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ABSTRAK 

 

Media Promisi di masa sekarang ini sangat berkembang pesat, Apalagi Promosi berbasis 

Digital. Promosi jenis ini dinilai Efektif dan Efisien karena Perusahaan dapat menyampaikan 

secara rinci mengenai Produknya, PT. Niteksindo Multitech Perkasa adalah salah satu 

perusahaan yang bergerak  di bidang Jasa dan memiliki anak Perusahaan bernama PT. 

Elcoblast indonesia yang bergerak di bidang  Perdagangan. Promosi di media sosial sangat 

berguna untuk mempromosikan Produk dan Jasa yang di tawarkan oleh PT. Niteksindo 

Multitech Perkasa  

Oleh sebab itu, tujuan perancangan ini adalah sebagai Media Promosi Berbasis Desain 

Layout dan Foto Produk untuk Mempromosikan Jasa dan Produk dari PT. Niteksindo 

Multitech Perkasa agar dapat di kenal dan dapat bersaing dengan Perusahaan-Perusahaan 

serupa.  

Kata kunci : Desain Layout dan Foto Produk, Media Promosi  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

1.1   Latar  Belakang  

Saat ini banyak Perusahaan yang bersaing untuk mengembangkan usahanya agar dikenal 

banyak masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan 

kegiatan Promosi. Dari berbagai jenis Promosi yang ada, Media Promosi Berbasis Desain 

Layout dan Foto Produk yang seringkali dipilih oleh pelaku usaha.  Informasi yang ditampilkan 

di dalam nya bisa bermacam macam dan lebih Interaktif. Pada umumnya isi Desain Layout dan 

Foto Produk lebih detail dan dapat memancing konsumen untuk membeli Produk di dalam nya.   

Dalam perjalanan nya Promosi dapat di lakukan dengan banyak hal dengan datang nya era 

Digital saat ini Promosi Berbasis Desain Layout dan Foto Produk cocok untuk mengisi promosi 

di Media Sosial. Elcometer dan Graco adalah sebuah Brand yang mempermudah pekerjaan di 

bidang Pewarnaan, Produk ini adalah Produk yang di Promosikan Dengan Media Desain 

Layout dan Foto Produk 

Tabel 1. 1Data Penjualan Elcometer dan Graco pada Tahun 2020  

Bulan   Elcometer dan Graco  

Januari  20                     - 

Februari  17                    3 

Maret  18                    3 

April  5                      1  

Mei  3                      1  

Juni  8                      4  

  

  

  

  

Juli  7                      8 

Agustus  12                    2 

September  16                    -  

Oktober  20                   7  

November  8                     3 

Desember  82  

(Sumber:Faktur Pajak PT. Niteksindo Multitech Perkasa , 2020)  
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Dilihat dari data penjualan Elcometer dan Graco diatas terlihat pada bulan Januari pada 

Elcometer yaitu 20 buah, sedangkan pada Graco tidak ada penjualan pada bulan Januari, 

kemudian pada bulan Februari hingga bulan Juni penjualan Elcometer dan Graco terjadi 

penurunan di akibatkan pandemi COVID 19 yang melanda. Namun, penjualan di bulan Juli 

sampai Oktober untuk Elcometer terlihat naik karena Pandemi sedikit meredah, sedangkan 

untuk Graco masih naik turun. Diakhir tahun Elcometer justru kembali meningkat hingga 

mencapai jumlah 82 Elcometer yang terjual, sedangkan untuk Graco masih naik turun. 

Kesimpulannya hasil penjualan di tahun 2020 masih mengalami naik turun karena perusahaan 

ini terkena dampak pandemi COVID 19 yang menyerang Indonesia, Elcometer dan Graco 

adalah Produk yang di jual oleh PT. Elcoblast Indonesia anak perusahaan PT. Niteksindo 

Multitech Perkasa. Produk ini bermacam macam jenis nya, maka dari itu, PT. Elcoblast 

Indonesia anak Perusahaan PT. Niteksindo Multitech Perkasa sangat membutuhkan Media 

Promosi Berbasis Desain Layout dan Foto Produk, untuk membantu mengenalkan Produk yang 

di jual. Desain Layout dan Foto Produk yang di gabungkan sendiri merupakan alat Publikasi 

yang Praktis, semakin menarik Desain suatu Layout dan Foto Produk dari Perusahaan maka 

akan sangat Berpotensi dalam meningkatkan nilai jual dari Produk yang dipasarkan. 

Desain Layout dan Foto Produk juga termasuk salah satu komunikasi Pemasaran secara digital. 

Promosi Digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah Brand atau Produk 

menggunakan Media Digital atau Internet. Tujuan Digital Marketing adalah untuk menarik 

konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan Teknologi dan 

Internet di masyarakat sangat luas sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara Digital 

dijadikan pilihan utama oleh Perusahaan-Perusahaan.Akibatnya, perusahaan saling 

berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia 

maya. 

Melihat hal tersebut, PT. Niteksindo Multitech Perkasa induk dari PT. Elcoblast 

indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan produk 

ingin mempromosikan produk yang mereka jual dengan promosi berbasis desain Layout dan 

foto produk, aplikasi yang di gunakan adalah Adobe Illustrator sebagai implementasi desain 

guna mempermudah dalam membuat desain yang diinginkan. Penyajian desain yang 

ditampilkan yaitu berupa instagram posts dan tumnel youtube, yang proses pembuatannya 

berbasis vector dengan dominasi warna oren, kuning, biru,dan merah yang mencerminkan 

image dari PT. Elcoblast Indonesia anak perusahaan dari PT. Niteksindo Multitech Perkasa.  

  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dibahas diatas maka didapatkan Rumusan Masalah 

yang ada adalah “Bagaimana Merancang Sebuah Desain Layout dan Foto Produk  sebagai 

Media Promosi PT. Elcoblast Indonesia anak Perusahaan dari PT. Niteksindo Multitech 

Perkasa guna menarik minat calon Konsumen ?”  

1.3 Batasan Masalah  

Adapun Rumusan Masalah bisa terselesaikan dengan baik, maka dirancanglah batasan 

masalah sebagai berikut:  

1. Desain Layout Instagram dan Youtube 

2. Perancangan Desain Layout dan Foto Produk  menggunakan teknik Vektor  
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3. Isi pada Desain Layout di Fokuskan dengan berbagai macam Produk dari Elcometer 

dan graco yang di jual oleh Elcoblast indonesia anak Perusahaan dari PT. Niteksindo 

Multitech Perkasa 

1.4 Tujuan   

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan laporan Kerja Praktik ini diharapkan 

mahasiswa dapat memberikan keuntungan bagi Perusahaan dengan merancang sebuah Desain 

Layout dan Foto Produk  sebagai Media Promosi PT. Elcoblast Indonesia  anak Perusahaan 

dari PT. Niteksindo Multitech Perkasa yang memiliki bagian penting yaitu:  

1. Memberikan Informasi Produk secara Detail  

2. Membangun Citra sebuah Brand dengan baik 

3. Memperkenalkan produk dari Elco dan Graco yang di jual PT. Elcoblast Indonesia  

anak perusahaan dari PT. Niteksindo Multitech Perkasa 

1.5 Manfaat  

Laporan Kerja Praktik diharapkan dapat membawa manfaat yang berkelanjutan bagi 

semua pihak , antara lain:  

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Laporan Kerja Praktik diharapkan dapat menjadi tambahan Pengetahuan atau Informasi 

dan sebagai Literatur yang bermanfaat bagi penulisan Laporan Kerja Praktik khususnya 

dibidang Media Promosi.  

 

 

1.5.2 Manfaat Praktis  

A.Bagi Mahasiswa, Diharapkan dapat memperoleh situasi kerja secara langsung dan sebagai 

sarana yang berguna untuk sifat kerja Professional yang pandai mengatur waktu, mampu 

bekerja sama secara team, dan dapat berpikir Kreatif.  

B.Bagi Perusahaan, diharapkan Desain Layout dan Foto Produk yang di buat bisa sebagai 

Media Promosi yang efektif bisa meningkatkan penjualan Elcometer dan Graco dan dapat 

memicu motivasi perusahaan dalam penjualannya serta masyarakat lebih paham tentang 

Produk yang disediakan.  
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1.6 Pelaksanaan  

1.6.1 Detail Perusahaan  

Pelaksanaan kerja praktik ini:  

Periode Waktu  :08 Juni – 08 juli 2021  

Hari dan Tanggal  : Selasa – Kamis, 08 Juni– 08 juli 2021 

Tempat    : PT. Niteksindo Multitech Perkasa 

        Ruko Mutiara Dupak Jl. Dupak No. 65 Blok B-19, Surabaya 

Email      : niteksindo@yahoo.com 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. Niteksindo Multitech 

Perkasa adalah membantu merancang dan mendesain Media Promosi Berbasis Desain Layout 

dan Foto Produk untuk Elcometer dan Graco yang merupakan produk yang di jual Elcoblast 

indonesia anak Perusahaan PT. Niteksindo Multitech Perkasa guna memperkenalkan produk 

Elcometer dan Graco dan membangun Citra Produk yang di jual perusahaan. 

1.6.2 Periode  

Periode waktu pelaksanaan kerja praktik yang telah ditentukan adalah  

minimal 160 jam.  

Tanggal pelaksanaan    : 08 juni – 08 juli 2021 

Waktu       : 08.00 – 17.00   

1.7  Sistematika Penulisan  

Laporan Kerja ini terdiri dari 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab 

yang menjelaskan inti dari pembahasan dalam penyusunan laporan ini.  

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian (dalam sub-bab manfaat dibagi lagi menjadi sub-bab manfaat 

teoritis dan praktis), dan sistematika penulisan.  

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

        Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan tempatdilaksanakannya Kerja 

Praktik yaitu PT. Niteksindo Multitech Perkasa. 
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BAB III : LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan berbagai macam teori, konsep, dan pengertian yang menjadi dasar kuat 

dalam sebuah laporan kerja praktik dan perancangan media promosi.  

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN  

Bab ini berisikan penjelasan pekerjaan yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik 

di PT. Niteksindo Multitech Perkasa. Selain itu, akan dibahas pula penjelasan dan hasil 

rancangan dalam implementasi karya.  

BAB V : PENUTUP  

Bab ini akan membahas kesimpulan dan saran. Pada sub-bab kesimpulan akan meringkas 

keseluruhan hasil laporan kerja praktik dalam satu kesimpulan yang terkait dengan 

permasalahan dan solusi yang ditawarkan penulis. Pada sub-bab saran, penulis akan 

memberikan masukan terkait masalah yang diangkat dalam laporan kerja praktik.  

  

DAFTAR PUSTAKA  

Daftar pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang digunakan sebagai acuan 

dalam penulisan laporan kerja praktik ini berupa buku, jurnal, maupun ebook, website, dan lain-

lain.  

LAMPIRAN  

Berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah seperti dokumen 

khusus, instrument/questioner/alat pengumpul data, ringkasan hasil pengolahan data, table, 

peta atau gambar. Keterangan tambahan ini dimaksudkan agar pembaca pendapat gambaran 

lebih menyeluruh akan proses dari penyusunan karya ilmiah.  
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

  

2.1  Profil dan Perkembangan Perusahaan  

PT.Niteksindo Multitech Perkasa adalah Perusahaan Blasting dan Painting. Kami 

menawarkan solusi untuk persiapan permukaan dengan menggunakan berbagai jenis material 

seperti Sandblasting, Dry Ice Blasting dan Vapor Abrasive Blasting. Metode ini telah 

meningkatkan standar pembersihan industri perusahaan. Manfaat dari penggunaan metode ini 

adalah meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan ramah lingkungan.  

PT.Niteksindo Multitech Perkasa memiliki anak perusahaan yang bernama PT. 

Elcoblast indonesia, PT. Elcoblast indonesia adalah distributor Resmi Blasting Painting 

Equipment di Indonesia, kami menyediakan Coating Inspection Equipment, 

Abrasive,Compressor dan Peralatan Blasting Painting lainnya. 

Terhitung sejak 2009 kami telah didapuk sebagai distributor perwakilan di indonesia 

oleh merek Graco, Elcometer, W Abrasive, GMA. kami siap berkontribusi dalam bidang 

blasting painting dengan memberikan performa terbaik melalui kualitas peralatan yang di 

tawarkan. 

 

2.2  Visi dan Misi Perusahaan  

2.2.1 Visi PT.Niteksindo Multitech Perkasa 

   Menjadi perusahaan blasting dan painting yang berkualitas dan mengutamakan 

kepuasan pelanggan.  

2.2.2 Misi PT.Niteksindo Multitech Perkasa 

Bekerja secara profesional dengan memberdayakan pekerja yang mandiri dan 

berdedikasi tinggi yang akhirnya dapat mencapai target kualitas, tepat waktu dan keuntungan 

yang berkelanjutan. 

2.3  Alamat dan Kontak Perusahaan   

Tempat    : PT. Niteksindo Multitech Perkasa 

Alamat    : Ruko Mutiara Dupak Jl. Dupak No. 65 Blok B-19, Surabaya 

Phone/fax    : (031) 5458501, Faks. (031) 5453206   

Website    : https://niteksindo.com/    

Email      : niteksindo@yahoo.com  

 

mailto:niteksindo@yahoo.com
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2.4  Struktur Perusahaan  

Adapun bagan struktur management perusahaan PT. Niteksindo Multitech Perkasa secara 

lengkap, yaitu:  

Struktur Management  

PT. Niteksindo Multitech Perkasa 

 
Gambar 2. 1 Struktur management perusahaan PT. Niteksindo Multitech Perkasa

   

(Sumber: data personal perusahaan,2021)  
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2.5   Lokasi Perusahaan  

PT. Niteksindo Multitech Perkasa berlokasi di Ruko Mutiara Dupak Jl. Dupak No. 65 Blok 

B-19, Surabaya  

 

Gambar 2. 2 Situasi Kantor PT. Niteksindo Multitech Perkasa  

(Sumber: Data PT. Niteksindo Multitech Perkasa, 2021)  

  

 2.6  Portfolio Perusahaan  

        Berikut ada beberapa portofolio yang telah dikerjakan oleh PT. Niteksindo Multitech 

Perkasa dan anak perusahaan nya Elcoblast indonesia dengan beberapa client melalui divisi 

yang ada, antara lain:  

1. Kerja sama di bidang Jasa yang telah di lakukan oleh PT. Niteksindo 

Multitech Perkasa :   

a. PT. PAL Indonesia (Persero) 

b. PT. Anta Jaya Utara 

c. PT. Asahimas Chemical   

d. PT. Indonesia Power 
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e. PT. Dok Pantai Lamongan  

  

f. PT. Catur Elang Perkasa 

g. PT. Kaltim Parna Industri 

h. PT. Pupuk Kalimantan Timur 

i. PT. Mesitechmitra Purnamabangsa  

j. PT. Algas Mitra Sejati  

k. PT. Smelting 

l. PT. Ejjv Engineering Indonesia  

m. dan lain-lain  

2. PT yang bekerjasama dalam hal pembelian produk di PT. Elcoblast 

Indonesia :   

a. PT. Gema Pola Persada   

b. PT. Binakarya Teknik Sentosa  

c. PT. Multi Colour Indah Indonesia (Mulcindo) 

d. PT. Pamitra Jaya Konstruksi 

e. PT. Solihin Jaya Industri 

f. PT. Inti Surya Sentosa  

g. PT. Dwi Prakasatama Jaya  

h. PT. Mediatama Surya Internusa 

i. PT. Nusantara Building Industries 

j. PT. Tjakrindo Mas 

k. PT. Gema Pola Persada 

l. PT. Yasa Wahana Tirta Samutdra   

m. dan lain-lain  
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BAB III  

LANDASAN TEORI  

  

3.1 Media Promosi 

Menurut Ardhi (2013:4) bahwa media promosi merupakan alat atau sarana yang digunakan 

untuk promosi. Seiring berkembangnya jaman, berbagai macam media promosi mulai muncul, 

dari media konvensional hingga media tidak konvensional. Salah satu media promosi yang 

sering digunakan oleh perusahaan adalah Desain Layout dan Foto Produk. Desain Layout dan 

Foto Produk merupakan media penunjang bagi suatu bisnis yang mengkomunikasikan produk 

atau jasa yang ditawarkan untuk dapat dikenal  secara luas oleh khalayak.  

 

3.2  Foto Produk 

     Coconut Product Photography, product photography atau fotografi produk adalah suatu 

cara bagaimana kita mengambil gambar dari suatu produk.Hal tersebut dilakukan agar dapat 

menjelaskan bentuk dan fungsi produk tersebut.Selain itu, hal ini juga akan membuat membuat 

produk itu menarik agar bisa laris terjual. 

        Tak hanya bagi bisnis besar, foto produk juga perlu menjadi perhatian bagi pelaku 

UMKM.Terdapat berbagai hal yang menjadikan foto produk adalah penting bagi 

perkembangan bisnismu. Bersumber dari Weebly, berikut pentingnya product 

photography yang perlu kamu ketahui. 

       Memiliki foto produk yang baik dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli.Pasalnya, 

dengan melihat bahwa kamu menggarap hal ini dengan serius, pembeli semakin yakin bahwa 

kamu adalah penjual yang terpercaya dan memiliki kualitas produk yang baik. 

 

Gambar 3. 1 contoh foto produk 

(Sumber: https://www.kompasiana.com/)  

 

https://www.coconutproductphotography.com/blog/what-is-product-photography/#:~:text=Product%20photography%20is%20a%20form,the%20best%20possible%20photographic%20representation.&text=There%20are%20also%20some%20new,help%20buyers%20differentiate%20between%20products.
https://www.weebly.com/guides/product-photography-guide/how-important-is-product-photography
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3.3  Layout  

Menurut Rustan (2008: 2) layout adalah tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu 

bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya. Proses 

pengerjaan Layout adalah mengatur letak penempatan berbagai unsur desain diantaranya teks, 

gambar, garis, bidang, dan sebagainya . Rustan (2014: 1) juga menjelaskan layout yang 

dikerjakan melalui proses dan tahapan yang benar bukan tidak mungkin akan berdampak positif 

pada tujuan apapun yang ingin dicapai desainer melalui karya desain yang dibuatnya.  

Perlu juga diperhatikan beberapa unsur-unsur penting dalam pembuatan layout yaitu 

tipografi, ornament, pemilihan gambar, foto, kolom, garis, pemilihan kata, dan warna . Unsur-

unsur tersebut juga harus diperhatikan siapa target yang ingin dituju agar sesuai dengan pribadi 

konsumen.  

Selain itu seorang desainer juga memperhatikan prinsip-prinsip layout untuk membuat 

suatu layout yang baik dan tertata. Prinsip-prinsip layout, meliputi:  

a. Sequence Merupakan sebuah urutan bagaimana seseorang melihat elemen desain.  

Desainer harus dapat menciptakan aliran pembaca sesuai apa yang direncanakan.  

b. Emphasis Guna menarik perhatian audience, pada layout diberikan sebuah penekanan 

pada suatu visual atau pesan yang menarik agar menimbulkan daya tarik bagi khalayak.  

c. Balance Merupakan keseimbangan dalam penerapan tata letak layout agar konten tidak 

menumpuk pada salah satu sisi.  

d. Unity Keseluruhan elemen pada layout harus terlihat bersatu dan konsisten sehingga 

menimbulkan tampilan yang harmonis.  

 

Gambar 3. 2 contoh Layout 

(Sumber: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/layout) 

 

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/layout
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3.4 Tipografi  

Danton Sihombing (Anggota DGI. 2001:58) menjelaskan tipografi merupakan 

representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi adalah sifat verbal, properti visual dan 

efektif.. Tipografi merupakan salah satu sarana untuk menterjemahkan kata-kata yang terucap 

ke halaman yang dapat dibaca. Adapun peran dari tipografi adalah untuk mengkomunikasikan 

sebuah informasi kepada target audience. Tipografi  dianggap memiliki peran penting yaitu 

sebagai elemen pelengkap karena berguna untuk menjelaskan elemen desain yang lain seperti 

konsep desain dan ilustrasi. Sebagai desainer ketika merancang sebuah karya harus dapat 

mengetahui penggunaan tipografi yang dapat menunjang keindahan desain dan konsep dapat 

tersampaikan kepada khalayak.   

Tipografi sendiri terdiri dari susunan huruf yang membentuk rangkaian beberapa  kata. 

Secara garis besar, jenis huruf tipografi terbagi menjadi tiga jenis yaitu Blackletter, Serif dan 

Sans-Serif. Selain itu, tipografi juga terdiri dari berbagai macam jenis huruf. Tampilan fisik 

dari berbagai jenis huruf dan memiliki masingmasing karakter yang dapat mencerminkan 

sebuah makna.   

Tipografi dalam perancangan desain Layout sangat berpengaruh karena berfungsi untuk 

menyampaikan informasi pada konsumen. Jenis tipografi yang digunakan untuk desain Layout 

adalah Sans-Serif yang ciri ketebalan hurufnya sama, tidak memiliki kait dan mudah dibaca.   

  

 
Gambar 3. 3 contoh Typography 

(Sumber: https://solusiprinting.com/)  
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3.5 Warna  

Warna adalah salah satu elemen visual yang mudah menarik perhatian bagi seseorang. 

Dalam desain, warna merupakan unsur penting, dengan memperhatikan kegunaan warna maka 

suatu desain memiliki arti dan nilai lebih.  

Wibowo (2015: 131-132) menyimpulkan warna adalah satu alat komunikatif efektif untuk 

mengungkapkan pesan, ide, gagasan tanpa menggunakan tulisan atau bahasa. Hal tersebut juga 

penting saat merancang desain Layout dan, yaitu pemilihan warna yang tepat yang disesuaikan 

dengan image dari perusahaan. Selain itu warnawarna pada rancangan desain harus mampu 

menimbulkan keharmonisan dan keindahan umtuk mempengaruhi perilaku seseorang dan 

mempengaruhi nilai estetika dari sebuah karya.  

Penggunaan warna pada desain desain Layout juga memperhatikan efek samping yang 

dapat mempengaruhi psikologi seseorang ketika melihat. Konsep warna yang akan diterapkan 

dalam desain Layout cenderung berwarna kuning yang mengandung makna optimis, semangat 

dan ceria. Selain itu dipadukan dengan warna oren dan biru yang dapat memberi suasana yang 

tegas dan menarik.  

Terdapat salah satu teori warna yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan pilihan warna 

pada desain yaitu memakai lingkaran warna agar lebih mudah.  

 
Gambar 3. 4 Lingkaran Warna Brewster  

(Sumber: https://serupa.id/perpaduan-warna/,)  

  

    

 

 

 

 

https://serupa.id/perpaduan-warna/
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN  

  

4.1  Deskripsi Pekerjaan  

       Pada awal tahap permulaan pengerjaan Desain Layout dan Foto Produk ini, penulis 

mendapat jadwal uplod team promosi berupa kertas yang berisi jadwal uplod selama satu bulan  

dan mendapat kan buku Elcometer dan Graco untuk di pelajari perihal nama,jenis,kegunaa. 

Setelah itu penulis di Briefing tentang isi Desain Layout dan Foto Produk yang akan di 

kerjakan. Pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan adalah merancang Desain Layout dan Foto 

Produk untuk Elcomater dan Graco. Tahapan pengerjaan Desain Layout dan Foto Produk  ini, 

yaitu 1) penulis harus mencaritau dan memahami fungsi dari alat,nama dari alat, kegunaan dari 

alat agar mempermudah pembuatan desain Layout, 2) Perusahaan menjelaskan konsep Desain 

Layout yang akan di buat oleh penulis, 3) Penulis di arahkan untuk mengambil foto produk nya 

sendiri untuk di jadikan desain Layout dan meng hapus background foto di photoshop untuk di 

jadikan bahan desain Layout , 4) setekah itu penulis mencari refrensi desain Layout di internet, 

5) penulis mulai mengerjakan tugas yang sudah di berikan dan di bebaskan untuk pembuatan 

desain Layout sesuai karakter penulis, 6) Melakukan digitalisasi produk menggunakan Adobe 

Illustration, 7) Menentukan warna dan jenis font yang akan disesuaikan dengan karakter 

perusahaan, 8) Melampirkan foto produk serta memberi keterangan produk, 9) melakukan 

asistensi kepada kepala desai untuk di efaluasi lagi apakah hasil kerjaan penulis sudah cocok 

untuk di uplod di media sosial Elcoblast indonesia anak perusahaan dari PT. Niteksindo 

Multitech Perkasa, 10) Jika sudah cocok hasil pekerjaan penulis di setorkan ke bagian desain 

administrasi untuk di uplod di media sosial.  

4.2  Konsep Desain Layout    

Desain Layout yang akan dirancang bentuknya berupa slide instagram dan tamnel youtube 

yang nantinya bisa di geser menjadi beberapa bagian untuk instagram dan untuk desain tamnel 

youtube bisa di buat awalan video. Isi Desain Layout yang disajikan adalah slite promosi untuk 

produk yang di jual Elcoblast Indonesia anak perusahaan dari PT. Niteksindo Multitech Perkasa 

yaitu elcometer dan Graco. Hal tersebut sesuai brief yang diminta oleh perusahaan karena 

promosi di Instagram dan Youtube terbukti ampuh untuk menarik calon pembeli produk yang 

di jual perusahaan, foto dan deskripsi produk disusun sedemikian rupa agar bisa menarik minat 

konsumen yang melihat promosi dari perusahaan. Selain itu Desain Layout untuk Instagram 

dan Youtube  ini dipilih karena dapat menghemat biaya pengeluaran dan bisa mudah di akses 

oleh konsumen.  

Perancangan Desain Layout akan berbasis vektor dengan menambahkan beberapa elemen 

desain seperti garis lengkung, objek lingkaran, objek berbentuk abstrak, objek kotak,dll .  

Vektor dipilih karena dapat menampilkan gambar dan garis secara detail tanpa 

mengkhawatirkan resolusinya saat dicetak nanti. Gambar vektor mempunyai sifat atau 

karakteristik scalable yaitu pada saat gambar diubah ukurannya, baik diperkecil maupun 

diperbesar, tidak akan terjadi penurunan kualitas dari vector tersebut sehingga akan 

menghasilkan desain katalog yang berkualitas tinggi.  
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4.3  Research Produk  

Dalam pembuatan Desain Layout, perlu di lakukan tahapan awal yaitu Research produk 

yang akan di Desain Layout agar hasil Desain kita tepat dan akurat. Hasil dari Research itu di 

kembangkan lagi dan di Layout dengan bagus agar bisa di uplod di media sosial perusahaan. 

(Intagram : https://instagram.com/elcoblast_official?utm_medium=copy_link) menyebutkan 

pengertian     

Research produk yang dilakukan berdasarkan brief yang telah disampaikan oleh perusahaan 

sebelumnya. Berikut merupakan beberapa gambaran Research Produk yang di lakukan. 

Elcometer dan Graco 

 

Gambar 4. 1 Refrensi materi Desain Layout  

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021)   

 

https://instagram.com/elcoblast_official?utm_medium=copy_link
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Gambar 4. 1 Refrensi materi Desain Layout  

(Sumber:webset Graco, 2021)   

Data dan sumber diatas merupakan data dan sumber dari buku Elcometer dan Websete 

Graco data dan sumber ini di gunakan untuk materi Desain Layout. Data dan sumber ini harus 

di fahami oleh penulis karna dari sini materi yang di butuhkan penulis dapatkan, penulis harus 

bisa memahami tentang jenis produk, kegunaan produk, nama produk, fitur yang di miliki 

produk. Hal ini berguna agar informasi yang di sampaikan penulis di Desain Layout nya bisa 

tersampaikan dengan benar dan baik. Mencari refrensi juga dapat memper mudah penulis untuk 

mengerjakan. 

4.4  Foto Produk 

         Foto Produk di gunakan untuk mengambil material dari produk yang akan di Desain 

Layout, di bagian ini penulis di arah kan untuk mengambil foto produk nya sendiri agar bisa 

menambah ke fahaman penulis dan mengetahui seluk beluk dari alat yang akan di Desain 

Layout. Hal ini di percaya perusahaan dapat mengembangkan pola pikir kreatif penulis dan 

dapat ber kreasi dengan Desain Layout nya.  
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Foto Produk  

 

Gambar 4. 2 Foto produk  

(Sumber:dokumentasi penulis, 2021) 

4.5  Sketsa 

Dalam pembuatan desain layout, perlu di lakukan tahapan awal yaitu membuat sketsa 

manual untuk merancang layout yang akan diterapkan nanti. Dalam sebuah website 

(https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertiansketsa.html) menyebutkan pengertian 

sketsa menurut H.W. Flower yaitu sketsa merupakan sebuah gambaran atau lukisan 

pendahuluan yang masih kasar, ringan yang dibuat tanpa persiapan apapun.  

   Sketsa yang dibuat berdasarkan brief yang telah disampaikan oleh perusahaan 

sebelumnya. Berikut merupakan gambaran kasar dari desain layout produk. 

 

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-sketsa.html
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-sketsa.html
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Elcometer dan Graco  Sketsa Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Sketsa Desain Layout Untuk Instagram 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021)   

Sketsa diatas merupakan sketsa desain layout untuk media sosial instagram yang terdiri 

dari beberapa bagian. Pada kolom bagian kiri , penulis memberikan spes kusus untuk pembuka 

desain layout. Agar tata letak foto produk terlihat rapi, penulis menambahkan bentuk persegi 

empat yang di dalamnya untuk penempatan foto produk serta bagian bawah diberi keterangan 

nama produk. Untuk setiap persegi diberi space sekitar setengah sentimeter agar terkesan rapi 

dan selaras. Setelah itu, penulis memberikan wornamen ornamen tambahan agar terlihat tidak 

terlalu kosong. Untuk Susunan deskripsi terdiri dari nama produk lalu bawahnya spesifikasi 

produk. Peletakan deskripsi produk disesuaikan dengan urutan foto produk diatasnya untuk 

memberikan kenyamanan saat membaca.  

Salah satu elemen paling penting dalam desain layout adalah sampul atau sebagai cover. 

Adapun konsep cover katalog yaitu memiliki kesan yang menarik. Penulis meletakkan satu foto 

produk di bagian tengah cover sebagai point of interest. Penulisan judul “Nama Product ” 

diletakkan di samping foto produk serta tak lupa bagian paling atas akan diberikan logo 

perusahaan berwarna kuning. Kemudian, penulis melayout beberapa supergrafis untuk 

menunjang daya tarik konsumen yaitu membuat bentuk melengkung yang ditempelkan di 

samping – samping foto produk serta memberikan garis - garis di sekitar foto produk.   
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Elcometer dan Graco Sketsa Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Sketsa Desain Layout untuk Youtube 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021)  

Sketsa diatas merupakan sketsa desain layout untuk sosial media youtube yang terdiri dari 

beberapa elemen. Pada kolom sebelah kiri adalah logo perusahaan, dan di bagian tengah ada 

penjelsan yang menyajikan keterangan singkat mengenai keunggulan produk elcometer dan 

graco yang diletakkan di bagian tengah, dengan tambahan supergrafis vektor menyerupai 

abstrak dan elemen garis melengkung. Kemudian, penulis memberikan space untuk 

meletakkan koleksi foto produk beserta deskripsi produk di bagian paling bawah. 

Seketsa sangat membantu pekerjaan karena dengan  membuat seketsa terlebih dahulu 

penulis bisa mempunyai gambaran bagai mana nanti tata letak dari desain layout yang akan di 

buat oleh penulis.    
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4.6  Software yang Digunakan  

Salah satu tahapan paling penting dalam merancang Desain Layout ini adalah tahap 

pembuatan digital.. Tahap ini dilakukan setelah Research produk dan foto produk sudah selesai. 

Penulis menggunakan Software Adobe Illustrator untuk proses Desain Layout. Adobe 

Illustrator adalah software berbasis vektor yang selanjutnya akan digunakan untuk membuat 

karakter, ilustrasi, dan objek visual lainnya. Pada software ini, dilakukan proses digital dengan 

cara menata letak desain layout dari  desain yang akan di buat.  

 

 

Gambar 4. 5 Proses Pengerjaan di Software Adobe Illustrator  

(Sumber: Dokumentasi Penulis,2021)  

   

4.7  Tata Desain Layout 

        Pada Desain Layout yang di buat ada ketentuan ketentuan yang di buat oleh perusahaana 

dari mulai warna, ukuran, font, tata letak, batas desain dll. Hal ini bertujuan untuk membuat 

desain itu sama rata dalam segi ukuran, font, warna, batas desain dan agar bisa bagus di lihat 

calon konsumen. 

Beberapa ketentuan : 
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Gambar 4. 6 ketentuan Desain Layout 

(Sumber: Dokumentasi Pedoman Perusahaan,)  

 

4.8  Tipografi  

Pemilihan tipografi merupakan salah satu aspek penting dalam desain. Pada Desain Layout 

, salah satu jenis font yang cocok adalah font Sans - Serif. Sans – Serif memiliki beberapa 

karakteristik, antara lain tidak memiliki tambahan khusus pada ujung stroke atau kait. Adapun 

sifat font Sans – Serif cenderung lebih tegas dan modern dan universal. Pemilihan font tersebut 

dipilih karena menyesuaikan karakter perusahaan.  

Berikut font yang di gunakan.  
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Gambar 4. 7 ketentuan Tipografi Perusahaan  

(Sumber: Dokumentasi pedoman perusahaan,)  

 

 

 

 

 

  



23 

 

4.9  Warna  

Warna yang digunakan mencerminkan image dari brand Perusahaan PT. Elcoblast 

indonesia anak Perusahaan PT. Niteksindo Multitech Perkasa yang didominasi warna oren dan 

biru. Kemudian, dalam pengaplikasiannya ada warna turunan yaitu warna merah dan kuning 

untuk menambah warna desain layout yang akan di baut. Warna utama membawa kesan mewah 

yang tegas dan menarik karena target konsumen perusahaan ini Perusahaan – Perusahaan di 

bidang pewarnaan. Selain warna oren dan biru, juga terdapat warna turunan yaitu warna kuning 

dan merah. Berikut warna-warna yang digunakan untuk merancang desain layout.  

  

Komposisi Warna 

 
 

 
 

Gambar 4. 8 Pemilihan Warna Berdasarkan Pedoman Perusahaan 

(Sumber: Dokumentasi pedoman perusahaan,)  

  

  

4.10  Implementasi Karya  

Berdasarkan data perusahaan, Research produk, foto produk, tipografi, warna, dan tatacara 

peletakan desain layout yang nantinya akan digunakan untuk media promosi PT. Elcoblast 

indonesia anak Perusahaan PT. Niteksindo Multitech Perkasa sehingga akan menghasilkan 

desain layout yang menarik bagi sosial media perusahaan dan sesuai harapan bagi perusahaan.  

Berikut adalah hasil digitalisasi dari desain katalog produk yang telah direncanakan 

sehingga tercipta desain katalog yang dapat disebarluaskan ke berbagai khalayak umum.  
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4.10.1  Desain Layout Elcometer 

 

 
Gambar 4. 9 Realisasi Desain Layout Elcometer untuk Istagram dan youtube  

(Sumber: Dokumentasi Penulis,2021 )  

Konsep dari perancangan Desain Layout Elcometer adalah simple dan modern dengan 

penerapan layout yang tertata dan menarik. Dua desain ini dibuat untuk dua tempat berbeda  

yaitu cover youtube dan instagram, memakai perpaduan warna khas PT. Elcoblast indonesia 

anak Perusahaan PT. Niteksindo Multitech Perkasa yaitu warna biru, kuning dan warna gradasi 

oren untuk menunjukan sisi mewah dari perusahaan.  

 

Dengan perpaduan kotak, abstrak, bundar sangat cocok diterapkan dengan foto produk dengan 

bayangan di bawa nya untuk menunjukkan point of interest serta elemen grafis lainnya seperti 

garis melengkung juga ditambahkan untuk meningkatkan estetika dari desain layout tersebut.  
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4.10.2  Desain Layout Graco 

 

 

 

Gambar 4. 10 Realisasi Desain Layout Graco untuk Istagram dan Youtube  

(Sumber: Dokumentasi Penulis,2021)  

  

Penerapan visual pada Desain Layout di Graco tidak berbeda jauh dengan Desain Layout 

pada Elcometer. Pada bagian kiri Desain terdapat deskripsi keunggulan dari produk yang di 

promosikan. Untuk menghindari kesan monoton, ditambahkan begroun berwarna gradasi 

oranye yang diletakkan di belakang deskripsi dan foto produk.   

 Selain itu, secara keseluruhan bagian dalam desain layout tetap mempertahankan warna utama 

nya yaitu biru dan oren. Konten masih berisikan koleksi produk yang di jual oleh PT. Elcoblast 

indonesia anak Perusahaan PT. Niteksindo Multitech Perkasa. Pada bagian desain layout 

sebelah kanan merupakan bagian akhir halaman yang berisikan nomer telepon dan alamat 

perusahaan agar konsumen dengan mudah terhubung dengan perusahaan.  
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4.11  Final Artwork  

 
 

Gambar 4. 11 Visualisasi Desain Layout untuk Instagram  

(Sumber: Dokumentasi Penulis,)  

 

Gambar 4. 11 Visualisasi Desain Layout untuk Youtube 

(Sumber: Dokumentasi Penulis,2021)  

Setelah dilakukan visualisasi secara digital, maka jadilah desain layout untuk instagram 

dan youtube sebagai media promosi PT. Elcoblast indonesia anak Perusahaan PT. Niteksindo 

Multitech Perkasa. seperti gambar di atas. Sesuai dengan konsep awal yaitu desain layout 

berupa layout instagram dan youtube dengan menekankan desain visual simple modern yang 

dipadukan dengan warna perusahaan oranye, biru, kuning.  
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BAB V  

PENUTUP  

  

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan laporan kerja praktik “PERANCANGAN MEDIA PROMOSI BERBASIS 

DESAIN LAYOUT DAN FOTO PRODUK PADA PT. NITEKSINDO MULTITECH PERKASA 

” 

 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tujuan perancangan ini adalah merancang desain Layout sebagai media promosi guna 

memperkenalkan berbagai produk PT. Elcoblast indonesia anak Perusahaan PT. 

Niteksindo Multitech Perkasa pada khalayak umum serta membangun citra sebuah 

brand.  

2. Dalam perancangan desain layout diperlukan brief yang jelas, data perusahaan yang 

lengkap, penyajian foto dan deskripsi produk secara rinci, serta pemilihan jenis layout 

yang di sesuaikan dengan konten yang akan disajikan pada media promosi.  

3. Ciri Desain Layout yang bagus adalah yang menyajikan informasi dengan jelas dan 

padat, juga memperhatikan elemen desain seperti warna dan tipografi yang disesuaikan 

dengan image perusahaan dan target konsumen sehingga akan meyakinkan audience 

untuk membeli produk tersebut.   

  

5.2  Saran  

Setelah melaksanakan laporan kerja praktik, adapun saran yang dimiliki oleh penulis, 

diantaranya  

1. Sangat perlu adanya kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan baik agar 

mempermudah pengumpulan data dan proses mengerjakan proyek yang diberikan.  

2. Kedepannya diharapkan data perusahaan khususnya foto produk diperbanyak dengan 

pengambilan gambar yang jernih dan jelas sehingga dapat menjadi penunjang estetik 

pada desain layout produk. 

  

     



28 

 

DAFTAR PUSTAKA    

 

Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI 

MEDIA PROMOSI. Jurnal Common, 3(1), 71–80. 

https://doi.org/10.34010/common.v3i1.1950 (diakses tanggal 5 juli 2021) 

 

Amaliah Norma, Achmad Yanu Alif Fianto, Sigit Prayitno Yosep. 2015. Perancangan Media 

Promosi Pt Petronika Sebagai Upaya Pembentukan Citra Perusahaan. Jurnal Art 

Nouveau. Vol.4, No.1. Diambil dari 

https://media.neliti.com/media/publications/244687-perancangan-mediapromosi-pt-

petronika-s-1bac1544.pdf (diakses tanggal 4 Juli 2021)  

Agung Prakasa Aditya, Muh. Bahruddin, dan Dhika Yuan Yurisma. 2016. Perancangan Buku 

Ilustrasi Jaranan dengan Teknik Vektor Sebagai Upaya Melestarikan Budaya Lokal 

Kediri. Jurnal Art Nouveau. Vol.5, No.2. Diambil dari 

https://media.neliti.com/media/publications/247114perancangan-buku-ilustrasi-

jaranan-denga-6568a82d.pdf (diakses tanggal 1 Juli 2021)  

Foto Produk: Pengertian, Jenis, dan Pentingnya - Glints Blog. (2020, September 14). Glints 

Blog. https://glints.com/id/lowongan/foto-produk-adalah/#.YOPkxegzZPY (diakses 

tanggal 6 juli 2021) 

Niteksindo Multitech Perkasa – Blasting and Painting Services. (2021). Niteksindo.com. 

https://niteksindo.com/ (diakses tanggal tanggal 3 juli 2021) 

Elcoblast Indonesia - Distributor Resmi Elcometer dan Graco Indonesia. (2021, April 27). 

Elcoblast Indonesia. https://www.elcoblast.com/ (di akses tanggal 1juli 2021) 

Elcometer - World Leaders in Inspection Equipment, Blast Equipment and Laboratory & 

Physical Test Equipment. (2021). Elcometer.com. https://elcometer.com/en (diakses 

tanggal 30 juni 2021) 

 

Graco. (2021). Graco.com. https://www.graco.com/au/en.html (di akses tanggal 30 juni 2021) 

  

https://www.portaldekave.com/artikel/prinsip-dalam-desain-layout-yang-harusdiperhatikan 

(Diakses tanggal 4 Juli 2021)  

  

http://goldensketz.com/blog/mengenal-huruffont-sesuai-karakteristiknya/ (Diakses tanggal 3 

Juli 2021)  

  

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-tipografi/ (Diakses tanggal 3 Juli 2021)  

  

https://blog.typoonline.com/peran-ilmu-tipografi/ (Diakses tanggal 3 Juli 2021)  

  

https://serupa.id/teori-warna/ (Diakses tanggal 4 Juli 2021)  

 

 

https://doi.org/10.34010/common.v3i1.1950
https://media.neliti.com/media/publications/244687-perancangan-media-promosi-pt-petronika-s-1bac1544.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/244687-perancangan-media-promosi-pt-petronika-s-1bac1544.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/244687-perancangan-media-promosi-pt-petronika-s-1bac1544.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/247114-perancangan-buku-ilustrasi-jaranan-denga-6568a82d.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/247114-perancangan-buku-ilustrasi-jaranan-denga-6568a82d.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/247114-perancangan-buku-ilustrasi-jaranan-denga-6568a82d.pdf
https://niteksindo.com/
https://www.elcoblast.com/
https://elcometer.com/en
https://www.graco.com/au/en.html
https://www.portaldekave.com/artikel/prinsip-dalam-desain-layout-yang-harus-diperhatikan
https://www.portaldekave.com/artikel/prinsip-dalam-desain-layout-yang-harus-diperhatikan
http://goldensketz.com/blog/mengenal-huruffont-sesuai-karakteristiknya/
http://goldensketz.com/blog/mengenal-huruffont-sesuai-karakteristiknya/
http://goldensketz.com/blog/mengenal-huruffont-sesuai-karakteristiknya/
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-tipografi/
https://blog.typoonline.com/peran-ilmu-tipografi/
https://blog.typoonline.com/peran-ilmu-tipografi/
https://blog.typoonline.com/peran-ilmu-tipografi/
https://serupa.id/teori-warna/

