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ABSTRAK 

  Perkembangan papan reklame yang merupakan suatu bentuk promosi 

suatu produk atau jasa yang berada di luar ruangan dan memiliki ukuran dari yang 

kecil sampai ukuran yang besar. Desain reklame juga dirancang sesuai konsep dan 

dibangun dengan kualitas daerah yang sesuai.  Suasana daerah juga mempengaruhi  

rancangan desain pada reklame tersebut agar mata orang yang berada di daerah 

tersebut tertuju pada iklan. Desain reklame ini menyesuaikan konsep suasana 

daerah dan kemauan konsumen. Dalam desain reklame akan memudahkan kita 

dalam membayangkan  bagaimana bentuk dari desain reklame sebelum dibuat. 

 

PT. VISTA MEDIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang  

perancangan hingga ke pembuatan reklame yang mempunyai tujuan 

mempromosikan suatu produk/jasa melalui sebuah reklame. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  PT. VISTA MEDIA berdiri pada tahun 2013. Perusahaan ini 

bergerak di bidang periklanan reklame, yang berpusatkan di Denpasar Bali 

dan memiliki anak perusahaan di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. PT. 

VISTA MEDIA memiliki VISI & MISI yang bertujuan untuk bertekad lebih 

aktif dan kreatif dalam menciptakan konsep dan terobosan baru dalam 

pengembangan media iklan luar ruang yang inovatif dan berbudaya serta 

mampu memberikan manfaat yang besar dibidang media promosi. 

Reklame merupakan salah satu media promosi suatu iklan suatu 

produk/jasa yang bertujuan mendongkrak popularitas suatu produk. 

Reklame ini juga disebut bentuk poster yang memiliki ukuran yang besar 

dan diletakan di tempat yang ramai dilalui orang. Reklame ini juga media 

promosi luar ruangan yang banyak digunakan dan memiliki perkembaangan 

yang cukup pesat. Papan reklame ini juga memiliki pastinya memiliki suatu 

perbedaan jika dibandingkan dengan  iklan-iklan yang berada di    televisi 

atau radio, perbedaan itu terletak pada kegiatan penyampaian pesan kepada 

konsumen yang dimana reklame dapat perlangsung selama  1-30 hari secara 

nonstop. Kebutuhan akan reklame bertujuan untuk mempromosikan produk 

atau jasa yang bertempatkan di luar ruangan, yang umumnya ditempatkan 

di jalan-jalan besar, di pinggir trotoar, pusat rekreasi, dsb. 
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Peran desainer juga diperlukan untuk melakukan perancangan 

sebuah reklame tersebut, yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

bagaimana bentuk reklame tersebut sebelum dibuat. Pembuatan reklame ini 

juga membutuhkan sebuah desain agar mata konsumen bisa tertuju kepada 

iklan yang berada pada reklame tersebut dan desainer juga menyesuaikan 

desain tersebut dengan kondisi dan suasana wilayah tersebut. 

Perkembangan dunia perdagangan di Indonesia telah mengalami 

peningkatan. Maka dari itu sangat diperlukannya sebuah papan reklame 

agar suatu produk itu dapat lebih dilihat oleh konsumen. 

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan  

masalah, “Bagaimana cara membuat desain reklame yang ditujukan kepada 

PT. VISTA MEDIA ?” 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas didalam Kerja Praktik ini 

adalah membuat desain reklame yang ditujukan kepada PT. VISTA MEDIA 

1.4 Tujuan 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan 

adapun tujuan dari Kerja Praktik ini, yaitu menghasilkan desain reklame 

yang dapat disesuaikan dengan kemauan perusahaan. 

Pada kesempatan Kerja Praktik di PT. VISTA MEDIA yang 

bergerak di bidang perancangan hingga pembuatan reklame sebagai 

menambah ilmu tentang pembuatan desain reklame yang digunakan serta 

penempatan desain yang cocok digunakan untuk permintaan perusahaan. 

Dari pembuatan desain panggung Kerja Praktik di PT. VISTA 

MEDIA dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan baru 

dalam bidang softskill diantara lain bersikap profesional, cara bekerja secara 

individu atau tim, mengetahui cara beretika di dalam lingkungan kerja dan 

berpikir kreatif. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang  didapat dari  Kerja Praktik diantaranya adalah : 

1. Bagi Mahasiswa 

Melalui Kerja Praktik tersebut, mahasiswa dapat memperoleh 

manfaat seperti berikut di bawah ini: 

a. Dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan panggung hingga pemilihan 

material yang digunakan 

b. Mengetahui cara berkomunikasi dalam pekerjaan terhadap rekan kerja. 

c. Dapat mengetahui  informasi dan sebuah gambaran bentuk reklame yang 

ingin dibuat dan sesuai dengan permintaan konsumen dan perusahaan  

d. Menambah sikap profesional terhadap inidividu. 

e. Melatih mentalitas diri saat bekerja. 

2. Perusahaan 

Melalui Kerja Praktik tersebut, pihak perusahaan dapat 

memperoleh manfaat seperti berikut di bawah ini: 

a. Menjalin hubungan antara perusahaan dengan Institusi 

b. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja ditingkat akademis  

c. Memudahkan instansi / perusahaan tersebut dalam mencari tenaga kerja 
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3. Akademis 

Melalui Kerja Praktik tersebut, akademi dapat memperoleh 

manfaat seperti berikut di bawah ini: 

a. Pengetahuan / Pengalaman Kerja Praktik yang didapat bisa diterapkan pada 

perkuliahan  

b. Tingkat detail dan akurasi pada pengerjaan dapat diterapkan didalam 

perkuliahan 

c. Mengenalkan dunia reklame ditingkat akademi
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Profil Perusahaan 

Tempat  : PT. VISTA MEDIA 

Alamat  :  Jl. Pulau Kawe Nomor 40, Kel. Dauh Puri Kelod, 

  Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali 

Telepon & Faks : (0861) – 230000 / (0861) - 4746680 

Email  : gusyudhipratama@gmail.com 

Website  : www.vistamedia.co.id 

2.2. Sejarah singkat perusahaan PT. VISTA MEDIA 

Berdiri sejak tahun 2013, PT. Vista Media adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa periklanan khususnya media iklan luar ruang. 

Kami hadir untuk senantiasa memberikan pelayanan dan solusi terbaik 

secara profesional kepada setiap perusahaan / klian / mitra kerja dalam 

bidang media iklan luar ruang yang mencakup pencarian titik lokasi, 

pembayaran pajak reklame, pengurusan ijin-ijin terhadap instansi 

pemerintahan dan pihak-pihak terkait lainnya, pemeliharaan media iklan 

luar ruang, konsultasi dan customized media iklan luar ruang. 

Berkantor pusat di Denpasar, Bali dan telah memiliki kantor 

perwakilan di Jawa Timur, Kalimantan dan Lombok dengan lebih dari 300 

titik lokasi premium (LED Display / Videotron / Billboard) yang sangat 

strategis kkami berharap dapat mengakomodir sarana promosi di wilayah 
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tersebut dan wilayah lainnya yang dibutuhkan bagi setiap perusahaan / klien 

/ mitra kerja. 

Dengan media iklan luar ruang khususnya LED Display / Videotron 

dan Billboard kami berada di lokasi-lokasi premium seperti area Bandara, 

Pusat Kota, Kawasan Wisata dan Jalan – jalan utama diharapkan 

penyampaian iklan / promosi oleh setiap perusahaan / klien / mitra kerja 

dapat tepat sasaran. 

2.3. Visi dan Misi PT. VISTA MEDIA 

  Terdepan dalam mengembangkan produk media iklan luar ruang ( 

outdoor ) di Bali, Jawa Timur, Lombok, Kalimantan Selatan serta kota-kota 

lain di Indonesia. 

  Untuk mencapai VISI & MISI, kami bertekad lebih aktif dan kreatif 

dalam menciptakan konsep dan terobosan baru dalam pengembangan media 

iklan luar ruang yang inovatif dan berbudaya serta mampu memberikan 

manfaat yang besar dibidang media promosi. 

  PT. VISTA MEDIA memberikan pelayanan dalam berbagai aspek 

media iklan luar meliputi : 

- Penelitian atau pencarian titik lokasi yang strategis untuk keperluan 

promosi. 

- Pengurusan ijin-ijin terhadap instansi pemerintahan dan  pihak – pihak 

terkait lainnya 

- Pemeliharaan media promosi luar ruang. 

- Konsultasi dan customized media iklan luar ruang 
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2.4 Informasi  Perusahaan 

PT. VISTA MEDIA adalah perusahaan yang berdiri di bidang jasa 

perancangan dan pembuatan reklame dengan mengerjakan berbagai jenis 

reklame. PT. VISTA MEDIA mempunyai kantor pusat yang bertempat di 

Jl. Pulau Kawe Nomor 40, Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota 

Denpasar, Prop. Bali  

1.     Lokasi PT. VISTA MEDIA 

 

Gambar 2.1 Lokasi PT. VISTA MEDIA 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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1. Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Logo PT. VISTA MEDIA 

 (Sumber : www.vistamedia.co.id) 
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BAB III  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam tinjauan pustaka di BAB III ini, penulis akan menjelaskan 

berbagai sumber - sumber teoritis secara detail yang berhubungan dengan 

pembuatan desain reklame. 

3.1 Unsur-unsur dalam reklame 

Reklame dibuat dan dirancang dengan bertujuan untuk 

mempromosikan suatu produk / jasa bahkan pengumuman. Dengan 

mengingat sifat reklame tersebut bertujuan untuk mempromosikan suatu 

produk/jasa maka serta pengumuman maka diperlukannya desain reklame 

yang menarik serta penempatan reklame yang cukup ramai dikunjungi oleh 

masyarakat sekitar dan wisatawan. Maka dari itu diperlukannya unsur-unsur 

seperti desain reklame yang menarik serta penempatan pada lokasi yang 

strategis, videotron yang bertujuan untuk menjadikan iklan menjadi seperti 

iklan bergerak seperti yang ada pada televisi serta lampu yang bertujuan 

untuk menerangi di malam hari. 

1. Videotron 

Keputusan mengenai videotron akan diputuskan menurut konsumen 

mau atau tidaknya menggunakan videotron. Perlunya pertimbangan 

penggunaan videotron juga harus memperhatikan keamanan dan 

keselamatan pada saat terkena air terutama pada saat musim hujan. Maka 

dari itu perlunya kerapatan suatu celah agar benar-benar presisi agar tidak 

masuknya air ke bagian kelistrikan videotron. 
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2. Lampu 

Lampu berfungsi untuk menerangi sebuah reklame disaat gelap 

terutama pada saat malam hari. Bertujuan untuk mempermudah mata 

konsumen melihat suatu iklan pada sebuah reklame disaat gelap. 
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BAB IV  

PROSES KERJA 

 

Dalam Bab IV ini menjelaskan tentang proses Kerja Praktik dalam 

pembuatan Panggung beserta properti lainnya. Pengerjaan dilakukan di PT. 

VISTA MEDIA selama satu bulan. Serangkaian pengumpulan data dari 

proses Kerja Praktik yang diperoleh yaitu hasil observasi, wawancara, dan 

study literature. 

Setelah melakukan pengumpulan data Kerja Praktik, maka dapat 

dijelaskan bagaimana proses pembuatan desain reklame dengan urutan kerja 

mulai dari awal hingga akhir, yaitu sebagai berikut : 

a. Pencarian referensi berdasarkan dengan tema yang diinginkan oleh 

klien 

b. Menyusun rancangan desain reklame 

c. Pembuatan reklame 

d. Pembuatan properti pendukung seperti lampu dan videotron(sesuai 

permintaan klien) 

e. finishing 

Berikut proses kerja yang dimana akan menjelaskan secara rinci dan 

detail. 
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4.1 Aplikasi yang digunakan 

Dalam membuat desain panggung tidak lepas seperti pembuatan 

karya digital pada umumnya, yaitu membutuhkan aplikasi/program sebagai 

penunjang dalam hal pengerjaan. Aplikasi untuk pembuatan panggung 3d 

antara lain sebagai berikut : 
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1. 3DS Max 2015 

Program 3DS Max adalah sebuah program atau aplikasi untuk 

membuat desain visual tampak 3D yang biasanya digunakan untuk 

memproyeksikan desain arsitektur, prototype produk, dan juga pembuatan 

animasi 3d. Aplikasi ini digunakan untuk memperlihatkan hasil desain yand 

dibuat setelah diukur dan disesuaikan dengan ukuran aslinya. Selain untuk 

kegunaan 3d aplikasi ini juga dapat membantu untuk pengerjaan ukuran 

layout panggung dan disesuaikan dengan ukuran alas pada event perusahaan. 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo Aplikasi 3DS Max 2018 

(Sumber : Shoope.co.id) 
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2. SketchUp 

Aplikasi SketchUp  merupakan salah satu komponen tambahan yang 

biasa digunakan dalam pembuatan desain visual pada reklame. Aplikasi ini 

digunakan untuk memberi warna, dan bentuk ornamen-ornamen ataupun 

motif pada desain desain 3d lainnya. Motif ini dibutuhkan untuk 

memberikan daya tarik tersendiri bagi orang yang ingin melihatnya. 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Logo Aplikasi Sketchup 2018 

 (Sumber : seeklogo.com) 

3. AutoCAD 

Program AutoCAD merupakan program yang berfungsi untuk 

membuat rancangan-rancangan dua dimensi. Dalam pembuatan reklame, 

aplikasi ini diperlukan terutama untuk membuat rancangan kerangka pada 

reklame dari tiang hingga papan reklame. 
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Gambar 4.3 Logo Aplikasi AutoCAD 2017 

 (Sumber : pngkey.com) 

4. Photoshop CS6 

Aplikasi Photoshop ini sendiri bertujuan untuk melakukan editing 

pada gambar. Photoshop juga bisa digunakan untuk melakukan 

perancangan pada reklame tetapi aplikasi ini belum tentu bisa 

menyamakan ukuran dengan yang akan dibuat dan photoshop ini 

merupakan aplikasi dua dimensi saja. 

 

Gambar 4.4 Logo Aplikasi Photoshop CS6 

 (Sumber : wikipedia.org) 
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4.2 Penyusunan rancangan desain reklame 

Proses ini dimana perusahaan telah menerima gambaran rancangan 

dari klien, dan siap untuk didesain visual 3D. Proses rancangan desain ini 

setidaknya dilakukan selama dua hari atau lebih kembali lagi melihat saat 

hasil rancangan direvisi oleh perusahaan, dan sebelum memulai pekerjaan 

perusahaan juga memberi referensi tentang desain reklame yang akan 

dibuat, juga ukuran dan material apa yang akan digunakan sebelum menuju 

proses pembuatan. Setelah proses perancangan, dilanjutkan dengan proses 

pembuatan panggung yang divisualisasi dengan 3d max atau sketchUp.  

4.2.1 Perancangan kerangka Reklame 

Pada proses ini merancang kerangka dari akar ( pucuk bawah tiang 

pada reklame ) sampai ke papan reklame. 



18 
 

 

 

Gambar 4.5 Kerangka reklame depan 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.6 Kerangka reklame samping 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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4.3 Perancangan desain reklame 

Setelah melakukan berbagai proses pembuatan desain panggung 

yang telah disetujui, maka selanjutnya yaitu melakukan perancangan pada 

reklame dengan menggunakan SketchUp atau Photoshop. Melakukan 

perancangan desain melalui aplikasi SketchUp atau Photoshop bertujuan 

untuk menvisualisasikan gambaran-gambaran ke dalam bentuk 3D sebelum 

ke pembuatan menjadi sebuah produk. 

Setiap kali sudah menyelesaikan desain reklame menggunakan salah 

satu aplikasi tersebut maka tetap perlu merundingkan hasil desain ke 

konsumen maupun ke atasan. 

 

Gambar 4.7 Desain reklame 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.8 Desain reklame 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

4.4 Finishing 

Pada proses terakhir, desain reklame harus selesai pada pengerjaan 

desain. Setelah proses desain sudah selesai, baru proses ini saya mulai 

dengan melakukan render. Melakukan render sangat diperlukan untuk 

pemvisualisasi desain agar klien dan pihak perusahaan dapat memahami dan 

menangkap bayangan bentuk ke dalam bentuk yang nyata. 

Dalam proses melakukan render, ada beberapa proses yang harus 

diperhatikan dalam tahap ini, seperti pengecekan warna, bayangan dan 

cahaya, hingga menentukan resolusi hasil desain yang akan di render. 
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4.5 Dasar Taman 

 

 

Gambar 4.9 Desain dasar taman reklame 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 4.10 Desain potongan dasar taman reklame 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pengalaman yang saya dapat selama melaksanakan 

Kerja Praktik selama satu bulan di PT. Vista Media, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal yaitu : 

1. Mengetahui tentang dunia reklame dari proses awal hingga proses akhir. 

2. Mendapatkan pengetahuan tentang Desain reklame. 

3. Mendapatkan pengalaman dalam dunia bekerja disebuah perusahaan. 

4. Mendapatkan pengetahuan tentang bahan dan material yang digunakan untuk 

membuat sebuah reklame yang layak ditampilkan. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan 

Kerja Praktik ini sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan 

Dapat selalu bekerja sama agar perusahaan bisa terus meningkat. 

2. Bagi mahasiswa 

Untuk mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik di PT. Vista 

Media, diperlukan kerja sama tim yang lebih bagus dan komunikasi yang 

lancar
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DAFTAR PUSTAKA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Papan_reklame#:~:text=Papan%20reklame%20(bahasa%2

0Inggris%3A%20Billboard,individu%20yang%20ingin%20mendongkrak%20popularitas. 
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