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ABSTRAK 

 

Jaman sekarang social media menjadi platform yang sangat populer 

dikalangan masyarakat, salah satunya adalah Instagram. Banyak perusahaan – 

perusahaan yang memnafaatkan social media sebagai media promosi serta 

mengisi post akun mereka dengan hal – hal yang sedang hangat diperbincangkan, 

salah satunya adalah penyebaran virus Corona. Maka dari itu dibuatlah infografis 

pencegahan penyebaran virus Corona sebagai edukasi untuk masyarakat luas 

mengenai cara – cara menghindari Corona. Tujuan dari laporan ini adalah 

mengetahui pengaruh penyebaran informasi ini di sosial media untuk masyarakat 

luas, serta memiliki manfaat yaitu menyadarkan masyarakat tentang COVID-19 

serta cara mencegahnya. Selain itu juga informasi ini mudah di akses jika 

disebarkan melalui Instagram disertai dengan ilustrasi yang menarik. 

 

Kata kunci: Ilustrasi, infografis, sosial media, virus Corona 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sosial media merupakan suatu platform yang sering dikunjungi oleh 

masyarakat masa kini. Salah satunya adalah Instagram. Instagram merupakan 

salah satu platform sosial media yang sering dikunjungi oleh masyarakat 

umum terutama remaja. Banyak dari perusahaan – perusahaan besar maupun 

kecil yang mengisi post Instagram mereka dengan konten – konten yang 

sedang marak diperbincangkan khalayak luas. Hal yang sedang hangat dibahas 

oleh masyarakat luas adalah wabah virus Corona. Hal ini penting untuk 

dibahas karena masyakarat sedang panik dengan penyebaran virus ini yang 

begitu cepat, maka dari itu dibuatlah informasi berupa infografis dalam feed 

Instagram agar mudah di akses dan mudah dipahami.  

Penggunaan style infografis untuk feed ini agar memudahkan pembaca 

untuk memahami konten pada feed tersebut. Infografis terdiri dari visual serta 

tulisan, dengan adanya visual maka pembaca bisa lebih mengerti bagaimana 

penggambaran atau maksud dari tulisan tersebut.  

Dalam penerapannya nanti, ilustrasi ini adakan dijadikan feed Instagram. 

Menurut Errika (2011:69) sosial media merupakan sarana yang cocok untuk 

berkomunikasi dengan khalayan luas. Selain itu juga bisa sebagai media 

marketing yang berbasis online, yang bisa mempromosikan perusahaan secara 

online. Sosial media pun mudah diakses dan murah sehingga banyak 

masyarakat yang dapat mengkasesnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka timbullah rumusan 

masalah. Rumusan masalah tersebut adalah, 

1.2.1 Bagaimana cara pembuatan ilustrasi infografis pencegahan 

penyebaran virus Corona? 

1.2.2 Apa pengaruh penyebaran informasi ini di sosial media untuk 

masyarakat luas? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah berguna untuk memfokuskan penelitian sehingga tidak 

membahas hal yang kurang berhubungan dengan topik permasalahan, maka 

dari itu batasan masalah penelitian ini adalah : 

a. Pembahasan virus Corona. 

b. Upaya pencegahan apa saja yang bisa dilakukan. 

c. Pengaruh feed infografis ini di sosial media Instagram. 

d. Penggunaan Adobe Illustrator sebagai media pembuatan feed infografis. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah, 

a. Mengetahui cara pembuatan ilustrasi infografis pencegahan penyebaran 

virus Corona 

b. Mengetahui bagaimana pengaruh penyebaran informasi ini di sosial media 

untuk masyarakat luas 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah agar masyarakat lebih sadar tentang 

COVID-19 serta cara mencegahnya. Selain itu juga informasi ini mudah di 

akses jika disebarkan melalui Instagram disertai dengan ilustrasi yang 

menarik. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah dan Perkembangan Koff and Gold Studio (CV Langgeng Rejo) 

Koff and Gold Studio dibentuk pada tahun 2018. Koff and Gold 

memfokuskan diri pada pembuatan video animasi/motion graphic. Koff and 

Gold memiliki jargon, yaitu “Inspired by the art of coffee making, we are 

group of animation and motion artist passionate to excite any story”. Koff 

and Gold selalu bertekad untuk membuat cerita apapun, menjadi “exciting”, 

dengan menggunakan video animasi.  

Sejak didirikan, Koff and Gold sudah bekerja sama dengan beberapa 

klien nasional maupun internasional, seperti CCV, The World Bank, Telkom 

Indonesia, Meratus, ITS, DJP, Universitas Airlangga, Barata Indonesia, 

PDAM, BNI, PJB, Conec World, dan lain – lain. 

2.2 Alamat dan Kontak Perusahaan 

Nama Instansi : Koff and Gold Studio (CV Langgeng Rejo) 

Alamat Instansi : Wonorejo Sari 6/E.03A, Surabaya 

Nomor Telepon : +6282140056126 

Email  : info@koffandgold.com 

Website  : www.koffandgold.com 

2.3 Lokasi Kerja 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Lokasi 1 Gambar 2.2 Lokasi 2 Gambar 2.3 Lokasi 3 

http://www.koffandgold.com/
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2.4 Fokus Bidang Kerja 

Hingga saat ini Koff and Gold Studio memiliki beberapa fokus bidang 

kerja, diantaranya adalah : 

a. Video Animasi Iklan Produk 

b. Video Animasi Explainer 

c. Animasi/Motion Graphic Pendukung Event 

Koff and Gold Studio memberikan 3 jenis pelayanan atau package 

dari bidang kerja diatas, yaitu Bronze, Silver, dan Gold. Berdasarkan urutan 

tersebut dapat dijelaskan bahwa Bronze adalah package paling rendah dengan 

style ilustrasi dan animasi yang simple dengan harga paling terjangkau, Silver 

adalah package menengah dengan style ilustrasi yang sedikit rumit dengan 

harga yang sedikit terjangkau, yang terakhir adalah package Gold yaitu 

package spesial dengan style ilustrasi yang rumit dan berkualitas tinggi 

dengan harga yang tinggi. Package tersebut dapat dipertimbangkan oleh klien 

saat akan bekerja sama dengan perusahaan. 

 

2.5 Struktur Organisasi Koff and Gold Studio 

Saat ini karyawan di Koff and Gold berjumlah 12 orang. Berikut 

adalah rangkaian struktur organisasi Koff and Gold : 

a. Chairman 

b. Creative Director 

c. Account 

d. Art Director 

e. Copywriter 

f. Storyboard Artist 

g. Ilustrator 

h. Animator 

i. Editor 

 

 



 

 

5 
 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Virus Corona (COVID-19) 

Berdasarkan jurnal Penyakit Dalam Indonesia (2020:46) dijelaskan 

bahwa Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. 

Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah 

kelelawar dan unta. Virus ini merupakan virus jenis baru, bahkan para dokter 

dan ilmuwan belum memiliki vaksin yang dapat menyembuhkan pasien dari 

virus ini. Akibatnya ribuan hingga ratusan ribu pasien meninggal akibat virus 

ini. Selain belum tersedianya vaksin, menurunnya imun tubuh dapat menjadi 

penyebab semakin ganasnya virus ini berkembang didalam tubuh. Maka dari 

itu sekarang masyarakat sudah mulai menjaga jarak satu sama lain serta 

menggunakan masker saat berada diluar ruangan karena virus Corona 

menyebar melalui droplet. 

3.2 Ilustrasi 

 Menurut Joneta dalam jurnalnya yang berjudul Peran dan Perkembangan 

Ilustrasi ilustrasi adalah sebuah gambar yang mengkomunikasikan sebuah 

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

suatu permasalahan. Dengan adanya ilustrasi, maka informasi yang diberikan 

dapat lebih dimengerti oleh khalayak luas. Sejarah ilustrasi tidak bisa lepas 

dari dunia buku, dimana fungsi awal ilustrasi sebagai penjelas atau 

pendamping sebuah tulisan. Ilustrasi pun sudah ada sejak dalam dahulu, 

contohnya seperti gambar – gambar manusia purba yang ada di dinding goa. 

3.3 Sosial Media 

Errika (2011:70) menjelaskan bahwa masyarakat modern saat ini 

hampir tidak mungkin bisa lepas dari sosial media. Disadari atau tidak, sosial 

media dengan segala kontennya hadir menjadi bagian hidup manusia karena 

sosial media sudah seperti kewajiban pokok bagi hampir seluruh masyarakat 

di dunia. Seiring dengan perkembangan jaman, kehadiran media makin 

beragam dan berkembang. Sosial media sekarang sudah memiliki banyak 

situs, seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan sebagainya. 
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Hampir semua orang mengakses situs – situs tersebut setiap harinya untuk 

mendapatkan berita – berita atau trend baru. Bahkan ada yang 

menggantungkan hidup mereka dengan bekerja dan mengdapatkan uang 

melalui salah satu situs tersebut. Namun sosial media juga sangat 

memudahkan kegiatan banyak orang, seperti dapat bekerja lewat sosial media 

tanpa harus keluar rumah, mendapatkan berita yang up to date serta cepat dan 

mudah untuk diakses. 

3.4 Infografis 

Menurut Muhammad dalam jurnalnya yang berjudul Infografis Sebagai 

Media Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Publik Bank 

Indonesia (2016:122) Infografis adalah suatu cara baru dalam penyampaian 

informasi yang cukup efektif modern ini. Infografis merubah data-data teks 

menjadi mudah dimengerti lewat berbagai teknik visualisasi data yang 

menarik. Infografis membantu publik luas untuk memahami konsep-konsep 

yang kompleks dengan lebih mudah dan cepat. Elemen yang disajikan 

tidaklah hanya tulisan tapi lebih dijelaskan lagi dengan ilustrasi yang 

berhubungan dengan konten atau data yang disampaikan. Penyampaian 

informasi dengan model infografis dapat menarik perhatian lebih banyak 

orang karena tampilannya yang tidak membosankan.  

Penyajian data model infografis biasanya hanya dituliskan berupa poin – 

poin penting saja, tidak secara keseluruhan ditampilkan. Poin – poin tersebut 

dikembangkan kembali dengan beberapa ilustrasi pendukung. 

3.5 Layout 

Feraldi (2015:6) mengatakan bahwa layout adalah pengaturan yang 

dilakukan dalam mempromosikan seluruh elemen desain untuk menghasilkan 

bentuk grafis yang diinginkan. Tujuan utama layout adalah untuk menyajikan 

elemen gambar dan teks dengan cara yang benar dan membuatnya lebih 

mudah untuk dimengerti oleh pembaca. 

Layout merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah desain 

karena jika suatu shape atau gambar dan teks digabungkan tanpa 

memperhatikan tata letaknya dapat merusak estetika desain tersebut, dan juga 

bisa mempersulit pembaca saat memahami desain tersebut (Feraldi, 2015:7). 
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Maka dari layout sangatlah penting agar komposisi antara gambar/shape dan 

teks dapat terlihat dinamis.  

 

3.6 Desain Vektor 

Menurut Tjiharjadi, & Sanwill dalam Novan (2016:25), gambar 

vektor merupakan gambar yang terbentuk bukan dari kumpulan titik 

melainkan terbentuk dari sejumlah garis dan kurva. Desain dengan basis 

vektor menggunakan perhitungan matematis dalam menentukan dan 

menampilkan obyek – obyek penyusun sebuah desain. Perhitungan matematis 

ini meliputi berbagai elemen penyusun suatu obyek, seperti posisi koordinat, 

tebal tipisnya garis luar (outline), warna, isi (fill) obyek/shape dan berbagai 

elemen lain.  

3.7 Warna 

Warna memiliki makna dan fungsi yang sangat penting dalam 

kehidupan organisme. Bukan hanya manusia tetapi juga binatang dan 

tumbuhan berkepentingan dengan warna. Manusia dapat memanfaatkan 

warna baik untuk berbagai kepentingan kehidupan sehari-hari maupun untuk 

menggali ilmu dan pengetahuannya. Warna dapat dilihat oleh manusia dan 

beberapa kelompok binatang karena adanya alat indera penglihatan (Yusuf, 

2003:2). 

Warna pun dapat menjadi elemen yang dapat menarik perhatian orang 

lain karena warna memiliki arti dan penempatannya sendiri – sendiri. Ada 

beberapa warna yang memiliki arti khusus sehingga saat warna tersebut 

dipakai, orang lain akan langsung mengerti tentang maksud dari warna 

tersebut. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Pada tahap awal pelaksanaan kerja praktik ini, saya mendapatkan 

beberapa brief mengenai projek yang nantinya akan dikerjakan. Projek 

yang saya dapatkan adalah pembuatan beberapa ilustrasi feed Instagram 

Koff and Gold. Feed tersebut berisikan konten mengenai COVID19 dan 

beberapa feed mengilustrasikan quote yang telah ditentukan oleh pihak 

perusahaan.  

Projek yang membutuhkan waktu paling banyak dalam pengerjaan 

adalah feed pencegahan Corona. Feed ini akan di upload secara bertahap 

berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Beberapa tahap pengerjaan feed 

pencegahan Corona ini antara lain (1) penjelasan/briefing mengenai 

konsep dan moodboard oleh Creative Director Koff and Gold Studio, (2) 

pembuatan sketsa berdasarkan konsep dan moodboard yang telah 

diberikan sebelumnya, (3) membuat desain secara digital, (4) desain yang 

sudah selesai akan di export dan siap untuk di upload di Instagram Koff 

and Gold Studio.  

4.2 Konsep Feed Instagram 

Saya mendesain 2 feed untuk tema pencegahan penyebaran virus 

Corona ini. Untuk kedua feed memiliki konsep yang sama yaitu informasi 

disusun seperti infografis, menggunakan karakter original Koff and Gold 

sebagai ilustrasi utama, menggunakan moodboard yang sama. 

Perbedaannya adalah untuk feed pertama terdiri  dari 6 post dan feed kedua 

terdiri dari 3 post. 

Gaya desain yang digunakan untuk ilustrasinya adalah desain 

berbasis vektor. Gaya desain vector ini digunakan untuk keseluruhan feed, 

baik feed pertama maupun yang kedua. Elemen yang ada dalam feed ini 

adalah 3 karakter original Koff and Gold, ilustrasi pendukung karakter 

yang sesuai dengan informasi didalamnya, lalu elemen – elemen 

pendukung untuk background atau bisa disebut juga supergrafis, teks yang 
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berisikan informasi yang dibutuhkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris, lalu logo Koff and Gold beserta website Koff and Gold. 

4.3 Sketsa Feed 1 

Untuk feed pertama, karena terdiri dari 6 post maka ada 6 sketsa 

yang harus dibuat, berikut adalah 6 sketsa yang telah disetujui oleh pihak 

Koff and Gold : 

4.3.1 Post 1 

Gambar disamping 

merupakan sketsa dari post 

1. Dapat dilihat karakter 

laki – laki original Koff 

and Gold sedang menyapa 

pembaca dengan tulisan “5 

Tips Pencegahan Virus 

Corona (Corona Virus 

Prevention)”.   

Lalu di pojok kiri 

bawah terdapat karakter 

musang (karakter original Koff and Gold) yang juga sedang 

menyapa pembaca dengan mengacungkan jempol. Dan di pojok 

kiri atas terdapat logo Koff and Gold. 

4.3.2 Post 2 

Untuk post 2 sudah 

masuk pada cara pertama 

untuk pencegahan virus 

Corona, yaitu “1. Jangan 

Menyentuh Wajah Kalian 

(atau wajah siapapun 

juga)”, yang diilustrasikan 

dengan si karakter laki – 

laki - 

Gambar 4.1 Sketsa Feed 1 Post 1 

Gambar 4.2 Sketsa Feed 1 Post 2 
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terlihat berusaha menjauhkan tangannya dari mukanya, lalu 

muncul si musang di pojok kanan bawah sambil membawa hand 

sanitizer. 

4.3.3 Post 3 

Untuk post 3, karakter 

yang digunakan adalah si 

musang. Dengan tulisan “2. 

Jangan Berbagi Makanan (serta 

alat makan dan handuk)”, yang 

diilustrasikan dengan si musang 

menandai peralatan makannya 

agar tidak dipakai oleh orang 

lain. 

4.3.4 Post 4 

Pada post 3, 

dijelaskan cara ketiga, 

yaitu “3. Buang Masker 

Kalian (Buang masker jika 

sudah tidak bersih dan 

jangan gunakan masker 

lebih dari sehari)”. Untuk 

post ke 3, karakter yang 

digunakan adalah karakter 

perempuan Koff and Gold. 

Dapat dilihat si 

perempuan membuang masker yang telah dipakai ke tempat 

sampah. 

4.3.5 Post 5 

Pada post 5 

dijelaskan cara selanjutnya 

“4. Buka Tutup Pintu 

dengan Siku atau Bahu 

Gambar 4.3 Sketsa Feed 1 Post 3 

Gambar 4.4 Sketsa Feed 1 Post 4 
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(Jika memungkinkan)”. 

Digambarkan dengan si 

laki – laki yang membuka 

pintu dengan siku tangan 

kirinya, tanpa memegang 

gagang pintu secara 

langsung.  

4.3.6 Post 6 

Pada post terakhir 

menjelaskan cara terakhir, 

yaitu “5. Selalu Cuci 

Tangan Kalian (Jangan 

lupa menggunakan hand 

sanitizer saat cuci 

tangan)”. Diilustrasikan 

dengan si perempuan 

mencuci tangannya dengan 

sabun di air mengalir. 

4.4 Sketsa Feed 2 

Untuk feed kedua, terdiri dari 3 post maka ada 3 sketsa yang harus 

dibuat, berikut adalah 3 sketsa yang telah disetujui oleh pihak Koff and 

Gold : 

4.4.1 Post 1 

Untuk post pertama di feed 

kedua ini berisi 3 tips, yaitu 

“1 Cek tubuh dengan 

termometer 2x sehari, 2 

Jangan menggunakan 

transportasi umum, 3 Tetap 

di rumah dan hindari 

kontak dengan orang lain 

selama 14 hari” 

Gambar 4.5 Sketsa Feed 1 Post 5 

Gambar 4.6 Sketsa Feed 1 Post 6 

Gambar 4.7 Sketsa Feed 2 Post 1 
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Digambarkan dengan si perempuan yang sedang berkegiatan di 

rumah, yaitu membaca buku. 

 

4.4.2 Post 2 

Untuk post kedua hanya 

berisikan judul konten 

“Self Quarantine 

(Mencegah Penyebaran 

Virus Corona)”, penjelasan 

singkat isi konten, si 

karakter laki – laki yang 

sedang beraktivitas di 

rumah. 

Kemudian beberapa elemen 

pendukung seperti laptop dan buah – buahan sebagai penanda 

bahwa ia sedang beraktivitas di rumah. 

4.4.3 Post 3 

Post terakhir berisikan 2 

tips, yaitu “4 Jaga jarak 

dengan orang lain sekitar 2 

meter, 5 Hindari tempat – 

tempat ramai seperti pusat 

perbelanjaan atau 

bioskop”. 

Post ini dilengkapi dengan ilustrasi 

si musang yang sedang menjahit 

baju di rumah sambil bersantai di 

kursi goyang. 

4.5 Tipografi 

Dalam layout desain, tipografi yang digunakan harus jelas dan 

terbaca dengan mudah agar dapat menarik perhatian banyak orang. Selain 

itu tebal tipis font juga harus diperhatikan agar dapat jelas terbaca juga 

Gambar 4.8 Sketsa Feed 2 Post 2 

Gambar 4.9 Sketsa Feed 2 Post 3 
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serta memberikan font tebal pada teks yang mengandung highlight – 

highlight tertentu. Font yang digunakan untuk feed ini adalah Karla : 

4.5.1 Style 1 

Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  1234567890 

4.5.2 Style 2 

Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  1234567890 

 

4.6 Warna 

Warna merupakan salah satu elemen penting dalam desain. 

Pemilihan warna yang tepat dapat membuat orang lebih tertarik dengan 

desain yang telah dibuat. Maka dari itu, pemilihan warna harus sesuai 

dengan konsep desain agar menciptakan komposisi yang baik dan dinamis.  

Warna yang digunakan cenderung cerah dan terang dengan 

dominan kuning da nada warna cerah lainnya, seperti hijau, merah, ungu, 

dan sebagainya. Pemakaian warna cerah ini bertujuan agar saat orang 

melihat dan membaca feed ini dengan semangat, tidak dengan perasaan 

takut atau terancam karena wabah ini dengan visual dan warna yang gelap. 

Selain itu, warna – warna yang digunakan merupakan color palette dari 

karakter – karakter Koff and Gold. 

4.7 Software Yang Digunakan 

Ilustrasi yang sayabuat memakai style desain vektor, maka dari itu 

dalam menyelesaikan feed ini, digunakan satu software untuk membantu 

pembuatan ilustrasinya, yaitu Adobe Ilustrator CC 2015. Adobe Illustrator 

adalah program editor grafis yang berbasis vektor. 
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Seluruh sketsa, ilustrasi, layout, tipografi, dan objek visual lainnya 

dikerjakan di Adobe Illustrator CC 2015 baik pada feed 1 maupun feed 2. 

4.8 Implementasi Karya 

Setelah menyelesaikan gambar dan layout feed dengan beberapa 

revisi, berikut adalah hasil jadi dari kedua feed :  

4.8.1 Feed 1 - Post 1 

Untuk scene 1 tidak ada 

revisi yang jauh dari 

sketsa. Hanya berupa revisi 

minor seperti warna, 

layout, dan komposisi. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Software Feed 1 

Gambar 4.11 Software Feed 2 

Gambar 4.12 Hasil Feed 1 Post 1 
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4.8.2 Feed 1 - Post 2 

Post ke-2 

menjelaskan cara atau tips 

pertama. Untuk scene 2 

juga tidak ada revisi yang 

jauh dari sketsa. 

 

 

 

4.8.3 Feed 1 - Post 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post ke-3 menjelaskan cara atau tips ketiga yaitu “Jangan 

Berbagi Makanan”, tidak ada revisi yang jauh dari sketsa awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Hasil Feed 1 Post 2 

Gambar 4.14 Hasil Feed 1 Post 3 
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4.8.4 Feed 1 - Post 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post ke-4 menjelaskan cara atau tips keempat yaitu “Buang 

Masker Kalian”, hanya merevisi raut wajah si perempuan yang 

awalnya berekspresi serius menjadi tersenyum.   

4.8.5 Feed 1 - Post 5 

Post ke-5 

menjelaskan cara atau tips 

kelima yaitu “Buka tutup 

pintu dengan siku atau 

bahu”, post ini ilustrasi dan 

layout masih sama dengan 

sketsa awal. Hanya sedikit 

merevisi komposisi 

tipografi. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.15 Hasil Feed 1 Post 4 

Gambar 4.16 Hasil Feed 1 Post 5 
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4.8.6 Feed 1 - Post 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post ke-6 menjelaskan cara atau tips keenam yaitu “Selalu 

cuci tangan kalian”. Post ini pun masih sama dengan sketsa awal, 

tidak ada revisi mayor. 

 

4.8.7 Feed 2 – Post 1 

Pada post pertama feed 2 

menjelaskan 3 cara namun 

hasil desain post ini masih 

sama seperti sketsa awal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.8.8   

Gambar 4.17 Hasil Feed 1 Post 6 

Gambar 4.18 Hasil Feed 2 Post 1 



 

 

18 
 

4.8.9 Feed 2 - Post 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post ke-2 menjelaskan simpulan isi konten dan judul 

konten. Post ini pun masih sama dengan sketsa awal, tidak ada 

revisi mayor. 

 

4.8.10 Feed 2 - Post 3 

Post ke-3 

menjelaskan dua cara 

terakhir untuk pencegahan 

virus Corona. Tidak ada 

revisi yang signifikan pada 

post ini. 

 

 

 

 

4.9 Pengaplikasian Pada Sosial Media Instagram 

Tujuan utama dibuatnya feed ini untuk meinformasikan dan 

mengedukasi masyarakat luas tentang pencegahan virus Corona melalui 

sosial media Instagram. Hampir semua masyarakat mengakses sosial 

Gambar 4.19 Hasil Feed 2 Post 2 

Gambar 4.20 Hasil Feed 2 Post 3 
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media setiap harinya, termasuk Instagram. Maka dari itu penyebaran 

informasi melalui sosial media sangatlah penting karena sosial media 

memiliki banyak platform dan sering diakses oleh masyarakat luas. 

Berikut adalah hasil desain feed yang telah di upload di akun 

Instagram Koff and Gold, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Hasil Feed 1 di Instagram 

Gambar 4.22 Hasil Feed 2 di Instagram 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan laporan kerja praktik yang berjudul “Pembuatan Ilustrasi 

Infografis Mengenai Pencegahan Virus Corona Untuk Feed Instagram di 

Koff and Gold Studio”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tujuan dari laporan ini adalah membuat ilustrasi berbentuk infografis 

mengenai pencegahan penyebaran virus Corona guna meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan wabah ini dan mengetahui bagaimana cara 

pencegahannya. 

2. Sebelum melakukan eksekusi desain, ada langkah – langkah yang 

harus dilakukan, yaitu penyampaian brief yang jelas, pematangan 

konsep, serta pemilihan moodboard yang tepat agar hasil desain 

memiliki komposisi layout, tipografi, dan warna yang menarik. 

3. Penyebaran informasi melalui sosial media memiliki pengaruh besar 

kepada masyarakat luas karena mengakses sosial media tergolong 

mudah dan murah. Selain itu hampir semua orang mengakses sosial 

media setiap harinya. 

5.2 Saran 

 Selama proses pelaksanaan kerja praktik yang berlangsung kurang 

lebih 1 bulan, saya merasa cukup nyaman mengerjakan projek – projek 

yang diberikan oleh perusahaan. Brief yang diberikan pun sudah cukup 

jelas dengan penyampaian yang jelas pula. Penyampaian kritk, masukan, 

serta revisi oleh Creative Director pun disampaikan dengan jelas sehingga 

tidak terjadi miscommunication. 
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