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ABSTRAK 

  Media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi yang paling populer 

dan digunakan oleh semua kalangan untuk menyampaikan sebuah informasi. 

Instagram merupakan salah satu bentuk media sosial yang dipilih untuk 

menyampaikan informasi mengenai Event yang ada di Jawa Timur, dan bentuk 

komunikasi yang digunakan ialah media visual gambar. Media visual gambar 

dihasilkan dengan pengolahan gambar dengan komputer atau lapotop 

menggunakan alat pemotretan seperti kamera dan disimpan dalam bentul file digital 

atau digital file. Beragam Event di Provinsi Jawa Timur dan setiap daerah memiliki 

ciri khas dan budaya yang berbeda – beda sehingga desain visual gambar yang 

dihasilkan juga berbeda – beda disesuaikan dengan tema acara yang akan 

diselenggarakan. Desain visual gambar dibuat semenarik mungkin agar dapat 

menarik perhatian masyarakat dan menumbuhkan rasa keingintahuan masyarakat 

terhadap acara yang akan diselenggarakan disetiap daerah di Jawa Timur. Desain 

visual gambar akan memudahkan masyarakat dalam membayangkan acara yang 

akan diselenggarakan dan area yang akan digunakan dalam acara yang akan 

diselenggarakan, dalam pembuatan desain visual gambar dibuat dengan digital 

grafis agar desain menyerupai situasi yang sesungguhnya dari acara yang akan 

diselenggarakan.  

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) merupakan suatu 

Intsansi yang bergerak dalam bidang pembinaan dan pengembangan di bidang 

Industri dan Perdagangan di Jawa Timur. Disperindag dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang dibantu oleh Wakil Kepala Dinas dan dibantu 7 unit Tata Usaha 

seperti Sub Dinas (Penyusunan Program, Bina Produksi, Bina Usaha, Perdagangan 

Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri & Meterologi); Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.  

 

Kata Kunci : Informasi, Event, Industri, Perdagangan  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di  era modereniasasi teknologi komunikasi mengalami perkembangan 

secara signifikan baik didalam Negeri maupun diluar Negeri. Pada saat ini sudah 

banyak media komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari - hari. Peminat 

media sosial tidak hanya pada orang dewasa melainkan dari anak – anak hingga 

dewasa yang menggunakan media sosial pada saat ini. Media komunikasi yang 

digemari pada saat ini misalnya Whatsapp. Instagram, Twitter, dan Facebook.  

 Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah merupakan awal dimulainya Otonomi Daerah. Pembinaan dan 

Pengembangan didalam bidang Industri Perdagangan di Jawa Timur di integrasikan 

sebagai Instansi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di 

Provinsi Jawa Timur menjadi Dinas Perindustrian dan Perindag (Disperindag) 

Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

30 Tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 

Provinsi Jawa Timur,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh Wakil Kepala Dinas dan 

dibantu 7 unit Tata Usaha seperti Sub Dinas (Penyusunan Program, Bina Produksi, 

Bina Usaha, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri & Meterologi); 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Setelah melalui 

beberapa perubahan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas; 5 

(lima) Bidang (Agro, Non-Agro, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan 

Internasional, Pengembangan Industri & Perdagangan); Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
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 Media Instagram yang dipilih untuk digunakan dalam menyampaikan 

informasi mengenai Event yang ada di Jawa Timur sesuai adat dan kebudayaan 

yang ada dalam setiap daerah di Jawa Timur. Bentuk komunikasi yang digunakan 

dalam menyampaikan informasi tersebut adalah dengan menggunakan Desain 

Visual Gambar yang dirancang sesuai tema pada event yang akan dilaksanakan. 

Desain visual gambar dihasilkan dengan pengolahan menggunakan laptop atau 

computer dengan menggunakan alat pemoteretan seperti kamera, disimpan dalam 

bentuk digital file atau file digital. Media visual gambar dibuat dengan desain Grafis 

agar desain pada gambar tersebut menyerupai situasi yang sesungguhnya dalam 

event tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan merumuskan masalah, 

“Bagaimana merancang konten digital grafis di sosial media instagram event Jawa 

Timur yang ditujukan kepada dinas perindustrian perdagangan provinsi jawa 

timur?” 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas didalam Kerja Prkatik ini adalah 

membuat Desain Grafis Gambar Visual yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan (Disperindag). 

1.4 Tujuan 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan adapun tujuan 

dari Kerja Praktik ini, yaitu menghasilkan desain Grafis Gambar Visual yang sesuai 

dengan tema Event di Provinsi Jawa Timur.  

Pada kesempatan Kerja Praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag)  yang bergerak di Bidang (Agro, Non-Agro, Perdagangan Dalam 

Negeri, Perdagangan Internasional, Pengembangan Industri & Perdagangan); 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, sebagai 
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menambah ilmu tentang Desain dan penyampaian informasi secara modern dengan 

memanfaatkan media sosial Instagram yang sedang trend saat ini.  

Dari pembuatan desain visual gambar Kerja Praktik di Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan (Disperindag) 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. 

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 Desain Visual Grafis sesuai 

dengan tema yang digunakan dalam setiap Event di Provinsi Jawa Timur. 

b. Mengetahui cara berkomunikasi dalam pekerjaan terhadap rekan kerja. 

c. Dapat mengetahui  informasi dan sebuah gambaran bentuk Event yang akan 

diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur.  

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 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 

ditingkat akademi.  
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Tempat  : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag) 

Alamat  : Jl. Siwalankerto Utara II No.42, Siwalankerto, 

Kecamatan. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 

60236 Indonesia.  

Telepon & Faks : (0882) - 17332146 

Email        : disperindag@jatimprov.go.id 

Website  :    disperindag.jatimprov.go.id/  

2.2 Sejarah singkat Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag) 

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah merupakan awal dimulainya Otonomi Daerah. Pembinaan dan 

Pengembangan didalam bidang Industri Perdagangan di Jawa Timur di integrasikan 

sebagai Instansi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di 

Provinsi Jawa Timur menjadi Dinas Perindustrian dan Perindag (Disperindag 

Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

30 Tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 

Provinsi Jawa Timur,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag) dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh Wakil Kepala Dinas dan dibantu 7 

unit Tata Usaha seperti Sub Dinas (Penyusunan Program, Bina Produksi, Bina 

Usaha, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri & Meterologi); 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

 Setelah adanya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 

mailto:disperindag@jatimprov.go.id
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1999 dan mengalami perubahan beberapa kali melalui Undang – Undang nomor 12 

Tahun 2008 sebagai perubahan kedua dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 

2004 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Mengenai 

Organisasi Perangkat Daerah, maka dari itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag Provinsi jawa timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan 

Dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas: 7 bidang (Standarisasi dan Desain Produk 

Industri, Industri Agro dan Kimia, Industri Logam Mesin tekstil dan Aneka, 

Industri Alat Transportasi Elektronika dan Telematika, Perdagangan Dalam Negeri, 

Perdagangan Internasional dan Metrologi), Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas.  

Sehingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat daerah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  Jawa 

Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Derah Provinsi jawa Timur Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang dipilih oleh 

seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas, terdiri dari 5 

bidang seperti Agro, Non – Agro, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan 

Internasional, Pengembangan Industri dan Perdagangan, Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.  

2.3 Visi dan Misi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag) 

1. Visi 

”Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka 

yang lebih berdaya saing global dan mandiri”. 

2. Misi 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Timur di atas, ditempuh beberapa misi sebagai berikut: 
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a. Mewujudkan peningkatan nilai tambah industri, penguasaan teknologi 

industri dan penguatan struktur industri. 

b. Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas. 

c. Mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi 

perdagangan dalam negeri 

d. Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

2.4 Informasi  Perusahaan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) merupakan suatu 

instansi yang bergerak dalam bidang pembinaan dan pengembangan Industri. Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memiliki kantor yang beralamat di Jl. 

Siwalankerto Utara II No.42, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa 

Timur 60236 Indonesia. 

1. Lokasi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 

 

 

Gambar 2.1 Lokasi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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2. Logo Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 2.2 Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

 (Sumber : https://disperindag.jatimprov.go.id/) 

 

 

https://disperindag.jatimprov.go.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 

gambar visual grafis yang sesuai dengan tema Event yang ada di Jawa Timur 

didukung dengan menggunakan Laptop, Mouse, kamera dan unsur lain yang 

berhubungan dengan pembuatan desain gambar visual grafis adalah tema dari tiap 

event yang akan dilaksanakan di Jawa Timur. 

3.1 Unsur-unsur dalam Perancangan Digital Grafis  

Pengertian grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang dirancang 

dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan garis sebagai media untuk 

menyampaikan informasi secara efektif dan lebih dikenal dengan istilah grafis atau 

gambar. Grafis atau gambar dapat menjadi fungsional dan sebagai seni artistik yang 

menginformasikan, menggambarkan keadaan atau kepentingan tertentu melalui 

rancangan, proses dan hasil produksi yang dikenal dengan istilah desain grafis. 

Desain  grafis  merupakan bentuk kegiatan merencanakan dan memproyeksikan 

gagasan maupun pengalaman dengan mewujudkan  kedalam sebuah konten  visual 

dan tekstual. Unsur – unsur yang pendukung dalam pembuatan desain gambar 

visual grafis, meliputi : 

1. Laptop 

Laptop merupakan modifikasi dari komputer. Pada  awal mulanya komputer 

tidak bisa dipindahkan, berukuran besar relatif berat dan komputer tidak bisa 

digunakan ditempat yang berbeda, seiring berjalannya waktu maka komputer 

dimodifikasi yang awalnya berukuran besar relative berat dan penggunaannya tidak 

bisa dipindahkan lalu mengalami perkembangan menjadi komputer bergerak (bisa 

dipindahkan dengan mudah) yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya 

berkisar dari 1-6 kg, tergantung ukuran, bahan dari spesifikasi komputer, yang 

berubah nama dari komputer menjadi laptop.  

Laptop juga dapat digunakan dalam lingkungan yang berbeda dari 

komputer. Pada laptop terdapat layar, keyboard, dan trackpad atau trackball, yang 
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berfungsi sebagai mouse . Sebuah port serial juga memungkinkan mouse biasa bisa 

terpasang.PC Card adalah perangkat keras insertable untuk menambahkan modem 

atau network card ke laptop. CD-ROM dan digital hard disk serbaguna memungkin 

built-in atau attachable.  

Karena laptop dimaksudkan untuk digunakan di mana saja, Laptop memiliki 

baterai yang memungkinkan untuk beroperasi tanpa terhubung ke stopkontak 

(sumber listrik). Laptop juga termasuk adaptor daya yang memungkinkan untuk 

menggunakan daya dari stopkontak dan mengisi kembali baterai. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Laptop  untuk perlengkapan mendesain 

 (Sumber : https://i.dell.com/sites/csimages/Video_Imagery/all/xps_7590_ 

touch.png) 

2. Mouse 

Mouse termasuk dalam perangkat keras atau hardware dari komputer yang 

masuk dalam kategori perangkat input. Mouse sendiri merupakan sebuah piranti 

penunjuk yang umumnya dipakai untuk memasukkan suatu perintah dan data ke 

dalam komputer atau laptop yang biasanya dilakukan dengan menggunakan papan 

ketik. 

  Mouse memiliki dua tombol utama di bagian kiri depan dan kanan depan. 

Tombol bagian kiri layaknya klik kiri, begitu juga tombol di bagian kanan yang 

berfungsi layaknya klik kanan, mouse juga memiliki tombol ketiga berupa tombol 

scroll. Tombol scroll berguna  untuk menscroll atau menaik turunkan tampilan pada 

layar komputer.  

Mouse biasanya digunakan di atas mouse pad. Alas ini memang didesain 

khusus untuk meningkatkan kinerja dari mouse khususnya dari segi kecepatan 

gerak dan input perintah, pada proses memasukkan atau menginputkan data dan 

https://i.dell.com/sites/csimages/Video_Imagery/all/xps_7590_%20touch.png
https://i.dell.com/sites/csimages/Video_Imagery/all/xps_7590_%20touch.png
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proses mendesain  dalam komputer atau laptop lebih mudah menggunakan mouse 

dibandingkan dengan perintah manual melalui keyboard.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Mouese untuk perlengkapan mendesain 

 (Sumber : https://media.rs-online.com/t_large/F1254264-01.jpg) 

3. Kamera 

Pada saat ini kamera tidak asing lagi dan sudah biasa didengar oleh telinga 

kita dalam kehidupan sehari – hari, kamera tidak hanya sebuah bentuk dari barang 

yang mahal dan sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Seiring berjalannya waktu 

pada bidang kamera menjadi sebuah hal yang bisa menjadi suatu bentuk komunitas. 

Tidak hanya menjadi komunitas, melainkan kamera juga bisa menjadi sebuah 

pekerjaan, dan kamera juga bisa menjadi sebuah hobi yang membuat kamu bisa 

mengeksplor skill dengan sebuah hal yang kamu senangi.  

Kamera juga tidak jauh dari kata edit. Edit mengedit foto agar tampak lebih 

indah, kini seakan menjadi salah satu passion dalam lingkungan sekitar. Kamera 

juga digunakan untuk mengabadikan suatu moment menyenangkan yang bisa 

disimpan dan dilihat kembali sebagai kenangan.  

Kamera merupakan sebuah seni observasi dan sebuah ilmu visual yang 

mampu memperindah sebuah hal yang ditangkap dari kamera. Sedangkan menurut 

para Ahli kamera adalah sebuah media untuk mengekspresikan dan berkomunikasi 

sesuai dengan gambar yang diambil, yang dapat mengubah persepsi menjadi sbeuah 

interpretasi dan eksekusi yang tidak terbatas, pengertian tersebut menurut Ansel 

Adams sedangkan menurut Elliot Erwint kamera merupakan sebuah bentuk alat 

untuk memfoto dan bereksplorasi pada seni observasi, yang bertujuan untuk 

menemukan hal yang baru pada tempat – tempat yang memiliki visual yang indah, 

https://media.rs-online.com/t_large/F1254264-01.jpg
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dengan fotografi juga menjadikan sebuah tempat dengan visual yang biasa menjadi 

lebih unik dan klasik. Dengan kamera juga dapat memberikan pandangan yang 

berbeda terhadap apa yang dilihat.  

Berdasarkan pengertian para ahli diatas penulis menyimpulkan bahawa 

kamera serupakan suatu alat yang digunakan untuk memfoto dan mengekspresikan 

gambar yang diambil dan juga digunakan sebagai media komunikasi untuk 

menginformasikan kepada orang lain  yang bertujuan untuk mengubah persepsi 

menjadi sebuah interpretasi dari gambar yang sudah diperoleh. 

 

Gambar 3.3 Kamera untuk perlengkapan mendesain 

 (Sumber : https://cf.shopee.co.id/file/e3eeed2ebeed55f4601d3ee529011839) 

3.2 Unsur  Lain yang Berhubungan dengan Perancangan Digital Grafis  

 Unsur lain yang berhubungan dalam pembuatan desain digital grafis adalah 

tema. Karena tema acara atau event yang dilaksanakan disetiap daerah di  Provinsi 

Jawa Timur. Pengertian tema sendiri adalah sebuah ide atau gagasan yang 

diguanakan sebagai landasan atau dasar  pada acara atau event tersebut. 

 

 

https://cf.shopee.co.id/file/e3eeed2ebeed55f4601d3ee529011839
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BAB IV  

PROSES KERJA 

 

Dalam Bab IV ini menjelaskan tentang proses Kerja Praktik dalam 

perancangan digital Grafis. Pengerjaan dilakukan di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan 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 perancangan digital Grafis dengan urutan kerja mulai 

dari awal hingga akhir, yaitu sebagai berikut : 

a. Pencarian referensi berdasarkan dengan Event tersebut 

b. Menyusun rancangan desain twibbon 

c. Finishing 

Berikut proses kerja yang dimana akan menjelaskan secara rinci dan detail. 

4.1 Aplikasi yang digunakan 

Dalam perancangan digital Grafis tidak lepas seperti pembuatan karya 

digital pada umumnya, yaitu membutuhkan aplikasi/program sebagai penunjang 

dalam hal pengerjaan. Aplikasi untuk perancangan digital Grafis antara lain sebagai 

berikut : 

1. Adobe Photoshop  

Aplikasi Photoshop  adalah salah satu komponen tambahan yang biasa 

digunakan dalam pembuatan desain visual pada perancangan digital Grafis yang 

digunakan untuk memberi warna, corak, ataupun motif pada desain panggung. 

Motif ini dibutuhkan untuk memberikan daya tarik tersendiri bagi orang yang ingin 

melihatnya 

Adobe Photoshop CS6 merupakan software professional dalam pengolahan 

gambar digital dengan kualias, efek dan berbagai macam perubahan yang dapat 

diatur sesuai dengan apa yang anda harapkan”. (Iril Sagita, 2013 dalam Setyanti, 

Nugraheni dan Umi Khabibah, 2010) “Adobe Photoshop CS6 adalah sebuah 



 
 

14 
 

software yang diproduksi oleh Adobe System yang merupakan versi terbaru 

Photoshop, versi CS6 ini disebut juga sebagai versi ke 13 Adobe Photoshop”. (Iyan 

Nuryana, 2013 dalam Setyanti, Nugraheni dan Umi Khabibah, 2010) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo Aplikasi Adobe Photoshop CS6 

 (Sumber : logowik.com) 

 

 

Gambar 4.2 Aplikasi Adobe Photoshop CS6 

 (Sumber : Dokumen Pribadi) 

2. CorelDraw 

Aplikasi CorelDraw merupakan suatu program aplikasi grafis berbasis 

vektor yang dapat menciptakan karya seni yang professional, mulai dari karya seni 

yang simpel seperti logo sederhana hingga ilustrasi teknis yang rumit atau kompleks 

dengan pemrosesan visual (dalam Skripsi Pamuaji, Alfiyanto 2017). 
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Gambar 4.3 Logo Aplikasi Adobe Ilustrator CS6 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 

 

  

Gambar 4.4 Aplikasi Adobe Ilustrator CS6 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 

3. Instagram 

Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata 

"insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih 

dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto 

secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" 

berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi 

kepada orang lain dengan cepat. Instagram merupakan sosial media berbasis 

gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Pada 

aplikasi Instagram, memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video ke 

dalam feed yang dapat diedit dengan berbagai filter dan diatur dengan tag dan 

informasi lokasi. Unggahan dapat dibagikan secara publik atau dengan pengikut 
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yang disetujui sebelumnya. Pengguna dapat menjelajahi konten pengguna lain 

berdasarkan tag dan lokasi dan melihat konten yang sedang tren. Pengguna dapat 

menyukai foto serta mengikuti pengguna lain untuk menambahkan konten mereka 

masuk kepada beranda. Melalui Instagram pengguna dapat mengunggah foto dan 

video pendek kemudian membagikannya kepada pengguna lain. Pada gambar yang 

diunggah, pengguna dapat menambahkan tag kepada orang tertentu dan penentuan 

lokasi. Pengguna juga dapat mengatur akun mereka sebagai "pribadi", sehingga 

mengharuskan mereka menyetujui setiap permintaan pengikut baru. 

 

Gambar 4.5 Logo Aplikasi Instagram 

 (Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Gambar 4.6 Aplikasi Instagram 

 (Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 

4.2 Penyusunan Perancangan Digital Grafis 

Proses ini dimana perusahaan telah menerima gambaran rancangan dari 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk didesain digital grafis 

sesuai dengan tema event yang akan dilaksanakan disetiap daerah yang ada di 

Provinsi Jawa Timur. Proses rancangan desain ini setidaknya dilakukan selama satu 

hari dan melihat saat hasil rancangan direvisi oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag), dan sebelum memulai pekerjaan Dinas Perindustrian 

dan Pergangan (Disperindag) dan juga memberi referensi tentang digital grafis yang 

akan dibuat, juga ukuran dan tema yang akan dilaksanakan dalam event di daerah 

yang ada di Provinsi Jawa Timur.   
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4.3 Pembuatan Desain Digital Grafis 

Tujuan pembuatan Digital Grafis berfungsi sebagai gambaran dari acara 

yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, karena acara yang akan 

dilaksanakan sangat beragam sesuai dengan daerah yang ada di Provinsi Jawa 

Timur. Digital grafis tersebut pun dibuat sesuai dengan tema pada kegiatan yang 

akan dilaksanakan, sehingga perancangan digital grafis yang sudah jadi dan sudah 

sesuai dengan tema yang akan dilakasanakan pada setiap event di Provinsi Jawa 

Timur dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan memaknai dari 

setiap acara yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. 

Proses pertama Pencarian referensi berdasarkan dengan Event tersebut. 

Mencari acaranya kapan di selenggarakan dan mencari data apa saja keunikannya 

acara tersebut dan mengambil gambar proses acara berlangsung, saat pengambilan 

gambar bisa dilakukan ditempat acara maupun lewat daring. 

 

 

  

Gambar 4.5 Pencarian referensi berdasarkan dengan Event tersebut 

 (Sumber : https://travel.tempo.co/read/1259005/ribuan-penari-gandrung-sewu-

banyuwangi-memikat-wisatawan/full&view=ok) 

https://travel.tempo.co/read/1259005/ribuan-penari-gandrung-sewu-banyuwangi-memikat-wisatawan/full&view=ok
https://travel.tempo.co/read/1259005/ribuan-penari-gandrung-sewu-banyuwangi-memikat-wisatawan/full&view=ok
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Setelah proses Pencarian referensi berdasarkan dengan Event tersebut 

telah selesai, maka proses selanjutnya adalah  merangkum dan pemotongan gambar 

serta mengedit bagian yang terlihat gelap agar lebih terang dan juga sebaliknya 

menggunakan aplikasi Adobe Photoshop.  

 

Gambar 4.6 Desain Gambar berdasarkan dengan Event Tersebut 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 

 

4.4 Menyusun rancangan desain twibbon 

Setelah melakukan berbagai proses Pencarian referensi serta pengeditan 

gambar yang telah disetujui, maka selanjutnya yaitu pembuatan Twibbon supaya 

terlihat lebih menarik dalam menempatkan tulisan yang bagus dan menarik 

perhatian sebelum membuat twibbon langkah pertama mengatur ukuran dokumen 

di CorelDrawX7 Dengan ukuran 20cm X 20cm Dan resolusi 300  serta 

menggunakan RGB supaya apa yang dibuat sama dengan hasil yang akan di upload. 
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Gambar 4.7 Ukuran dokumen  Event Jawa Timur 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

Gambar 4.8 Pembuatan Twibbon 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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Setelah gambar yang selesai diedit dan Twibbon telah dibuat maka tahap 

selanjutnya pengabungan  kedua file tersebut di aplikasi CorelDrawX7. 

 

Gambar 4.9 Gabungan Dari Twibbon Dan Gambar 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

Dalam hal me-export, banyak sekali proses yang dilakukan pada tahap ini, 

seperti pengecekan warna dan corak, hingga proses menentukan resolusi gambar 

yang di- export. 
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Gambar 4.10 Proses Export Gambar ke Format JPG 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 4.11 Hasil akhir Gandrung Sewu (Kab.Banyuwangi) 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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4.5 Finishing 

Pada proses terakhir, file yang sudah selesai akan di upload di media sosial 

pada aplikasi Instagram, dan memberi penjelasan lebih lengkap supaya bisa 

mengetahui lebih jelas di event tersebut yang diselenggarakan.  

 

 

Gambar 5.1 Upload Di Aplikasi Istagram 

(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 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), 

maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 

1. Mengetahui tentang dunia kerja yang berhubungan langung dengan Institusi 

Pemerintahan  

2. Menambah pengetahuan tentang desain konten Digital Grafis media social 

Instagram.  

3. Mendapatkan pengalaman dalam dunia bekerja disebuah Institusi 

Pemerintahan. 

4. Mendapatkan pengetahuan tentang event yang dilaksanakan di Provinsi Jawa 

Timur. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan 

Kerja Praktik ini sebagai berikut :  

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 

Untuk lebih baiknya kantor merndatangi langsung ke acara tersesbut supaya 

hasil karya foto yang didapat mempunyai hak cipta sendiri bagi kantor dan 

info tentang acara tersebut bisa ditanyai kepakarnya secara langsung sendiri 

di tempat. 
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2. Bagi mahasiswa 

Untuk mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur, diperlukan kerja sama tim yang 

lebih baik lagi dan komunikasi yang lancar. 
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