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ABSTRAK 

 
Taman safari indonesia 2 prigen adalah anak perusahaan dari PT. Taman Safari 

Group. Berdiri pada tahun 1997, lembaga konversasi ini terletak di kaki gunung 

arjuna di Desa Jatiarjo RT12/RW06 Prigen-Pasuruan. Selain menjadi tempat 

konservasi para satwa, taman safari Indonesia 2 prigen juga menyajikan wisata 

edukasi dan arena bermain untuk para wisatawan. Salah satu wahana yang akan 

diluncurkan dan baru adalah Oriental Circus Indonesia. Pembangunan ini 

direncanakan untuk menambah wisatawan yang berkunjung ke Taman Safari 

Indonesia 2 Prigen. 

Promosi sangat diperlukan khususnya dalam membangun sebuah produk 

atau jasa. Oleh sebab itu perancangan seperti media promosi sangat perlu adanya. 

Media promosi adalah suatu wadah yang akan digunakan untuk menarik konsumen 

sehingga bisa melihat produk atau jasa tersebut. Kegiatan promosi harus dirancang 

semenarik mungkin dan informasi yang disampaikan harus mudah dimengerti oleh 

masyarakat agar orang yang membacanya akan tertarik dan mudah untuk dipahami 

atau dimengerti. Salah satu contoh adalah pembuataan feather flag. Feather flag 

adalah suatu bendera beraneka warna yang dipasang memanjang keatas dan 

meruncing ke atas pada ujungnya. Pemasangan media promosi feather flag 

sangatlah penting khususnya pada wahana Oriental Circus Indonesia karena 

membantu menarik minat wisatawan yang melihat. 

Kata Kunci : Taman Safari Prigen, Media Promosi 



viii  

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL ................................................................................... i 

HALAMAN MOTTO .................................................................................... ii 

HALAMAN PERSEMBAHAN.................................................................... iii 

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... iv 

SURAT PERNYATAAN............................................................................... v 

ABSTRAK .................................................................................................... vi 

DAFTAR ISI ................................................................................................ vii 
 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... x 

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................ xi 

BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................. 2 

1.3 Batasan Masalah................................................................................ 2 

1.4 Tujuan................................................................................................ 2 

1.5 Manfaat.............................................................................................. 3 

1.5.1 Manfaat Teoritis....................................................................... 3 

1.5.2 Manfaat Praktis ........................................................................ 3 

1.6 Pelaksanaan ....................................................................................... 3 

1.7 Sistematika Penulisan........................................................................ 4 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ...................................... 5 

2.1 Profil dan Sejarah Perusahaan........................................................... 5 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan.................................................................. 6 

2.2.1 Visi Taman Safari Indonesia 2 Prigen ..................................... 6 

2.2.2 Misi Taman Safari Indonesia 2 Prigen .................................... 6 

2.3 Alamat dan Kontak Perusahaan ........................................................ 6 

2.4 Struktur Organisasi ........................................................................... 7 

2.5 Wahana dan Aktivitas ....................................................................... 7 

2.5.1 Wahana .................................................................................... 7 

2.5.2 Aktivitas................................................................................... 8 



ix  

BAB III LANDASAN TEORI ................................................................... 11 

3.1 Sirkus ................................................................................................ 11 

3.2 Media Promosi ................................................................................. 11 

3.3 Feather Flag / Umbul-Umbul ........................................................... 13 

3.4 Warna ............................................................................................... 14 

3.5 Layout............................................................................................... 16 

3.6 Tipografi ........................................................................................... 17 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN ........................................................ 19 

4.1 Deskripsi Pekerjaan .......................................................................... 19 

4.2 Konsep Desain.................................................................................. 19 

4.3 Sketsa Dasar ..................................................................................... 19 

4.4 Software yang Digunakan ................................................................ 22 

4.5 Warna ............................................................................................... 24 

4.6 Tipografi ........................................................................................... 24 

4.7 Final Artwork ................................................................................... 25 

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 27 

5.1 Kesimpulan ....................................................................................... 27 

5.2 Saran ................................................................................................. 27 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 28 

LAMPIRAN ................................................................................................ 29 

BIODATA PENULIS ................................................................................. 35 



x  

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Foto Kantor Taman safari Indonesia 2 prigen ............................ 5 

Gambar 2.2 Susunan Struktur Organisasi ...................................................... 7 

Gambar 3.1 Teori Warna Brewster .............................................................. 14 

Gambar 3.2 Warna Primer ........................................................................... 15 

Gambar 3.3 Warna Sekunder ....................................................................... 15 

Gambar 3.4 Warna Tersier ........................................................................... 16 

Gambar 3.5 Warna Netral ............................................................................ 16 

Gambar 4.1 Proses Sketsa 1 ......................................................................... 20 

Gambar 4.2 Proses Sketsa 2 ......................................................................... 21 

Gambar 4.3 Proses Sketsa 3 ......................................................................... 21 

Gambar 4.4 Pengerjaan Desain 1 di Software Adobe Photoshop ................ 22 

Gambar 4.5 Pengerjaan Desain 2 di Software Adobe Photoshop ................ 23 

Gambar 4.6 Pengerjaan Desain 3 di Software Adobe Photoshop ................ 23 

Gambar 4.7 Warna pada Konsep Desain 1 .................................................. 24 

Gambar 4.8 Warna pada Konsep Desain 2 .................................................. 24 

Gambar 4.9 Warna pada Konsep Desain 3 .................................................. 24 

Gambar 4.10 Visual Jenis Huruf yang Digunakan ....................................... 25 

Gambar 4.11 Hasil Final 3 Desain Feather Flag .......................................... 26 



xi  

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Balasan Perusahaan .............................................................. 29 

Lampiran 2 Form KP-5 (Halaman 1) ................................................................ 30 

Lampiran 3 Form KP-5 (Halaman 2) ................................................................ 31 

Lampiran 4 Form KP-6 (Halaman 1) ................................................................ 32 

Lampiran 5 Form KP-7 (Halaman 1) ................................................................ 33 

Lampiran 6 Kartu Bimbingan Dosen ................................................................ 34 



1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Negara Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak ke 4 di dunia, 

merupakan sebuah negara kepulauan dan memiliki banyak sekali kekayaan alam 

yang melimpah. Kekayaan alam tersebut salah satunya adalah flora dan fauna. 

Banyaknya flora dan fauna tersebut kemudian disalurkan oleh pemerintah dan 

masyarakat sebagai sarana destinasi wisata khususnya wisata alam atau menjadi 

pusat konservasi untuk satwa, salah satu contohnya adalah wisata taman safari 

Indonesia 2 yang berada di Prigen. 

Taman safari Indonesia 2 merupakan salah satu anggota dari Taman Safari 

Group, taman ini juga biasa disebut dengan Taman Safari Prigen. Didirikan pada 

tahun 1997 di kota Pasuruan dengan lahan seluas 340 Ha, taman ini berada di 

ketinggian 800 sampai dengan 1500 dpl di kaki gunung Arjuna. Taman safari prigen 

adalah salah satu tempat wisata yang indah dan terbesar di Jawa Timur, memiliki 

kurang lebih 2000 spesies satwa baik itu dilindungi ataupun tidak dilindungi. 

Satwa-satwa tersebut berasal bukan hanya dari Indonesia, ada beberapa jenis satwa 

yang dikirim langsung dari negara asal, contohnya adalah satwa-satwa yang berada 

di daerah zona Australiana. 

Fasilitas dan kegiatan yang ditawarkan pada taman safari prigen beraneka 

ragam, ada fasilitas seperti wahana area taman bermain Amusement Park, Area 

Baby Zoo, Safari Water World, Safari Adventure, restoran Tiger Cave, dan bahkan 

penginapan atau hotel. Taman safari prigen tidak menutup kemugkinan untuk 

membuka fasilitas daj wahana baru, contohnya yang sedang mereka bangun 

kembali adalah rencana pembangunan sirkus yang sudah lama ditinggalkan yaitu 

Oriental Circus Indonesia. Rencana ini sudah mulai dibangun dan dikembangkan 

pada tahun 2020, terlepas dari masa pandemic yang membuat taman safari prigen 

sepi pengunjung, tidak membuat pengelola taman safari prigen berhenti dan tetap 

melanjutkan proyek sirkus tersebut. 
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Pengembangan dari proyek tersebut nantinya akan berdampak juga pada 

promosi baik secara langsung atau tidak langsung. Pemasangan media promosi 

untuk mengenalkan proyek sangat wajib dilakukan. Hal ini menjadi acuan penulis 

dalam penulisan laporan kerja praktik. Ada beberapa cara untuk melakukan 

promosi salah satunya adalah dengan pembuatan umbul-umbul atau Feather Flag. 

Feather flag atau yang biasa kita sebut dengan umbul-umbul adalah sebuah alat 

penyampaian promosi yang identik dengan media kain. Feather flag memiliki 

beragam warna dan dipasang memanjang dari atas hingga ke bawah dan diikat 

dengan sebuah tongkat atau tiang. Tujuan utama dari pemasangan media promosi 

ini adalah untuk memeriahkan suatu tempat agar menarik perhatian masyarakat. 

Oleh sebab itu pembuatan Feather Flag atau umbul-umbul ini sangat penting untuk 

Taman Safari Prigen karena dengan adanya media promosi tersebut tempat atau 

wahana yang di promosikan akan terlihat lebih meriah dan berpotensi 

mendatangkan lebih banyak wisatawan kedepannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Bedasarkan data yang ada pada latar belakang masalah, maka penulis 

merumuskan masalah yaitu bagaimana merancang desain feather flag atau umbul- 

umbul sebagai media promosi untuk mengenalkan oriental circus taman safari 

prigen kepada masyarakat. 

1.3 Batasan Masalah 

 
Adapun batasan masalah yang diambil dari rumusan masalah tersebut yaitu : 

 
1. Desain feather flag / umbul-umbul bertema sirkus 

2. Desain tidak mengandung banyak elemen pendukung 

3. Penggunaan warna pada desain dibatasi hanya 4 warna dengan 

mencerminkan sirkus 

1.4 Tujuan 

 
Bedasarkan latar belakang di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam 

membuat laporan kerja praktik ini adalah membantu memperkenalkan oriental 

circus taman safari prigen kepada masyarakat dengan feather flag / umbul-umbul 

sebagai media promosinya. 
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1.5 Manfaat 

 
Manfaat yang diperoleh dari kerja praktek dibedakan menjadi 2 yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Laporan diharapkan dapat menjadi refrensi khususnya bidang desain 

komunikasi visual dalam hal pembuatan media promosi khusunya 

perancangan feather flag / umbul - umbul. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Hasil laporan kerja praktik dapat diaplikasikan pada tempat-tempat 

wisata guna mengelola dan merancang media promosi suatu wahana 

atau tempat baru. 

b. Diharapkan untuk perusahaan, desain media promosi feather flag / 

umbul-umbul ini bisa semakin menarik wisatawan untuk 

berkunjung dan selalu menikmati wahana dan fasilitas dengan 

nyaman. 

1.6 Pelaksanaan 

 
Detail Perusahaan 

 
Pelaksanaan kerja praktik : 

 
Periode Waktu : 25 Agustus s.d 25 September 2020 

Hari dan Tanggal : Senin s.d Jumat 

Tempat : PT. Taman Safari Indonesia 2 

Desa Jatiarjo RT12/RW06 Prigen-Pasuruan 

Email : safari2@tamansafari.net 

Kegiatan yang dilakukan selama melakukan kerja praktik di Taman 

Safari Prigen adalah membantu bagian marketing communication dalam 

membuat perancangan desain baik itu layout, video, dan foto untuk 

mencapai target pemasaran. 

mailto:safari2@tamansafari.net
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1.7 Sistematika Penulisan 

 
Laporan kerja praktik ini secara sistematis disusun dalam lima bab dan 

terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 
Bab yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
bab yang berisi tentang gambaran umum perusahaan Taman Safari Prigen 

sebagai tempat dilaksanakannya kerja praktik. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

 
Bab berisikan berbagai macam kebutuhan literasi seperti teori-teori yang 

berhubungan dengan pembahasan laporan kerja praktik yang diangkat, dimana 

nanti teori-teori akan menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
bab yang menjelaskan pekerjaan yang dilakukan selama mengambil kerja 

praktik di Taman Safari Prigen. Penjelasan konsep dan hasil rancangan akan 

dibahas dalam bab ini. 

BAB V : PENUTUP 

 
bab yang berisi pembahasan kesimpulan dan saran yang ditujukan untuk 

perusahaan. 
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BAB II 

 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
2.1 Profil dan Sejarah Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Foto Kantor Taman safari Indonesia 2 prigen 

(Sumber: Dokumentasi Penulis,2020) 

 
Taman safari group adalah sebuah lembaga khusus konservasi dan telah 

berkiprah lebih dari puluhan tahun semenjak tahun 1982 yang dimulai dalam misi 

menyukseskan operasi Genesha, yaitu penggiringan 242 ekor gajah Sumatra dari 

pemukian transmigrasi air sugihan, Sumatra Selatan ke Padang Sugihan sejauh 

kurang lebih 50 kilometer. Bermula dari lembaga konservasi Taman Safari 

Indonesia yang ada di Cisarua, Bogor, Jawa Barat kemudian meluas kembali 

dengan dibangunnya Taman Safari Indonesia 2, lalu ada Bali Safari & Marine Park, 

Batang Dolphin Center, Royal Safari Garden Cisarua, dan Jakarta Aquarium. 

Taman safari 2 prigen merupakan anak perusahaan dari safari group dan 

merupakan tempat konservasi terbesar di asia tenggara. Berlokasi di kaki gunung 

arjuna tepatnya di desa Jatiarjo Prigen-Pasuruan dengan luas kurang lebih 340 Ha. 

Koleksi hewan yang dimiliki taman safari Indonesia 2 atau prigen ini kurang lebih 

mencapai 2000 ekor. Satwa hampir dari seluruh dunia dan juga satwa yang berasal 

dari negeri sendiri seperti harimau, beruang, komodo, banteng jawa, dan lain 

sebagainya. Taman safari Indonesia 2 atau prigen memiliki peranan penting karena 

berhasil sukses dalam pengembangbiakan spesies banteng jawa yang hampir punah. 
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Selain sebagai tempat wisata edukasi satwa, taman safari Indonesia 2 prigen juga 

terdiri dari zona taman bermain, baby zoo, dan kawasan pertunjukan satwa atau live 

show. 

2.2 Visi Dan Misi Perusahaan 

 
2.2.1 Visi Taman Safari Indonesia 2 Prigen 

 
“Menjadi Lembaga Konservasi dan Taman Rekreasi yang dikenal di Dunia” 

 
2.2.2 Misi Taman Safari Indonesia 2 Prigen 

 
1. Melakukan upaya konservasi terhadap satwa langka dan pengelolaannya 

secara berkelanjutan, untuk mendukung fungsinya sebagai benteng terakhir 

bagi penyelamatan satwa langka, sehingga mempunya nilai manfaat untuk 

pelestarian satwa, baik secara ex-situ (diluar habitatnya) maupun di in-situ 

atau habitat asli nya. 

2. Melakukan upaya pendidikan konservasi kepada masyarakat, melalui 

kegiatan penerangan, informasi, edukasi melalui atraksi satwa, pesan-pesan 

konservasi kunjungan ke sekolah sekolah dan lain sebagainya. 

3. Mengembangkan upaya-upaya penelitian bidang konservasi satwa langka, 

untuk mendukung pelestarian satwa langka. 

4. Menciptakan lingkungan rekreasi yang sehat, hijau, aman, nyaman, 

edukatif, serta dilengkapi dengan fasilitas dan servis bertaraf internasional, 

modern dan penuh inovasi dalam pengembangannya. 

5. Menjadikan Taman Safari Indonesia sebagai pusat rekreasi yang mampu 

memberikan pengalaman lebih kaya, lebih menyenangkan, dan dapat 

diingat lebih lama. 

6. Meningkatkan dampak sosial, ekonomi, budaya, secara positif bagi 

masyarakat sekitar Lembaga Konservasi Taman Safari Indonesia. 

7. Menjadikan Taman Safari Indonesia sebagai tempat bekerja pilihan bagi 

tenaga kerja ahli dan profesional. 

2.3 Alamat dan Kontak Perusahaan 

 
Tempat : PT. Taman Safari Indonesia 2 Prigen 
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Alamat : Desa Jatiarjo RT.12/RW.06 Prigen-Pasuruan 

Phone/fax : (+62) 343-674-3000 

Website : www.safariprigen.com 

Email : safari2@tamansafari.net 

2.4 Sruktur Organisasi 
 
 

 
2.2 Susunan Struktur Organisasi 

(Sumber:Dokumentasi penulis,2020) 

 
2.5 Wahan dan Aktivitas Perusahaan 

 
Taman safari mempunyai beragam wahana hingga atraksi. Berikut ini 

adalah beberapa wahana apa saja yang bisa di nikmati dalam taman safari Indonesia 

2 prigen dan aktivitas kegiatan yang dilakukan. 

2.5.1 Wahana 

1. Safari Adventure 

Adalah wahana utama ketika berada di taman safari prigen. 

Wahana yang merupakan habitat buatan ini menyajikan berbagai 

macam satwa dari beberapa negera di dunia yang bisa dilihat 

langsung melalui mobil ataupun bus yang sudah di sediakan. 

2. Baby Zoo 

http://www.safariprigen.com/
mailto:safari2@tamansafari.net


8  

Adalah sebuah tempat interaksi dengan satwa dimana para 

bayi-bayi satwa khususnya akan diajak untuk keluar kandang. 

Wisatawan selain berinteraksi juga diperbolehkan mengabadikan 

momen saat bersama satwa tersebut. Satwa yang dikeluarkan 

berbagai macam mulai dari jenis karnivora seperti anak singa, anak 

orang utan, dan beberpa jenis – jenis unggas. 

3. Australiana 

Zona habitat satwa yang terdapat dalam taman safari prigen. 

Satwa yang disuguhkan adalah berasal dari benua Australia seperti 

kanguru, koala, emur bird, dan masih banyak lagi. 

4. Amusement Park 

Taman safari prigen tidak hanya menyajikan wisata dengan 

memperlihatkan satwa saja, terdapat wahana permainan yang berada 

di zona permainan yaitu amusement park. Wisatawan dapat 

mencoba berbagai jenis permainan mulai dari bom bom car, roller 

coaster, puri misteri, rio bravo, sepeda laying, flying fox dan masih 

banyak lagi. 

5. Safari Water World 

Adalah wahana permainan air yang terdapat dalam taman 

safari prigen. Wahana permaian yang bisa dapat dicoba oleh 

wisatawan antara lain pirate ship park. Gigantic water slide, angkor 

wat, dan crocodile cave lazy river. 

2.5.2 Aktivitas 

1. Bird Watching 

Pertunjukan edukasi mengenai burung karnivora seperti 

burung elang rangkong. Edukasi meliputi cara bagaimana burung ini 

hidup, habitat burung, serta berbagai fakta unik lainnya. Edukasi 

diiringi dengan beberapa atraksi dari burung-burung tersebut. 

Pertunjukan dibuka setiap holiday season (sabtu-minggu) setiap 

pukul 15.00. 

2. Tiger Show 
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Adalah salah satu pertunjukan edukasi yang dilakukan taman 

safari prigen. Pertunjukan menampilkan kedekatan keeper atau 

pawang dengan harimau yang sudah terlatih. Waktu untuk bisa 

melihat pertunjukan edukasi ini hanya selama holiday season (sabtu- 

minggu) pada jam 12.00 untuk pertunjukan pertama dan 15.00 untuk 

pertunjukan yang kedua. 

3. Dolphin and Friends 

Pertunjukan edukasi mengenai lumba-lumba dan beberapa 

hewan lain seperti sea lion, linsang, dan penguin. Pertunjukan 

dilakukan di area dolphin bay, yaitu arena khusus yang terdapat 

kolam yang sangat luas yang diitari oleh penonton. Pertunjukan ini 

berlangsung pada holiday season setiap pukul 11.00 dan 14.00 

dengan biaya tiket masuk sebesar Rp.20.000 (gratis untuk 

penggunaan tiket masuk tertentu). 

4. Jungel Boy 

Sebuah pertunjukan mengenai seorang manusia rimba yang 

memiliki beberapa sahabat satwa dengan latar sebuah hutan. Show 

dilakukan pada holiday season pada pukul 11.30 dan 14.30 berlokasi 

di panggung aneka satwa. 

5. Elephant Story 

Pertunjukan edukasi mengenai gajah Sumatera, meliputi 

habitat, makanan dan fakta-fakta unik seputar gajah Sumatera. 

Lokasi pertunjukan ini berada di plaza gajah. 

6. Journey to the Temple of the Terror 

Pertunjukan mengenai seorang petualang bernalam John Kelly dan 

temannya Max dalam mencari sebuah harta karun di Tample of 

Terror. Lokasi pertunjukan berada di Temple of Terror setiap pukul 

16.00 selama holiday season dengan biaya masuk sebesar 

Rp.20.000. 

7. Oriental Circus Indonesia 

Adalah sebuah pertunjukan sirkus yang mempersembahkan 

berbagai atraksi yang menegangkan serta pertunjukan satwa yang 
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memanjakan wisatawan. Aktivitas ini sempat lama menghilang dan 

mulai dikembangkan kembali pada tahun 2020. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Sirkus 

 
Sirkus berasal dari bahasa latin circus atau circulus yaitu sebuah lingkaran, 

yang mengacu pada pertunjukan hiburan, termasuk akrobat di arena yang berbentuk 

lingkaran (Pengertian Sirkus,2014). Hidayat (2018) dalam portal berita Antara – 

Jambi mendeskripsikan sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk 

menghibur penonton dengan suatu atraksi akrobat, badut, binatang terlatih, aksi 

trapeze, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya 

yang dipadukan dengan musik atau efek suara. 

Pertunjukan sirkus populer pada abad ke-19. Lahir pada tahun 1768, oleh 

seorang penunggang kuda yang berasal dari inggris. Kemudian dari sana mulai 

berkembanglah dunia sirkus, sirkus Prancis didirikan oleh penunggang kuda 

bernama Alexis Gruss, Jr. Amerika ikut mendirikan sirkus yang diawali dengan 

Ring Bros. dan Barnum & Bailey Circus. 

Pertunjukan sirkus Indonesia memiliki alur pementasan yang terbagi dalam 

beberapa segmen. Setiap segmen memiliki tema tertentu seperti menyandur budaya 

dari negara tertentu dumana atraksi itu berasal atau berasal dari hewan tertentu. Para 

pemain akan menampilkan pertunjukan yang interaktif dengan kemampuan seperti 

kelenturan tubuh, keseimbangan, nyali yang besar. Hewan yang dipertunjukan 

adalah hewan yang sudah terlatih dengan seorang pawang yang professional. 

3.2 Media Promosi 

 
Menurut Tjiptono (2015, p.387) promosi merupakan elemen bauran 

pemasaran yang berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan kembali konsumen akan merek dan produk perusahan. Bedasarkan 

penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan promosi merupakan kegiatan yang 

penting dalam memasarkan produk atau jasa kepada para calon konsumen. 

Kegiatan promosi harus dirancang semenarik mungkin dan informasi yang 

disampaikan harus mudah dimengerti oleh masyarakat supaya orang yang 

membacanya akan dapat tertarik dan mudah untuk dipahami atau dimengerti. 
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Terence A..Ship (2000:7) promosi memiliki lima fungsi yang sangat penting 

untuk perusahan / lembaga. Kelima fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Informing (memberikan informasi) 

Promosi membuat konsumen sadar dengan produk-produk baru, 

memdidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat, serta memfasilitasi 

penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa 

tersebut. 

2. Persuading (membujuk) 

Persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yaitu 

menciptakan permintaaan bagi keseluruhan kategori produk. Kemudian 

permintaan sekunder, permintaan bagi perusahaan yang lebih spesifik. 

3. Reminding (mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para 

konsumen. Saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk dan 

jasa yang diiklankan, dampak promosi dimasa lalu memungkinkan merek 

pengiklan hadir di benak konsumen. Periklanan lebih jauh 

didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan 

menginngatkan para konsumen dengan mengandung atribut-atribut yang 

menguntungkan. 

4. Adding Value (menambah nilai) 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai 

tambah untuk penawaran-penawaran mereka, inovasi, penyempurnaan 

kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Promosi yang efektif 

menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih 

bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. 

5. Assiting (mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan) 

Periklanan merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu 

penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan 

dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum 

melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. 

Periklaan dapat dilakukan pada media elektronik maupun cetak. Contohnya 

dalam TV, Radio, Koran, majalah, Banner, dan sebagainya. 



13  

3.3 Feather Flag / Umbul-Umbul 

 
Feather flag atau umbul-umbul adalah suatu bendera beraneka warna yang 

dipasang memanjang keatas dan meruncing ke atas pada ujungnya. Umbul-umbul 

berbentuk bendera dengan lebar sempit dan mempunyai panjang pada umumnya 

empat sampai lima meter. Umbul-umbul melekat dengan sisi panjang tiang bambu. 

Dalam budayanya umbul-umbul memiliki dua versi yaitu jawa dan bali. 

Versi Jawa umbul-umbul adalah sebuah simbol penanda sedang diadakannya 

upacara perayaan dan merupakan elemen dari suatu perayaan tersebut. Versi bali, 

umbul-umbul adalah sebuah simbol kehadiran para dewa dan merupakan elemen 

penting untuk perayaan, upacara, dan festival dalam keagamaan hindu. 

Dalam perkembangnya feather flag kini dijadikan sebagai alat penyampaian 

informasi atau alat media promosi yang identik dengan kain. Secara umum umbul- 

umbul layaknya bendera yang memiliki bergam warna dan dipasang memanjang. 

Feather flag adalah media promosi untuk keperluan diluar lokasi yang befungsi 

sebagai penanda dan menarik para masyarakat yang melihat. Desain umbul-umbul 

atau feather flag harus menyatu dengan warna branding dari sebuah perusahaan atau 

lokasi event yang dilaksanakan. Oriental sirkus merupakan sebuah proyek event 

baru yang akan dibangun dan dikembangkan oleh Taman Safari Indonesia 2, oleh 

sebab itu perancangan desain umbul-umbul harus mengikuti brending dari oriental 

sirkus yaitu tema sirkus. 

Umbul-umbul dibedakan menjadi beberapa jenis menurut jenis kain yang 

digunakan sebagai berikut : 

1. Feather Flag berbahan poly B 

Jenis umbul-umbul ini berbahan poly B dengan kontruksi berukuran 

50 x 34 dengan ukuran lebar kain 120 cm dan atau 96 cm 

2. Feather Flag berbahan poly A 

Bahan yang digunakan dalam umbul-umbul jenis ini adalah kain 

poly A dengan kontruksi 50 x 46 dengan lebar ukuran 120 cm atau 96 cm. 

bahan poly A ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan feather flag 

berbahan poly B. 

3. Feather Flag berbahan kain TC 2 
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Bahan yang digunakan dalam pembuatan feather flag jenis ini adalah 

bahan kain TC 2 yang kelebihannya adalah lebih halus dan tebal. Kain jenis 

ini biasa digunakan dalam bahan bendera. Feather flag dengan jenis kain 

TC2 ini sangat berguna untuk promosi jangka panjang. 

4. Feather Flag berbahan kain TC 1 

Feather flag jenis ini adalah yang terbaik dan memiliki daya tahan yang jauh 

lebih tahan lama dan kuat dengan kualitas kain TC 1 berkontruksi 60 x 40. 

3.4 Warna 
 
 

 
Gambar 3.1 Teori Warna Brewster 

(Sumber: https://lalalaila.com/jenis-jenis-warna/) 

 
Warna adalah sebuah elemen desain yang menjadi daya tarik suatu karya. 

Warna termasuk unsur keindahan dalam seni dan desain selain unsur-unsur visual 

yang lain (Sulasmi Darma, 1989: 4). Menurut teori Brewster (1831), warna warna 

dibedakan menjadi 4 kelompok warna, yaitu warna primer, warna sekunder, warna 

tersier dan warna netral. 
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1. Warna primer 
 

Gambar 3.2 Warna Primer 

(Sumber: https://lalalaila.com/jenis-jenis-warna/) 

Adalah warna dasar yang tidak berasal dari campuran warna warna 

lain. Menurut Brewster warna-warna lain terbentk dari kombinasi warna 

primer. Warna primer meliputi merah, kuning, dan biru. 

2. Warna sekunder 
 

Gambar 3.3 Warna Sekunder 

(Sumber: https://lalalaila.com/jenis-jenis-warna/) 

Warna sekunder merupakan hasil campuran dua warna primer 

dengan proporsi 1:1. Teori Blon (Sulasi Darma Prawira, 1989: 18) 

membuktikan bahwa campuran warna-warna primer menghasilkan warna- 

warna sekunder. Contoh warna sekunder antara lain jingga (pencampuran 

warna merah dan kuning), hijau (campuran warna biru dan kuning), dan 

warna ungu (campuran warna merah dan biru). 
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3. Warna tersier 
 

Gambar 3.4 Warna Tersier 

(Sumber: https://lalalaila.com/jenis-jenis-warna/) 

Warna tersier adalah campuran satu warna primer dengan satu warna 

sekunder. Contoh, warna jingga kekuningan didapat dari pencampuran 

warna primer kuning dan warna sekunder jingga. Istilah tersier merujuk ada 

warna-warna netral yang dibuat dengan mencampur tiga warna primer 

dalam sebuah ruang warna. 

4. Warna netral 
 

Gambar 3.5 Warna Netral 

(Sumber: https://lalalaila.com/jenis-jenis-warna/) 

Warna netral adalah hasil campuran ketiga warna dasar dalam 

proporsi 1:1:1. Campuran akan menghasilkan warna putih atau kelabu 

dalam sistem warna cahaya aditif, sedangkan dalam sistem warna subtraktid 

pada pigmen atau cat akn menghasilkan coklat, kelabu, atau hitam. Warna 

netral muncul sering sebagai penyeimbang warna-warna kontral di alam. 

3.5 Layout 

 
Layout dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tata letak, merupakan 

sebuah pengaturan tulisan dan gambar dalam suatu bidang. Menurut kristianto 
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(2002) layout yang baik adalah layout yang dapat memenuhi beberapa kriteria 

yaitu: It Works (mencapai tujuannya), It Organizes (ditata dengan baik) dan It 

Attracts (Menarik bagi pengguna). Dalam layout ada prinsip-prinsip sebagai 

berikut : 

1. Balance (seimbang) 

Keseimbangan membantu menentukan ukuran dan peraturan setiap 

bagian layout. Layout yang tidak seimbang akan membuat orang yang 

melihat kesulitan membaca dan akan merasakan sesuatu yang aneh pada apa 

yang ia baca. Ada dua jenis balance yaitu : symmetric balance (kuat,stabil) 

dan asymmetric balance (variatif, bergerak). 

2. Rhytm (irama) 

Irama merupakan bentuk yang dihasilkan dengan mengulang elemen secara 

bervariasi. Pengulangan yang konsisten dan bervariasi saling melengkapi 

sehingga pengulangan akan tampak tidak membosankan. 

3. Emphasis (titik berat) 

Setiap pesan pada layout harus memiliki daya tarik yang tinggi. 

Kecenderungan desain yang tidak memiliki daya tarik akan mempengaruhi 

orang yang melihat layout tersebut. 

4. Unity (kesatuan) 

Keseluruhan elemen layout harus memiliki kesatuan satu sama lain. Hal ini 

akan membantu menentukan banyaknya elemen yang akan digunakan 

dalam desain layout tersebut. 

Layout dapat dikatakan mencapai tujuannya bila pesan yang disampaikan 

dapat diserap dan dipahami oleh pembaca yang melihatnya. 

3.6 Tipografi 

 
Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana huruf 

digunakan dalam suatu media baik itu menata dan memilih huruf dengan 

pengaturan penyebaran pada ruang yang tersedia. Danton Sihombing (2001:58) 

menjelaskan bahwa tipografi merupakan reprentasi visual dari sebuah bentuk 

komunikasi antara lain verbal, properti visual dan efektif. 
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Tipografi mulai berkembang dari penggunaan pictograph. Bentuk bahasa 

ini dipergunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan Indian Sioux. Di mesir 

berkembang jenis huruf Hieratia, yang lebih dikenal dengan Hieroglif pada sekitar 

abad 1300 SM. Bentuk tipografi tersebut berkembang sampai di kreta, dan menjalar 

ke Yunani dan akhirnya menyebar keseluruh eropa. 

Maraknya tipografi baik dalam desain maupun hal lain menjadikan fungsi 

tipografi semakin banyak. Berikut ini beberapa fungsi tipografi; 

1. Kemudahan dalam membaca 

Fungsi yang paling utama dalam tipografi adalah kemudahan dalam 

membaca. Hal ini bisa ditentukan pada pemilihan jenis font dan ukurannya. 

Pemilihan hal tersebut untuk memudahkan mata saat membaca suatu tulisan 

atau desain. 

2. Menarik Perhatian 

Komponen huruf yang tertata dengan sempurna juga didukung 

dengan penggunaan warna yang menarik akan membuat orang yang melihat 

tertarik. Hal ini bertujuan untuk mendapat kesan yang dalam oleh penikmat 

yang melihatnya. 

3. Dapat Menciptakan Keindahan 

Dalam sebuah desain pasti membutuhkan suatu kesan yang 

menciptakan keindahan tersendiri. Tipografi dapat berperan dalam 

menciptakan suatu keindahan dengan huruf yang dirangkai dengan apik 

sehingga membuat desain terlihat lebih menarik serta memiliki nilai 

keindahan tersendiri. 

Secara garis besar di dunia, jenis huruf tipografi terbagi kedalam tiga jenis 

yaitu Blackletter, Serif dan Sans-Serif. Tampilan yang beraneka ragam dari huruf- 

huruf tersebut mempunyai suatu karakter sendiri yang dapat mencerminkan sebuah 

makna yang akan dituju. Tipografi dalam pembuatan desain feather flag atau 

umbul-umbul ini sangat penting karena berfungsi sebagai pencerminan penyampain 

informasi kepada konsumen. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Deskripsi Pekerjaan 

 
Awal pengerjaan desain media promosi feather flag ini, penulis 

mendapatakan brief terlebih dahulu mengenai perkerjaan yang akan dilakukan 

selama periode magang salah satunya adalah perancangan media promosi feather 

flag atau umbul-umbul untuk mempromosikan wahana baru yang sedang 

dikerjakan yaitu Oriental Circus Indonesia. Pembuatan desain terdiri dari tiga buah 

desain yang sudah disepakati diawal dengan ukuran 90x500. Tahap pengerjaan 

yang diurutkan penulis dalam mendesain media promosi feather flag oriental circus 

taman safari prigen sebagai berikut : 

1. Pembina magang melakukan beberapa brief serta pemberian data-data yang 

perlu diberikan. 

2. Menentukan konsep desain yang ingin digunakan dalam desain. 

3. Mulai mencari beberapa refrensi desain sesuai dengan konsep yang sudah 

ditentukan 

4. Merancang sketsa kasar tentang konsep desain 

5. Mulai melakukan tahap pengerjaan desain 

6. Hasil jadi kemudian diserahkan kepada pembina magang 

 
4.2 Konsep Desain 

 
Konsep pembuatan media promosi feather flag atau umbul-umbul adalah 

circus. Desain harus berpatok pada tema circus, menggunakan ornament-ornamen 

circus seperti bintang-bintang, dan penggunaan warna yang mencerminkan tentang 

circus. Konsep yang diinginkan adalah simple dan minimalis sehingga mudah 

dibaca dan dapat menarik para wisatawan yang melihat media promosi tersebut. 

4.3 Sketsa Dasar 

 
Sketsa awal adalah suatu hal yang harus dilakukan ketika hendak 

melakukan suatu perancangan desain. Sketsa yang dibuat bedasarkan kepada 



20  

konsep yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa sketsa awal 

dari media promosi feather flag oriental circus Indonesia. 

 

Gambar 4.1 Proses Sketsa 1 

(Sumber: Dokumentasi Penulis,2020) 
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Gambar 4.2 Proses Sketsa 2 

(Sumber: Dokumentasi Penulis,2020) 
 

Gambar 4.3 Proses Sketsa 3 
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(Sumber: Dokumentasi Penulis,2020) 

 

 
 

4.4 Software yang Digunakan 

 
Setelah melakukan perancangan konsep tahap selanjutnya adalah proses 

digitalisasi. Pelaksanaan digitalisasi dimulai saat pembuatan sketsa dan konsep 

desain sudah matang dan siap untuk dieksekusi. Penulis menggunakan software 

Adobe Photoshop untuk proses pengerjaan project. Software tersebut digunakan 

untuk mentata letak layout, mengatur warna dalam desain, serta memberikan 

beberapa filter sebagai penambah keindahan desain mulai dari kontras atau 

brightness. 

 

 

Gambar 4.4 Pengerjaan Desain 1 di Software Adobe Photoshop 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020) 
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Gambar 4.5 Pengerjaan Desain 2 di Software Adobe Photoshop 

(Sumber : Dokumentasi Penulis,2020) 
 

 

Gambar 4.6 Pengerjaan Desain 3 di Software Adobe Photoshop 

(Sumber :Dokumentasi Penulis,2020) 
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4.5 Warna 

 
Penggunaan warna yang ditetapkan oleh perusahaan dalam media promosi 

feather flag ini tidak lebih dari empat warna dan harus mencerminkan circus. 

Karena alasan itu penulis menggunakan warna-warna berikut dalam pembuatan 

desain feather flag ; 

 

 
Gambar 4.7 Warna pada Konsep Desain 1 

(Sumber: Dokumentasi Penulis,2020) 
 
 

 
Gambar 4.8 Warna pada Konsep Desain 2 

(Sumber: Dokumentasi Penulis,2020) 
 
 

 
Gambar 4.9 Warna pada Konsep Desain 3 

(Sumber: Dokumentasi Penulis,2020) 

 

 

 

 
 

4.6 Tipografi 

 
Pemilihan tipografi adalah suatu elemen penting yang dapat mempengaruhi 

ketertarikan pembaca, salah satunya terhadap feather flag atau umbul-umbul 

oriental circus. Jenis dari font yang digunakan adalah serif. Penggunaan font serif 
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akan membuat tulisan tampak lebih jelas dan mudah dibaca, adanya garis-garis 

kecil di setiap ujung huruf dapat menuntun mata si pembaca. Font yang digunakan 

dalam desain bernama Carnevalee Freakshow, dengan alasan font yang digunakan 

mencerminkan circus dan tingkat keterbacaan huruf sangat tinggi. 

 

 

Gambar 4.10 Visual Jenis Huruf yang Digunakan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis,2020) 

 
4.7 Final Artwork 

 
Setelah melakukan pengerjaan ditahap digital, berikut beberapa hasil dari 

desain media promosi feather flag oriental circus Indonesia. Final artwork untuk 

desain 1 menggunakan warna yang berkesan retro sirkus, dengan ditambahkan 

ornament pendukung dipinggir desain sehingga membentuk suatu pigora yang 

menambahkan kesan estetika. Final artwork desain 2 menggunakan warna merah 

putih dengan tambahan ornament pendukung berupa bola-bola, background yang 

digunakan bermotif garis yang merupakan cerminan pola sirkus yang sering 

digunakan. Final Artwork desain 3 menggunakan warna dominan merah dan putih 

dengan menambahkan silluet dari tiket yang mencerminkan dari sebuah sirkus, 

penambahan objek lain seperti bola dan bintang juga menjadi element penting 

dalam desain tersebut sebagai menjadi penambah estetika. 
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Gambar 4.11 Hasil Final 3 Desain Feather Flag 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 
Laporan Kerja Praktik yang berjudul “Perancangan Media Promotional 

Item Feaether Flag Oriental Circus Indonesia Taman Safari Indonesia 2 Prigen” 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam melakukan proses desain khususnya desain media promosi, perlu 

adanya komunikasi yang baik antara perusahaan dan tim kerja, brief yang 

jelas mengenai konsep dan tujuan dari perusahaan sehingga memudahkan 

dalam proses pengerjaan desain. 

2. Tujuan dari perancangan desain media promosi feather flag ini adalah untuk 

mempromosikan mengenai wahana baru yaitu oriental circus indonesia 

taman safari Indonesia 2 prigen sehingga pembuatan media promosi seperti 

feather flag untuk promosi wahana tersebut sangat diperlukan sebagai 

penunjang kesuksesan dalam mempromosikan wahana. 

5.2 Saran 

 
Bedasarkan pengamatan penulis selama kerja praktik, maka adapun saran 

penulis untuk Taman Safari Indonesia 2 Prigen diantaranya sebagai berikut : 

1. Melihat banyaknya potensi yang ada pada perusahaan yang bergerak pada 

bidang pariwisata ini, maka perlu adanya kegiatan promosi yang lebih 

kreatif dan berinovasi sehingga dapat menaikan minat dan keinginan para 

wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. 

2. Kerjasama dan komunikasi yang baik harus tetap terjalin selama mungkin, 

karena perlu adanya hal tersebut sebagai suatu tim khususnya pada tim 

kreatif yang sedang merancang kegiatan promosi suatu wisata pada Taman 

Safari Indonesia 2 Prigen. 
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