahan Peneliti 
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Sans Serif, Jenis huruf sans serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki 

garis-garis kecil dan bersifat solid. Jenis huruf seperti ini lebih tegas, bersifat 

fungsional dan lebih modern. Contoh font yang digolongkan kepada sans serif 

adalah : Arial, Futura, Avant Garde, Bitstream Vera Sans, Century Gothic dan 

lain sebagainya. Pada masa Revolusi Industri huruf ini hanya digunakan sebagai 

display type (huruf yang bentuk fisik dan ukurannya hanya layak digunakan untuk 

headline). Huruf ini merupakan simbolisasi penolakan terhadap gaya-gaya huruf 

lama Blackletter ataupun Serif yang dianggap tidak lagi mewakili semangat 

modernisme. Melihat dari pertimbangan fungsional. Huruf Sans Serif dianggap 

sebagai pilihan sempuma karena lebih mudah dibaca. 

 

Headline	Arial Black	Subhead	Tahoma	Body	
Text	Calibri 

Gambar 3.3 Contoh Huruf Sans Serif 

Sumber : Hasil olahan Peneliti 

 

 

Dalam dunia desain, tipografi terdiri dari berbagai macam jenis huruf. 

Tampilan ftsik dari jenis-jenis huruf yang berbeda dan memiliki karakter 

masing-masing memiliki potensi dalam merefleksikan sebuah kesan. Jenis-jenis 

huruf tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari sebuah 

desain. Adapula huruf-huruf yang khusus diciptakan untuk keperluan sebuah 

rancangan grafts, huruf ini di sebut dengan custom typefaces. (Tipografi dalam 

Desain Grafts. 2001:53-71) 

3.4 Karakteristik Ilustrasi 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilustrasi memiliki 

karaktersitik sebagai berikut:   
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3.4.1 Komunikasi 

Ilustrasi dapat menjadi gambar yang mengkomunikasikan sebuah konsep 

atau pesan. Ilustrasi juga dapat berupa opini atau komentar terhadap suatu 

permasalahan. 

3.4.2 Hubungan antara kata dan gambar 

 Ilustrasi pada awalnya berfungsi sebagai pelengkap sebuah teks. Interaksi 

antarteks dan gambar menciptakan sebuah harmoni. Sejalan perkembangan 

ilustrasi berkembang dan memiliki peran yang lebih luas dari sekedar pelengkap.  

3.4.3 Faktor menggugah  

Komunikasi visual bertujuan membuat kira merasakan sesuatu, 

membangkitkan emosi, menghadirkan drama. Faktor ini yang membuat orang 

merasa ada keterikatan dengan ilustrasi dan yang menentukan apakah ilustrasi itu 

berhasil atau tidak.  

3.4.4 Produksi massal dan media cetak 

Ilustrasi diciptakan dengan tujuan tertentu dan ditempatkan di media untuk 

memastikan pesan tersebut sampai. Teknik memproduksi memiliki kekurangan 

dan kelebihan yang memengaruhi tampilan visual dari ilustrasi. Pengaruh warna 

juga disesuaikan dengan strategi pemasaran.  

3.4.5 Display 

Tidak seperti seni lukisan, ilustrasi tidak untuk dipanjang atau dipamerkan. 

Terkadang karya asli ilustrasi memiliki perbedaan dengan hasil akhirnya 

dikarenakan efek cetak dan juga masalah skala. Medium terbaik untuk menikmati 

ilustrasi adalah di media-media yang diperuntukkan, seperti di media cetak: 

majalah, buku, dan lain lain dimana keseluruhan konsep visual terlihat secara 

lengkap.   

3.5 Media Sosial 

Menurut Chris Brogan (2010:11) 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 
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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 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). 

3.5.1 Karakteristik Media Sosial 

Menurut Hadi Purnama (2011:116) social media mempunyai beberapa 

karakteristik khusus diantaranya: 

a. Jangkauan (reach): daya jangkauan social media dari skala kecil hinga 

khalayak global. 

b. Aksesibilitas (accessibility): social media lebih mudah diakses oleh publik 

dengan biaya yang terjangkau. 

c. Penggunaan (usability): social media relatif mudah digunakan karena tidak 

memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus. 

d. Aktualitas (immediacy): social media dapat memancing respon khalayak lebih 

cepat. 

e. Tetap (permanence): social media dapat menggantikan komentar secara instan 

atau mudah melakukan proses pengeditan. 

f. Keterkaitan dalam pembahasan ini peneliti menggunakan karakteristik social 

media karena pembahasan ini membahas mengenai Youtube yang merupakan 

social media, dan bagaimana Youtube sebagai media untuk mengenalkan karya 

indonesia dan menjadi karakteristik untuk mendukung agar masyarakat dapat 

melihat dan mengingat tentang karya seni nusantara. 

Dari definisi di atas peneliti menarik kesimpulan  bahwa  social media 

mempunyai jenis-jenis yang beraneka ragam dan mempunyai fungsi serta cara 

penggunaan  yang berbeda-beda.  Tetapi masih dengan tujuan yang sama  untuk 

bertukar informasi dan mudah untuk diakses. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan Instagram sebagai bahan penelitian. 



19 
 

 
 

Instagram berasal dari kata “instan” atau “insta”, seperti kamera polaroid 

yang dulu lebih dikenal dengan  “foto instan” (Pengertian instagram, 2012, dalam 

http://.id.wikipedia.org./wiki/instagram). Instagram juga dapat menampilkan foto-

foto secara instan dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari 

kata “telegram”, dimana cara kerja telegram adalah untuk mengirimkan informasi 

kepada orang lain dengan cepat. Begitu pula dengan Instagram yang dapat 

mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi 

yang disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram 

berasal dari kata “instan-telegram”. 

Menurut Bambang, Instagram adalah sebuah aplikasi dari Smartphone 

yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital 

yang mempunyai fungsi  hampir sama dengan twitter. Instagram juga dapat 

memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas, 

karena Instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, 

lebih artistik dan menjadi lebih bagus. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
4.1  Brief dan Penentuan Konsep 

Suhaymi Institute merupakan lembaga yang berkonsentrasi pada 

pendidikan tidak formal untuk tingkat SMA dengan fokus persiapan menghadapi 

Ujian Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi. Dengan pengalaman 

mengajar selama 20 tahun, Suhaymi Institute kini hadir dengan tampilan baru dan 

lebih profesional. Suhaymi Institute mengusung visi baru untuk mengembangkan 

potensi yang kamu miliki. 

Suhaymi Institute didirikan untuk memberi kesempatan lebih luas bagi 

kamu semua dalam mengembangkan serta mengoptimalkan potensi diri masing-

masing di bawah bimbingan dan tuntunan dari tenaga profesional yang penuh 

dedikasi. 

 
 

Gambar 4.1 logo suhaymi institute 

Sumber: Creative director Start Friday
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4.2 Pengumpulan Informasi 

4.2.1 Pencarian referensi 

Proses perancangan konten instagram Suhaymi ini diawali dengan 

pencarian referensi-referensi desain media promosi di internet,buku pembelajaran 

sekolah untuk kemudian dijadikan gambaran dalam pembuatan desain konten 

media sosial instagram Suhaymi Institute. 

4.2.2 Diskusi 

Melakukan diskusi atau wawancara singkat dengan creative director 

sebagai mentor informasi lebih detail tentang kien. Diskusi dilakukan untuk 

menentukan brand image yang ingin ditunjukan dalam konten instagram, seperti 

apa konsep visual dan komunikasinya. 

4.2.3 Strategi Komunikasi 

Komunikasi dalam pemasaran dan promosi adalah penyampaian pesan dan 

informasi mengenai suatu produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 

konsumen. Seiring dengan banyaknya kompetitor, Suhaymi memerlukan media 

pendukung promosi selain media cetak. 

Media sosial dibutuhkan suhaymi untuk menjaga eksistensi agar tetap menjadi 

pilihan diantara kompetitornya, karena instagram dapat menginformasikan lebih 

spesifik, dan dilengkapi dengan foto asli. Serta penggunaan sosial media sangat 

marak di jalan milenial saat ini. 

 

4.3 Proses Desain 

4.3.1 Penentuan Sofware 

Penentuan software apa yang digunakan merupakan langkah awal yang 

diperlukan sebelum melakukan pembuatan desain. Sofware yang digunakan 

berbasis vektor yang sangat membantu untuk berproses dalam pembuatan konten 

Instagram.penggunaan Adobe illustrator, Adobe Photoshop, dan juga Microsoft 

PowerPint sebagai langkah awat untuk membuat feed plan. 
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4.3.2 Feed plan 

Tahap ini merupakan langkah awal penyusunan konten sebelum 

pembuatan desain di perangkat lunak lainnya. Dalam pembuatan rancangan 

konten media ini menggunakan sofwer PowerPoint, terdapat perencanaan konten 

pada instagram dengan periode satu bulan. Tidak hanya rencana konten saja, 

terdapat kolom pembuatan deskripsi pada setiap desain yang akan dipublikasi 

sesuai tanggal yang sudah di tetapkan. 

 

Gambar 4.2 feed pan konten 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

4.4 Warna  

Penggunaan warna untuk konten Instagram ini menggunakan warna yang 

mengikuti identitas grafis perusahaan. Warna yang paling mendominasi adalah 

warna hijau dan abu-abu. 
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4.5 Font  

Penggunaan huruf untuk perancangan konten media instagram ini 

menggunakan Sans Serif yaitu Gotham sebagai headline dan Black dan Gill Sans 

MT sebagai Body Text. 

Gambar 4.3 Font  

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

4.6 Implementasi Karya 

Tahap Implementasi Desain merupakan tahap terakhir penyatuan beberapa 

foto dan grafis yang kemudian di padukan dengan desain layout di Adobe 

Illustrator. Tahapan ini termasuk dalam pembuatan gambar, pemilihan serta 

pengaturan tata letak gambar pada layout.  

 
 

Gambar 4.4 Templet desain Suhaymi Institute 

Sumber: Dokumentasi Penulis 
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Gambar 4.5 Templet desain Suhaymi Institute 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

Yang terletak pada gambar di atas, merupakan desain yang selalu di gunakan pada 

setiap konten Suhaymi Institute. 

 

4.7 Hasil Karya 

Desain yang terselesaikan dapat dipublikasian pada intagram suhaymi 

institute sesuai tanggal yang di tentukan. Periode publikasi yakni satu minggu 

terdapat dua hingga tiga konten dan sekaligus kalimat pendung pada konten untuk 

keaktifan Instagram Suhaymi Institute. 

Gambar di bawah merupakan hasil akhir selama penulis melakukan kerja 

praktik. Terdapat desain pada bulan agustus dan september yang terselasaikan. 

Logo, sekaligus kontak instansi dan warna yang dominan hijau serta abu-abu 

merupakan poin utama di setiap desain. Dalam pemilihan gambar lebih di 

utamakan terdapat banyak ruang kosong, karena desain pada konten Suhaymi 

lebih memperlihatkan tulisan. Konten yang di suguhkan pada Instagram Suhaymi 

Institut terlebih pada pengetahuan umum, pertanyaan yang membuat interaksi 

dengan konsumen, kata-kata bijak dari tokoh ternama yang dapat menjadi 

penyemangat, sekaligus peringatan setiap hari penting yang sesuai dengan profil 

Suhaymi Institute. 
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Gambar 4.5 hasil karya penulis 

Sumber: Instagram Suhaymi Institute 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan semua 

perusahaan tidak terlepas apapun produk atau jasa yang ditawarkannya. Riset 

pasar dibutuhkan untuk merancang suatu bentuk promosi serta menentukan media 

atau alat yang akan digunakan dalam promosi. Karena promosi berfungsi sebagai 

alat komunikasi yang vital antara produsen dan konsumen, semakin banyak 

perusahaan yang memutuskan untuk merancang media promosi, dari bisnis kecil, 

sampai besar, produk mainan, sampai perusahaan kontraktor. Semua 

membutuhkan kerjasama dengan advertising atau creative agency dalam 

pemasaran produk dan merancang media promosi yang dibutuhkan. 

Sebuah perusahaan tidak perlu menggunakan semua jenis media promosi 

untuk memperkenalkan produk/jasa kepada masyarakat. Namun beberapa media 

promosi membutuhkan dukungan media lainnya agar saling terintegrasi. 

Pemilihan media promosi yang tepat dilihat dari pangsa dan juga produk atau jasa 

serta apa yang akan ditawarkan. Sebagai penyedia jasa bimbingan belajar 

Suhaymi Institute memiliki tempat sebagai wadah sarana prasarana kegiatan jasa 

yang ditawarkan. melakukan kegiatan menarik di setiap tahun ajaran baru serta 

menjelang ujian agar siswa siswi dapat mengetahui jasa yang di berikan sebelum 

mengikuti kelas intensifnya. Selain kegiatan promosi secara langsung, Suhaymi 

Institute juga sangat memerlukan promosi media social yang dapat memperluas 

target konsumen untuk mengunakan jasa terbaik Suhaymi.  

Konten Instagram adalah media yang sangat tepat untuk memperluas 

promosi Suhaymi Institute, instargam dapat dilihat setiap waktu oleh konsumen 

dan akan menimbulkan efek direct marketing karena target audiens akan langsung 

merspon dengan melihat tampilan dan isi feed Instagram, walaupun beberapa 

orang tidak secara sepontan akan intensif. Konten Instagram membuat spesifikasi 

dan visual yang disuguhkan secara lengkap, sehingga akan sangat memudahkan 

calon konsumen dalam mendapatkan seluruh informasi. 
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5.2 SARAN  

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan, pengalaman penulis, dan 

pengerjaan proyek selama kerja praktik, maka dianjurkan saran kepada 

perusahaan dan praktikan sendiri untuk membangun kemajuan bersama. Saran 

diajukan kepada mahasiswa dan perusahaan sebagai berikut: 

a. Mahasiswa 

Bagi mahasiswa yang akan bekerja dalam bidang creative ataupun digital 

agency harus benar-benar memahami situasi pemasaran modern dan perilaku 

masyarat pada era digital, terutama dalam bidang desain komunikasi visual. 

Seorang desainer harus memahami benar media apa yang dibutuhkan oleh klien 

untuk memasarkab produknya dengan lebih baik lagi. 

b. Perusahaan 

Tim desain perusahaan hendaknya telah sepakat dengan klien untuk 

menetapkan band image suatu produk / jasa dalam hal visual (warna, bentuk, jenis 

ilustrasi/fotografi yang digunakan) sebelum mulai mendisain media promosi yang 

dibutuhkan.  
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