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ABSTRAK 

  Desain stand/booth dirancang dengan konsep dan kualitas ruang yang 

baik. Booth ini bertujuan sebagai tempat untuk peserta pameran menampilkan 

produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Kualitas ruang tersebut 

diharapkan dapat memberikan kesan yang bagus bagi pengunjung pameran 

tersebut. Desain booth ini menggunakan konsep yang mewah, minimalis, dan 

sejuk sesuai dengan permintaan klien. Booth merupakan media atau tempat bagi 

peserta pameran untuk mempromosikan jasa atau produknya, oleh karena itu 

maka desain dari suatu booth sangat berperan penting bagi peserta pameran. 

Desain booth akan memudahkan kita dalam membayangkan bagaimana hasil dari 

desain booth yang dibuat dengan akurasi dan penggambaran yang lebih baik 

dibandingan dengan sketsa manual. 

CV. Citra Pamerindo Abadi adalah Event Organizer yang berbasis di 

Jawa Timur. CV. Citra Pamerindo Abadi Jasa Event Organizer Jawa Timur hadir 

untuk memberikan kemudahan pada perusahaan dan instansi untuk melakukan 

promosi. Citra Pamerindo Abadi Event Organizer Jawa Timur mengedepankan 

pelayanan terbaik bagi “bussiness partner” 

 

Kata Kunci : booth, Event, pameran
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini di era digital dan banyaknya perkembangan teknologi yang 

dilakukan di Indonesia maupun diluar negeri yang semakin tahun semakin 

meningkat, yang dimana kebutuhan pihak perusahaan untuk menarik para 

desainer muda dalam berlomba lomba membuat sebuah produk terutama pada 

pihak event organizer. Produk yang digunakan untuk memvisualisasikan sebuah 

event tersebut dengan berbagai macam mulai dari gambar sampai hasil jadi dalam 

bentuk 3D. 

Perusahaan Event Organizer (EO) adalah pengelola suatu kegiatan 

(Pengorganisir Acara). Setiap kegiatan yang di selenggarakan bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan di kedua belah pihak, baik penyelenggara maupun yang 

hadir pada saat kegiatan berlangsung. Keuntungan ini tidak harus bersifat material 

namun juga bisa bersifat non material. Dalam pengertian ini yang di maksudkan 

dengan event organizer lebih mengarah pada profesi, yaitu suatu lembaga baik 

formal maupun non formal, yang di percaya untuk melakukan kegiatan. 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia, dewasa ini telah memperlihatkan 

ke arah yang menggembirakan. Terbukti dengan semakin menjamurnya berbagai 

bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang barang maupun jasa, baik itu 

skala kecil maupun besar. Salah satunya adalah event organizer. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan  

masalah, “Perancangan Desain Booth Pameran Properti Menggunakan 3DS Max 

di CV.Citra Pamerindo Abadi?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas didalam Kerja Praktik ini adalah 

membuat desain booth pameran indoor menggunakan 3Ds max di CV. Citra 

Pamerindo Abadi 

1.4 Tujuan 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat ditentukan adapun 

tujuan dari Kerja Praktik ini, yaitu menghasilkan desain booth pameran indoor 

yang dapat disesuaikan dengan event yang diselenggarakan CV. Citra Pamerindo 

Abadi. 

Pada kesempatan Kerja Praktik di CV. Citra Pamerindo Abadi yang 

bergerak di bidang event organizer sebagai menambah ilmu tentang pembuatan 

Desain booth pameran indoor dan pemilihan material yang digunakan.. 

Dari pembuatan desain booth pameran properti sebagai materi Kerja 

Praktik di CV. Citra Pamerindo Abadi 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 desain booth pameran 

hingga pemilihan material yang digunakan 

b. Mengetahui cara berkomunikasi dalam pekerjaan terhadap rekan kerja. 

c. Dapat mengetahui  informasi dan sebuah gambaran bentuk booth pameran 

yang ingin dibuat dan sesuai dengan keinginan klien.  

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 event organizer ditingkat akademi
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Tempat  : CV. Citra Pamerindo Abadi 

Alamat  : Jl. Bendul Merisi Permai N 10, Wonocolo, 

Surabaya, 60239 Jawa Timur, Indonesia. 

Telepon & Faks : (031) – 847 7788 

Email  : citrapamerindo.event@gmail.com 

Website  : www.cipa.co.id 

2.2 Sejarah singkat perusahaan CV. Citra Pamerindo Abadi 

CV. Citra Pamerindo Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

exhibition (pameran). Pada awal berdirinya, tahun 1993, pameran yang 

diselenggarakan bersifat tematik dan sederhana. Lokasinya masih berkisar antara 

Surabaya dan malang. Pucuk dicinta ulam tiba, momen untuk go nasional datang 

ketika mendapatkan kepercayaan sebagai pelaksana “Festival Walisongo” pada 

tahun 1999 dan “Pekan Raya PON XIV” pada tahun 2000 di Jawa Timur. 

Kesuksesan demi kesuksesan telah diraih. Nama Citra Pamerindo 

semakin menggema di dunia exhibition dan promotion. Kepercayaan dari instansi 

pemerintah dan perusahaan swasta terus mengalir untuk mempromosikan produk 

unggulan mereka. Berbagai jenis pameran digelar, seperti pameran pembangunan, 

pameran perbankan atau pameran properti yang digelar secara periodik. 
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Komitmen untuk menjadi mitra yang menguntungkan dan event organizer yang 

perofesional menjadikan Citra Pamerindo tetap tampil terdepan dan terpercaya. 

Dunia usaha terus berkembang. Peningkatan sumber daya manusia perlu 

mendapatkan perhatian yang lebih serius. Terhitung sejak tahun 2007, nama Citra 

pamerindo berubah menjadi Citra Pamerindo Abadi (CPA). Dengan tidak 

meninggalkan komitmenya, CPA bertekad untuk semakin maju dalam usahanya 

sebagai event organizer dan event properties. 

2.3 Visi dan Misi CV. Citra Pamerindo Abadi 

Menciptakan kualitas promosi yang kreatif dan inovatif, meningkatkan 

produk serta mendorong perekonomian bangsa.. 

2.4 Informasi  Perusahaan 

CV. Citra Pamerindo Abadi adalah perusahaan yang berdiri di bidang 

jasa pembuatan event dengan mengerjakan berbagai jenis event. CV. Citra 

Pamerindo Abadi mempunyai kantor yang bertempat di Jl. Bendul Merisi Permai 

N 10, Wonocolo, Surabaya, 60239 Jawa Timur, Indonesia. 
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1. Foto lokasi CV. Citra Pamerindo Abadi 

 

Gambar 2.1 Lokasi CV. Citra Pamerindo Abadi 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

2. Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Logo CV. Citra Pamerindo Abadi 

 (Sumber : Dokumen Pribadi) 
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BAB III  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam tinjauan pustaka di BAB III ini, penulis akan menjelaskan berbagai 

sumber - sumber yang berhubungan dengan pembuatan desain booth pameran 

indoor menggunakan 3Ds Max. 

3.1 Unsur-unsur dalam booth pameran indoor 

Booth pameran dibuat dengan tujuan menarik pengunjung pameran agar 

mendatangi booth peserta pameran. Dengan mengingat sifat sangat terlihatnya 

aspek dari suatu booth peserta pameran, sebuah kesalahan di bidang ini dapat 

dengan mudah merusak persepsi pengunjung pameran. Unsur-unsur ini adalah 

penerangan, dekorasi dan properti. 

1. Penerangan 

Penerangan memiliki peran penting pada unsur booth pameran, 

memungkinkan pengunjung dan penunggu booth dapat bergerak bebas dengan 

aman di lokasi booth pameran dan membantu menciptakan nuansa yang tepat 

sesuai dengan karakter produk atau perusahaan klien. 

Fungsi penerangan : 

 Memberi fokus perhatian pada pengunjung pameran 

 Menciptakan nuansa ruangan tertentu (misalnya lampu berwarna kuning 

dapat menciptakan suasana hangat dan nyaman) 

Penerangan pada booth pameran terdapat 2 jenis penerangan yaitu
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 Pencahayaan umum 

 

 Gambar 3.1 Lampu downlight  

(Sumber : https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/700/product-1/2017/10/11/0/0_87815498-ee7a-

473d-a7e3-89baf6571d26_700_700.jpg) 

 

Pencahayaan umum adalah jenis pencahayaan yang biasa 

digunakan untuk menerangi ruangan, biasa dipasang  dibagian atas  plafon. 

Pemakaian lampu di plafon dapat menggunakan jenis lampu downlight, 

dengan teknik pemasangannya dilubangi dan dimasukkan ke langit-langit 

interior atau plafon namun pada laporan kali ini lampu downlight 

diwakilkan dengan lampu yang ada dalam ruangan pameran. 

 

 Pencahayaan khusus 

 

Gambar 3.2 Lampu spot 

(Sumber : https://bit.ly/3jCLhsS) 
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Pencahayaan khusus adalah pencahayaan yang ditujukan untuk 

menonjolkan objek tertentu yang ingin ditonjolkan, Istilah pencahayaan 

khusus biasa kita gunakan adalah lampu tembak atau lampu spot. 

Penggunaan lampu tembak atau lampu spot pada booth pameran 

perumahan yaitu untuk frame poster, produk display, logo dan teks 

perusahaan 

2. Dekorasi 

Stand atau booth sering disambungkan dengan booth pameran untuk 

keperluan bisnis yaitu mempromosikan barang atau jasa sebuah perusahaan. 

Dekorasi memiliki peranan penting bagi suatu perusahaan untuk mempromosikan 

produk atau jasanya pada pameran yang diikutinya. Pengunjung akan melihat 

dekorasi saat pertama kali melihat booth/stand sebelum memutuskan untuk 

memasukinya. 

Untuk booth pameran ada beberapa jenis dekorasi yang dapat digunakan 

untuk mendukung sarana promosi perusahaan : 

 Dekorasi simple dan elegan 

 Dekorasi yang memberikan kesan mewah 

 Dekorasi yang memberikan rasa nyaman 

 Dekorasi yang memberikan kesan hijau dan sejuk 

Dekorasi pada booth/stand pameran juga memiliki beberapa fungsi diantaranya : 

 Sebagai ajang promosi perusahaan. 

 Untuk menarik pengunjung. 

 Sarana branding perusahaan. 
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 Sarana presentasi produk. 

 

 

Gambar 3.3 Dekorasi booth pameran 

 (Sumber : https://bit.ly/3jGeCTj) 

3. Properti 

 Seperti halnya dekorasi, anda perlu menentukan penggunaan properti 

dengan tepat untuk booth pameran anda. Setelah ditentukan, anda harus 

mengidentifikasi peralatan yang akan dipakai untuk booth pameran. Peralatan 

yang biasa digunakan meliputi: kursi, meja, diorama, dan papan informasi. 

 Kursi 

Dalam booth pameran terdapat beberapa kursi yang berfungsi 

untuk tempat duduk tamu dan penunggu booth pameran. Setiap 

perusahaan berbeda-beda dalam pemilihan kursi untuk perlengkapan 

booth pameran, hal tersebut disesuaikan dengan tema booth pameran 

yang diinginkan. Jenis kursi yang biasa digunakan dalam booth 

pameran adalah side chair dan sofa.  
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Gambar 3.4 Side chair 

 (Sumber : https://storage3d.com/storage/2020.06/5129b95d526dd2c16e2437d4f0a15d59.jpg) 

 

Gambar 3.5 Sofa 

 (Sumber : https://storage3d.com/storage/2020.06/a827c768a397c1493f4fb45f62f1d29d.jpg) 

 

 

 

 

 Meja 

Meja dan kursi merupakan dua perlengkapan yang tidak dapat 

dipisahkan, kalau ada kursi pasti ada meja untuk melengkapinya. Meja 

dalam booth pameran berfungsi sebagai tempat untuk menaruh 
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dokumen-dokumen untuk konsumen, selain itu meja juga digunakan 

sebagai alas untuk konsumen pada saat mengisi berkas-berkas untuk 

keperluan perusahaan. 

Dalam booth pameran terdapat beberapa jenis meja yang biasa 

digunakan yaitu reception desk, coffee table, dan side table. 

 

 

Gambar 3.6 Reception desk 

(Sumber : https://free3d.com/imgd/l31/5cc462b826be8bfd4a8b4567/6678-reception-desk-1.jpg) 

 

 

Gambar 3.7 Coffee table 

(Sumber : https://www.eurway.com/Shared/Images/Product/Kensington-Coffee-Table-

Walnut/kensington-coffee-table-walnut.jpg) 
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 Diorama/maket 

Diorama atau maket dalam booth pameran properti berfungsi sebagai 

alat promosi produk dari perusahaan, sehingga pengunjung tidak 

hanya melihat desain rumah yang ditawarkan oleh perusahaan di 

poster maupun brosur, tetapi dapat melihatnya secara langsung dan 

detail, sehingga tujuan dari diorama yaitu sebagai alat bantu untuk 

memvisualkan produk rumah yang ditawarkan. 

 

Gambar 3.9 Diorama/maket rumah 

(Sumber : https://lh3.googleusercontent.com/proxy/) 
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BAB IV  

PROSES KERJA 

 

Dalam Bab IV ini menjelaskan tentang proses Kerja Praktik dalam 

perancangan booth pameran properti PT. Jayaland beserta properti lainnya. 

Pengerjaan dilakukan di CV. Citra Pamerindo Abadi 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 panggung dengan urutan kerja 

mulai dari awal hingga akhir, yaitu sebagai berikut : 

a. Pencarian referensi berdasarkan dengan Event tersebut 

b. Menyusun rancangan desain booth pameran 

c. Pembuatan desain booth pameran 

d. Pembuatan desain properti pendukung dan pencahayaan 

e. Finishing 

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

4.1 Aplikasi yang digunakan 

Dalam membuat desain booth pameran tidak lepas seperti pembuatan 

karya digital pada umumnya, yaitu membutuhkan aplikasi/program sebagai 

penunjang dalam hal pengerjaan. Aplikasi untuk pembuatan booth pameran 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 yang dibuat setelah diukur dan 

disesuaikan dengan ukuran aslinya. Selain untuk kegunaan 3D aplikasi ini juga 

dapat membantu untuk pengerjaan ukuran layout booth pameran.. 

 

Gambar 4.1 Logo Aplikasi 3DS Max 

(Sumber : https://techgage.com/autodesk-3ds-max-logo/) 

 

 

Gambar 4.2 Aplikasi 3DS Max 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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2. Corel Draw X7 

Aplikasi Corel Draw X7 adalah salah satu komponen tambahan yang biasa 

digunakan dalam pembuatan desain visual pada panggung. Aplikasi ini digunakan 

untuk memberi warna, corak, ataupun motif logo pada desain panggung dan 

booth. Motif ini dibutuhkan untuk memberikan daya tarik tersendiri bagi orang 

yang ingin melihatnya. 

 

Gambar 4.3 Logo Aplikasi Corel Draw X7 

 (Sumber : https://1.bp.blogspot.com/corel-draw-logo-icon-31.png) 

 

 

Gambar 4.4 Aplikasi Corel Draw X7 

 (Sumber : Dokumen Pribadi) 
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4.2 Penyusunan rancangan desain booth pameran 

Proses ini dimana perusahaan telah menerima gambaran rancangan dari 

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

dilakukan selama empat hari atau lebih kembali lagi melihat saat hasil rancangan 

direvisi oleh perusahaan, dan sebelum memulai pekerjaan perusahaan juga 

memberi referensi tentang desain booth pameran yang akan dibuat, juga ukuran 

dan material apa yang akan digunakan sebelum menuju proses pembuatan desain. 

Setelah proses perancangan, dilanjutkan dengan proses pembuatan desain booth 

pameran yang divisualisasi dengan 3Ds Max.  

4.3 Pembuatan desain dasar booth pameran 

Tujuan pembuatan desain dasar booth pameran yaitu berfungsi sebagai 

pemberi gambaran bagaimana desain yang cocok untuk booth pameran yang akan 

dirancang sesuai dengan lokasinya di layout pameran, hal ini dilakukan karena 

lokasi booth pameran di layout dapat mempengaruhi desain suatu booth pameran. 

Proses pertama sebelum pembuatan desain dasar booth pameran yaitu 

dengan menentukan lokasi booth pameran berdasarkan layout pameran. 
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Gambar 4.5 Layout pameran properti 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 

 

Setelah menentukan lokasi booth pameran sesuai dengan layout pameran 

properti, dapat diambil kesimpulan : 

 Lokasi booth membelakangi booth/stand peserta pameran lain. 

 Ukuran booth Cv. Citra Pamerindo Abadi (CPA) yaitu 3x8 meter. 

Selanjutnya setelah mendapatkan data-data untuk lokasi dan ukuran 

booth PT. Jayaland yaitu membuat desain dasar booth pameran Cv. Citra 

Pamerindo Abadi yang cocok untuk lokasi booth pameran tersebut menggunakan 

aplikasi 3Ds Max. 
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Gambar 4.6 Ukuran alas booth pameran Cv. Citra Pamerindo Abadi 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 4.7 Desain dasar booth pameran PT. Jayaland 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 

 

Setelah desain dasar sudah didesain dan disetujui, maka langkah 

selanjutnya adalah melapisi alas booth pameran dengan flooring kayu dan 

backdrop tanaman untuk memberi kesan mewah dan sejuk. Pemilihan flooring 

kayu dan backdrop tanaman dikarenakan permintaan klien yang ingin membuat 

booth pameran dengan kesan minimalis, elegan, mewah dan sejuk. 
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Untuk alas booth pameran, penulis menggunakan tekstur kayu jenis white 

oak wood, karena warna dari jenis white oak wood tampak cerah, sehingga 

memberikan kesan booth pameran yang bersih dan elegan. 

 

Gambar 4.8 Floor Wood Texture 

 (Sumber : https://i.pinimg.com/originals/c3/e3/ce/c3e3cee0dd6085087f3c3b218a3790ce.jpg) 

 

 Selanjutnya bagian backdrop untuk booth pameran, penulis menggunakan 

tekstur semak (bush texture) untuk menggantikan penggunaan tanaman rumput 

sintetis di saat realisasi dari pembuatan booth tersebut. Penggunaan rumput 

sintetis untuk melapisi backdrop dari booth yang didesain adalah untuk 

memberikan kesan hijau dan sejuk. 

 

Gambar 4.9 Grash Texture 

 (Sumber : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0337/7469/products/grass-texture-wall-

mural_740x.jpeg?v=1546435133) 
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Gambar 4.10 Desain alas dan backdrop booth pameran PT. Jayaland 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 

 

4.4 Pembuatan dekorasi booth pameran 

Setelah desain dasar sudah didesain dan disetujui, maka langkah 

selanjutnya adalah membuat dekorasi untuk booth pameran Cv. Citra Pamerido 

Abadi. Desain untuk dekorasi yang diminta oleh klien adalah desain booth 

pameran yang memiliki nuansa minimalis, elegan, mewah, dan sejuk. 

 

Gambar 4.11 Desain awal dekorasi booth pameran 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.12 Desain lanjutan booth pameran 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 

Setelah proses perancangan dekorasi booth pameran selesai, maka proses 

selanjutnya adalah menambahkan logo perusahaan pada desain booth pameran 

yang sudah dibuat. Langkah awal sebelum memasukkan logo perusahaan ke 

desain booth pameran yaitu dengan cara memasukkan logo perusahaan ke dalam 

aplikasi photoshop. 

 

Gambar 4.13 Proses edit logo perusahaan klien menggunakan Corel Draw X7 

 (Sumber : Dokumen pribadi) 
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 Setelah memasukkan logo perusahaan klien ke Corel Draw selanjutnya 

yaitu melakukan konversi atau export vector logo tersebut menjadi format png 

agar gambar yang dihasilkan menjadi lebih detail. 

 

Gambar 4.14 Hasil konversi dari Vector menjadi Png di program Corel Draw 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

 Setelah Proses export ke format png proses selanjutnya ialah memasukkan 

gambar logo perusahaan ke dalam objek program 3Ds Max dengan cara 

melakukan import. 

Setelah melakukan proses import ke dalam program 3Ds Max proses 

selanjutnya yaitu melakukan penyesuaian material objek di dalam 3Ds Max sesuai 

dengan objek yang akan diberi logo perusahaan Cv. Citra Pamerindo Abadi. 
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Gambar 4.15 Hasil peletakkan logo perusahaan klien ke booth pameran 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

4.5 Pemasangan lampu dan penempatan properti pendukung 

Setelah melakukan berbagai proses pembuatan desain booth pameran 

yang telah disetujui, maka selanjutnya yaitu pemasangan lampu dan properti 

pendukung yang terdapat di booth pameran. Lampu dan interior pendukung juga 

berperan penting untuk booth pameran, karena lampu adalah sebagai penerangan 

dan bumbu pelengkap untuk desain booth pameran yang dapat memberikan kesan 

eye catching. Untuk properti tambahan yang digunakan yaitu seperti side chair, 

sofa, coffee table, reception desk, dan maket rumah (diorama). Untuk lampu 

sendiri menggunakan dua tipe lampu, yaitu downlight dan spotlight. 

Disini perusahaan lebih mengfokuskan untuk pencahayaan perusahaan 

lebih mengandalkan lampu spotlight sebagai penerangan terutama untuk bagian 

poster property yang telah ditawarkan oleh perusahaan. 
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Gambar 4.16 Desain lampu jenis spotlight 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 4.17 Desain kursi jenis sofa 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.18 Desain kursi jenis side chair 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

Gambar 4.19 Desain meja jenis reception desk 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.20 Desain meja jenis coffee table 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 4.21 Desain maket rumah (Diorama) 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

Setelah semua lampu dan interior tambahan telah didesain maka hal yang 

selanjutnya dikerjakan adalah pemasangan desain tersebut dan diaplikasikan pada 

desain booth pameran yang sebelumnya sudah diatur dimana akan ditempatkan. 
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Gambar 4.22 Peletakan desain lampu jenis spotligth 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

Gambar 4.23 Peletakan lampu jenis spotlight 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.24 Peletakan sofa dan coffee table 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

Gambar 4.25 Peletakan side chair dan reception desk 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.26 Peletakan maket rumah (diorama) 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

Gambar 4.27 Peletakan materi promosi perusahaan 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.28 Peletakan materi promosi perusahaan 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

4.6 Finishing 

Pada proses terakhir, booth pameran harus selesai pada pengerjaan 

desain, serta kelengkapan lainnya. Setelah itu, baru pada proses ini penulis mulai 

me-render semua bagian booth pameran sampai properti-properti tambahan. Pe-

renderan sangat diperlukan untuk memvisualisasi desain agar klien dan pihak 

perusahaan dapat mudah memahami dan mengintrepertasikan dalam bentuk yang 

nyata.  

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

ini, seperti pengecekan warna dan corak, menentukan pencahayaan pada booth 

pameran, hingga proses menentukan resolusi gambar yang di-render. 

 Proses yang pertama yaitu pengecekkan warna dan corak booth 

pameran, hal ini difungsikan agar kita tidak mengulang-ulang render jika terjadi 

kesalahan pada warna dan corak booth pameran.  
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Gambar 4.29 Proses pengecekan warna 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

Proses kedua yaitu menentukan pencahayaan pada booth pameran. 

Pada proses ini dibutuhkan waktu cukup lama hingga berjam-jam bahkan 

berrhari hari untuk mengatur posisi cahaya dan tata letak panggung agar terlihat 

proporsional dan sesuai dengan keinginan pelanggan. 
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Gambar 4.30 Proses pengaturan pencahayaan 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

 Setelah selesai melakukan proses pengaturan pencahayaan 

selanjutnya yaitu melakukan proses pengaturan untuk me-render desain booth 

pameran yang sudah jadi. Untuk tahap ini booth pameran telah mendekati akhir 

dalam hal pengerjaan, maka proses selanjutnya yaitu rendering dan diubah 

menjadi bentuk file JPG. Pada rendering, banyak kendala yang terjadi pada tahap 

ini. Contoh kendala seperti pengaturan render yang tidak pas, sehingga harus 

mengulang proses rendering berkali-kali sambil mencari pengaturan yang pas. 

Proses rendering juga termasuk proses yang penting karena hasil proses akhir ini 

dapat mempengaruhi desain keseluruhan booth pameran yang akan berdampak 

tidak baik apabila dilihat oleh klien ataupun pihak perusahaan. setelah proses 

rendering selesai maka desain panggung tersebut telah jadi, dan siap untuk 

dikirim ke klien.
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Gambar 4.31 Proses pengaturan render 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 4.32 Proses render 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.33 Hasil render booth pameran Cv. Citra Pamerindo Abadi (Tampak 

3D kiri) 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

 

Gambar 4.34 Hasil render booth pameran Cv. Citra Pamerindo (Tampak 3D 

kanan) 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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Gambar 4.35 Hasil render booth pameran Cv. Citra Pamerindo Abadi (Tampak 

depan) 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pengalaman yang penulis dapat selama melaksanakan Kerja 

Praktik selama satu bulan di CV. Citra Pamerindo Abadi, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal yaitu : 

1. Mendapatkan pengetahuan tentang desain booth pameran yang baik. 

2. Mendapatkan pengalaman dalam dunia bekerja di perusahaan. 

3. Mendapatkan pengetahuan tentang bahan dan material yang digunakan 

untuk membuat sebuah booth pameran.                                                                                                                                 
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