
 

 

 

 

PERANCANGAN DESAIN KONTEN SOCIAL MEDIA INSTAGRAM 

SEBAGAI MEDIA PROMOSI 

 

 

KERJA PRAKTIK 

 

 

Program Studi 

S1 Desain Komunikasi Visual 

 

 

 

Oleh: 

DINDA ALIEF AGENG RIZKY 

17420100014 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS DESAIN DAN INDUSTRI KREATIF 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2021 



 

 

PERANCANGAN DESAIN KONTEN SOCIAL MEDIA INSTAGRAM 

SEBAGAI MEDIA PROMOSI 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Mata Kuliah Kerja Praktik: 

 

 

 

Disusun oleh: 

Nama  : DINDA ALIEF AGENG RIZKY 

NIM  : 17420100014 

Program : S1 (Strata Satu) 

Jurusan : Desain Komunikasi Visual 

 

 

 

FAKULTAS DESAIN DAN INDUSTRI KREATIF 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2021 



 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI DAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 



 

 

V 
 

ABSTRAK 

 

Pesatnya perkembangan media informasi dan telekomunikasi 

mempermudah siapapun untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang suatu 

hal dengan mudah. Salah satu media yang digunakan untuk merepresentasikan, 

berinteraksi, bekerja sama, mencari, berbagi, dan mendapatkan informasi adalah 

media sosial instagram. Alpaka Social Media, merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang pengelolaan media sosial dengan jangkauan klien 

mulai dari sekelas UMKM hingga Perseroan Terbatas. Salah satu klien Alpaka 

Social Media adalah Skinny Gourmet, dimana Skinny Gourmet menghadirkan 

cara sehat dalam menjaga berat badan tanpa harus menyiksa dan menyakiti diri 

sendiri. Banyaknya masyarakat yang salah memahami cara menurunkan berat 

badan agar tubuh menjadi ideal memberikan peluang pada Skinny Gourmet untuk 

masuk dan memberikan kampanye tentang diet sehat agar tubuh menjadi ideal. 

Kreatifitas tinggi dalam menciptakan konten agar sesuai branding Skinny 

Gourmet dengan topik yang interaktif, inspiratif, dan edukatif sangat diperlukan 

agar pengguna instagram dan calon konsumen semakin aware terhadap brand 

Skinny Gourmet. 

Kata kunci : Media Sosial, Alpaka Social Media, Skinny Gourmet, Diet Sehat, 

Branding 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sosial media merupakan sarana berbagi informasi dan berkomunikasi 

dengan banyak orang, baik orang yang dikenal maupun tidak. Ini selaras dengan 

penjelasan dari Nasrullah dalam Setiadi (2016) bahwa media sosial adalah 

medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya 

maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain 

membentuk ikatan sosial secara virtual. Interaksi penguna sosial media dapat 

dilakukan oleh antar individu maupun perusahaan atau brand yang ingin menjalin 

interaksi dengan konsumennya. Menurut Wigstrom dan Wigmo dalam 

Moriansyah (2015), menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi 

pemasaran tidak hanya seperti menggunakan internet dan teknologi, akan tetapi 

harus menggunakan taktik dan strategi komunikasi. Berdasarkan hal ini, Alpaka 

Social Media hadir untuk membantu brand yang ingin berinteraksi dengan 

konsumennya dimedia sosial namun terkendala dengan strategi dan ide agar 

mendapatkan customer engagement yang baik. 

Salah satu klien Alpaka Social Media adalah Skinny Gourmet, dimana 

Skinny Gourmet menghadirkan cara sehat dalam menjaga berat badan tanpa harus 

menyiksa dan menyakiti diri sendiri. Dikutip oleh Dieny dalam Sazani, Journal of 

Health Education 2016 bahwa beberapa cara yang salah dalam mengontrol berat 

badan seperti melakukan pembatasan makanan atau berdiet (tanpa mengetahui arti 

diet yang sebenarnya), mengkonsumsi obat-obat pelangsing, laxative (pencahar), 

jamu pelangsing, hingga memuntahkan kembali makanan sering ditemui. Kini 
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telah hadir Skinny Gourmet sebagai solusi dalam menjaga berat badan dengan 

cara hidup yang sehat. Skinny Gourmet bukan membuat makanan untuk 

menurunkan berat badan, tetapi membuat makanan bergaya gourmet yang lebih 

sehat dan disukai, sehingga konsumen dapat menikmati proses diet tanpa 

mengorbankan rasa, dan menjadi sehat.  

Banyaknya masyarakat yang salah memahami cara menurunkan berat 

badan agar tubuh menjadi ideal memberikan peluang pada Skinny Gourmet untuk 

masuk dan memberikan kampanye tentang diet sehat agar tubuh menjadi ideal. 

Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk menyebarkan kampanye ini 

dan sekaligus mengenalkan brand Skinny Gourmet adalah instagram. 

Media sosial Instagram menempati peringkat tiga teratas sebagai media 

sosial dengan jumlah pengguna terbanyak se Indonesia per Januari 2021 dengan 

total 85 juta jiwa. Ini merupakan hasil riset dari lembaga We Are Social and 

Hootsuite yang dituliskan ulang oleh Detikinet. Berbekal pada data ini, maka 

salah satu media branding yang cocok untuk Skinny Gourmet adalah instagram. 

Fitur yang terdapat pada instagram seperti adanya instagram bisnis dapat 

membantu memudahkan proses branding dan pengelolaan akun Skinny Gourmet. 

Kreatifitas tinggi dalam menciptakan konten agar sesuai branding Skinny 

Gourmet dengan topik yang interaktif, inspiratif, dan edukatif sangat diperlukan 

agar pengguna instagram dan calon konsumen semakin aware terhadap brand 

Skinny Gourmet. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah 

“bagaimana cara merancang desain konten sosial media instagram sebagai media 

promosi?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar rumusan masalah dapat lebih terfokus, maka dirancang batasan 

masalah sebagai berikut :  

1. Memberikan pengetahuan pada pengguna instagram lain tentang makanan 

sehat (termasuk nama makanan, jumlah kalori dan nutrisi yang terdapat 

didalamnya) 

2. Memberikan pengetahuan tentang bahan ataupun makanan pengganti yang 

cocok dikonsumsi agar tidak terjadi obesitas 

3. Gaya visual menggunakan digital imagine 

4. Feed instagram terdiri dari image feed, gif, dan carousel 

5. Konten instagram yang didesain terdiri dari fun konten, edukasi konten, dan 

fakta konten 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menyelesaikan mata kuliah kerja praktik 

2. Meningkatkan hard skill mengenai layout, digital imagine, dan sosial media 

manajemen 

3. Menambah relasi baik bagi penulis dan perusahaan maupun bagi universitas 

dan perusahaan 
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1.5 Manfaat 

Laporan kerja praktik ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada 

banyak pihak yang membutuhkan, diantaranya : 

1. Sebagai media referensi dan tambahan pengetahuan bagi penulis laporan kerja 

praktik kedepannya 

2. Diharapkan dengan adanya mahasiswa kerja praktik dapat membantu 

mengembangkan perusahaan dan menyelesaikan projek yang dikerjakan 

perusahaan 

3. Sebagai gambaran dunia kerja yang nyata bagi mahasiswa, agar mahasiswa 

siap kerja setelah lulus kuliah 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah dan Perkembangan Alpaka Social Media 

Alpaka Social Media didirikan oleh Bani Afdal sejak 2018, rekam jejak 

di dunia media sosial sudah didalami bertahun tahun, dari bangku perkuliahan 

hingga bekerja di agensi media sosial (periklanan). Hingga pada tahun 2018, 

beliau memutuskan untuk mendirikan Alpaka Social Media. Pada awal berdirinya 

Alpaka belum memiliki kantor tetap. Sampai di tahun 2020 bulan September 

Alpaka memiliki kantor di Jl. Wisma Tengger 4 No 17 Kandangan. Kec. Benowo. 

Awal mula Alpaka berdiri, hanya memiliki 2 karyawan. Namun, saat ini 

telah memiliki 6 karyawan tetap dengan berbagai posisi. Saat ini Alpaka juga 

memiliki beberapa klien diantaranya ialah BINUS Malang, Spiku Ayu, dan 

berbagai usaha mikro lainnya. Kesuksesan Alpaka tidak berhenti satu aspek saja. 

Rencana kedepannya akan berdiri Alpaka Creative yang berfokus ke branding dan 

lain sebagainya yang berkaitan dengan dunia kreatif. 

 

2.2 Visi dan Misi Alpaka Social Media 

3.2.1 Visi Alpaka Social Media  

Membantu pengembangan bisnis klien dengan ide kreatif sehingga 

pemasaran memiliki dampak yang positif. 

3.2.2 Misi Alpaka Social Media 

Adapun misi dari Alpaka Social Media yaitu, Menyediakan pelayanan 

sosial media yang terbaik sesuai kebutuhan klien. 
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2.3 Alamat dan Kontak Perusahaan 

Nama Instansi  : Alpaka Social Media 

Alamat Instansi : Jl. Wisma Tengger IV No.17 Kandangan, Kec. Benowo    

Surabaya 

Telepon  : 0812 1777 3593 

E-mail   : alpaka.socialmedia@gmail.com 

Website  : https://www.instagram.com/alpaka_id/ 

2.4 Lokasi Kerja 

Gambar 2. 1 Ruang Fotografi 

 

Gambar 2. 2 Ruang Kerja 

 

https://www.instagram.com/alpaka_id/
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2.5 Fokus Bidang Kerja 

Divisi Senior Graphic Designer memiliki dua sub divisi, yaitu graphic 

designer dan photographer. Disini penulis menjadi bagian dari sub divisi graphic 

designer yang memliki tugas untuk mendesain semua kebutuhan sosial media 

klien termasuk desain feed, story, dan social media campaign. 

2.6 Struktur Organisasi Alpaka Social Media 

Berikut ini adalah struktur organisasi secara menyeluruh dari Alpaka 

Social Media 
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Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Alpaka Social Media 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Media Sosial 

Van Dijk dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media sosial adalah 

platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi 

mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Menurut Kotler & Keller dalam 

Santoso Amanda P dkk (2017),  mendefinisikan sosial media sebagai sarana untuk 

konsumen agar bisa menyampaikan informasi baik berupa teks, gambar, audio, 

maupun video dengan perusahaan dan sebaliknya. Sedangkan, Kaplan dan 

Haenlin dalam Moriansyah La (2015) mendefinisikan Media Sosial adalah suatu 

grup aplikasi berbasis internet yang menggunkan ideologi dan tehnologi Web 2.0, 

dimana pengguna dapat membuat atau bertukar informasi pada aplikasi tersebut. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan sarana untuk 

membagikan informasi dan mendapat informasi baik bagi perorangan maupun 

perusahaan. 

3.2 Instagram 

Instagram merupakan sosial media yang berfokus pada sharing foto 

maupun video. Popularitas instagram yang makin meningkat (yang juga 

diakibatkan oleh diakuisisinya instagram oleh facebook) memungkinkan orang 

untuk membuat iklan dan berbisnis menggunakan media instagram. 

3.3 Pixel 

Tampilan warna pada layar monitor dipengaruhi sedikit banyaknya titik 

kecil yang dimiliki layar yang disebut pixel. Pixel memiliki angka horizontal dan 
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vertikal yang selain mempengaruhi tampilan warna juga dapat mempengaruhi 

kecerahan dan intensitasnya.  

3.4 Bitmap 

Bitmap terbentuk dari banyak titik dengan campuran warna di dalam 

grafis yang ada pada komputer. Gambar ini merupakan hasil dari susunan warna 

yang mewakili beberapa pixel warna dan tampil pada layar monitor. Pada 

umumnya jenis gambar bitmap, memiliki tinggi dan lebar dalam bentuk pixel. 

3.4.1 Kelebihan Grafis Bitmap 

1. Pemberian efek dapat dilakukan dengan mudah, sehingga setiap orang bisa 

membuat objek tampilan yang sesuai keinginan 

2. Objek gambar bitmap bisa menangkap warna dan bentuk secara alami 

3.4.2 Kekurangan Grafis Bitmap 

1. Hasil cetak gambar bitmap dipengaruhi oleh resolusi yang dimilikinya 

2. Objek gambar bitmap cukup bermasalah ketika diubah ukuran, terutama ketika 

diperbesar 

3.5 Layout 

Tata letak atau yang juga disebut layout merupakan aspek desain yangg 

bertujuan untuk mengorganisir antara teks dan gambar dari sebuah desain agar 

tidak tumpang tindih dan pesan yang ingin disampaikan dalam desain tersebut 

dapat tersampaikan dengan baik. 

3.6 Digital Imagine 

Digital Imaging (DI) yang biasa juga disebut Digital Image Processing 

atau Digital Photographic pada dasarnya merupakan sebuah metode untuk 
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mengedit  atau mengolah gambar yang di scan dari dokumen asli menjadi digital 

file dalam bentuk pixel yang dapat dibaca dan dimanipulasi oleh perangkat 

komputer grafis. 

3.7 Tipografi 

Tipografi adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari mengenai 

huruf. Tipografi mempunyai dua fungsi yakni, fungsi estetis dan fungsi 

komunikasi. Dapat digunakan untuk menunjang penampilan agar lebih menarik 

hingga sebagai penyampaian pesan (informasi) berupa teks dengan jelas dan tepat. 

(Danton, 2001: 21). 

3.8 Warna 

Menurut Louis Prang dalam Meilani (2013), warna dapat dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu hue, istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari suatu 

warna, seperti kuning, merah, hijau, dan sebagainya. Value, adalah dimensi kedua 

atau mengenai terang gelapnya warna. Terakhir adalah Intensity, sering kali 

disebut chroma, dimana dimensi yang berhubungan dengan cerah atau suramnya 

suatu warna. 

Monica & Luzar dalam Zain (2020) menjelaskan warna merupakan unsur 

yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena warna dapat 

membangunkan perasaan yang spontan kepada orang yang melihatnya. 

3.9 Content Marketing 

Menurut J Rowley dalam Pandrianto dan Sukendro (2018), content 

marketing adalah manajemen yang memastikan identifikasi secara secara pasti, 

dengan analisa yang kuat untuk menarik perhatian calon customer yang 
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didistribusikan lewat media digital. Sedangkan menurut Cangara dalam 

Pandrianto dan Sukendro (2018) hal yang paling harus diperhatikan dalam 

platform digital sebagai media komunikasi adalah formulasi konten atau pesan 

yang akan dikomunikasikan kepada audiens. Pesan atau konten merupakan unsur 

komunikasi yang sangat penting. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Pekerjaan yang didapatkan penulis dari tim adalah mendesain feed 

instagram Skinny Gourmet beserta story instagramnya. Tahapan dari pengerjaan 

feed instagram Skinny Gourmet dimulai dengan menerima draft konten dari 

copywriter. Setelah mendapatkan naskah konten, penulis mulai mencari referensi 

gambar dan desain sesuai keyword yang telah ditulis oleh copywriter. 

Dikarenakan pada draft konten telah disediakan contoh visual, maka tahap 

selanjutnya desainer akan langsung membuat desain feed menggunakan software 

adobe photoshop. Setelah proses desain selesai, file feed akan dieksport dalam 

format image dengan rasio 1:1 agar siap diupload pada akun instagram Skinny 

Gourmet. 

4.2 Konsep Desain Feed Skinny Gourmet 

Skinny Gourmet sebagai brand produsen makanan gaya hidup sehat 

memiliki warna yang merepresentasikan sehat, segar, dan desain yang 

menonjolkan aspek makanan enak yang sehat. Selain itu Skinny Gourmet 

memiliki beberapa warna utama brand yang dapat digunakan secara mandiri 

sebagai background dalam sebuah desain, warna ini yang nantinya akan 

digunakan dalam mendesain feed instagram. Desain feed instagram Skinny 

Gourmet menggunakan konsep digital imagine yang fokus pada objek utama dan 

menggunakan background warna solid agar pesan pada desain dapat tersampaikan 

dengan baik sesuai brand yang diusung. 
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4.3 Naskah Konten untuk Feed dan Story Instagram 

Sebelum mendesain feed instagram, desainer mendapatkan naskah 

konten dari copywriter.  Didalam naskah konten dijelaskan tentang tiap feed 

maupun story yang akan didesain, mulai dari objek yang harus ada, isi konten 

feed, hingga referensi gambar untuk desainer. 

15 

(desain) 

Olahraga ada 3 jenis! 

Pilihlah sesuai dengan 

kebutuhan kamu 

- kardio 

- latihan beban 

- latihan kelenturan 

(dikasih visual yang 

terbagi menjadi 4, salah 

satunya dibuat sebagai 

tempat wording, ketiga 

lainnya diisi dengan 

visualisasi jenis olahraga 

yang ada di daftar, 

visualisasi dapat berupa 

foto atau ikon) 

Visualisasi jenis 

olahraga: 

Kardio – lari/senam 

Latihan beban – angkat 

beban/barbel 

Latihan kelenturan – 

yoga 

Visualisasi konten: 

 
Sumber: 

https://8fit.com/fitness/di

fferent-types-of-exercise-

and-why-variety-is-

14 

(desain) 

Segera hadir 

Untuk kamu, Sobat 

Vegan & Vegetarian! 

(dikasih visual yang 

menunjukkan grocery 

bag berisi berbagai 

macam buah dan 

sayuran) 

 

13 

(gif) 

Snack Sehat  

Siap Makan 

(dikasih visual beberapa 

snack sehat yang terlihat 

berjalan dari atas ke 

bawah) 

List snack sehat: 

- baby carrot 

- mixed nuts 

- granola snack bar 

- edamame 

- plain popcorn 

Referensi: 

https://id.pinterest.com/pin

/AZdxfGcOXojk-

stm_gktCbTZi795aAVrgm

eJ5Bt8atIuKtZIKCH6PZP

_A6ZqChiSSCNLAqbiji 

hemp0kBet5qLgv78CUNp

o/  

https://8fit.com/fitness/different-types-of-exercise-and-why-variety-is-important/
https://8fit.com/fitness/different-types-of-exercise-and-why-variety-is-important/
https://8fit.com/fitness/different-types-of-exercise-and-why-variety-is-important/
https://id.pinterest.com/pin/AZdxfGcOXojk-stm_gktCbTZi795aAVrgmeJ5Bt8atIuKtZIKCH6PZP_A6ZqChiSSCNLAqbiji%20hemp0kBet5qLgv78CUNpo/
https://id.pinterest.com/pin/AZdxfGcOXojk-stm_gktCbTZi795aAVrgmeJ5Bt8atIuKtZIKCH6PZP_A6ZqChiSSCNLAqbiji%20hemp0kBet5qLgv78CUNpo/
https://id.pinterest.com/pin/AZdxfGcOXojk-stm_gktCbTZi795aAVrgmeJ5Bt8atIuKtZIKCH6PZP_A6ZqChiSSCNLAqbiji%20hemp0kBet5qLgv78CUNpo/
https://id.pinterest.com/pin/AZdxfGcOXojk-stm_gktCbTZi795aAVrgmeJ5Bt8atIuKtZIKCH6PZP_A6ZqChiSSCNLAqbiji%20hemp0kBet5qLgv78CUNpo/
https://id.pinterest.com/pin/AZdxfGcOXojk-stm_gktCbTZi795aAVrgmeJ5Bt8atIuKtZIKCH6PZP_A6ZqChiSSCNLAqbiji%20hemp0kBet5qLgv78CUNpo/
https://id.pinterest.com/pin/AZdxfGcOXojk-stm_gktCbTZi795aAVrgmeJ5Bt8atIuKtZIKCH6PZP_A6ZqChiSSCNLAqbiji%20hemp0kBet5qLgv78CUNpo/
https://id.pinterest.com/pin/AZdxfGcOXojk-stm_gktCbTZi795aAVrgmeJ5Bt8atIuKtZIKCH6PZP_A6ZqChiSSCNLAqbiji%20hemp0kBet5qLgv78CUNpo/
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important/ 

 

 

12 

(desain – carousel) 

SLIDE 1 

Vitamin D 

Sahabat terbaik di masa 

pandemi 

Geser dan cari tahu 

kenapa (simbol panah 

kanan) 

(dikasih visual orang 

sedang bersantai di teras 

rumah dengan suasana 

pagi hari) 

SLIDE 2 
Vitamin D merupakan 

nutrisi penting yang 

digunakan tubuh untuk 

pembentukan imun. 

Pada masa pandemi ini, 

kita memerlukan sistem 

imun yang kuat karena 

COVID-19 merupakan 

jenis virus yang dapat 

menular dengan cara 

yang relatif mudah. 

Sumber Vit D terbaik 

adalah sinar matahari. 

Namun, kamu dapat 

mendapatkannya dari 

suplemen yang 

mengandung Vit D3. 

SLIDE 3 

Tapi ingat, 

Jangan sampai 

kebanyakan dosis! 
Overdosis Vit D 

memiliki beberapa efek 

samping, antara lain: 

- menaikkan kadar 

kalsium darah 

- menghilangkan nafsu 

makan 

- mual 

- kadar cairan tubuh yang 

tidak seimbang 

 

 

11 

(desain) 

Diet 

≠ 

Tidak Makan 

Visual yang 

digunakan: 

 
Link foto: 

https://www.freepik.c

om/premium-

photo/female-leg-

stepping-weigh-

scales-with-

measuring-

tape_5292637.htm#pa

ge=1&query=diet&po

sition=5  

 

 

10 

(foto – carousel) 

(dikasih visual berupa foto 

semua menu di weekly 

batch yang diberi 

keterangan jumlah kalori, 

nutrition facts, dan 

nama) 

Wording label: Baru di 

Batch 11! 

Produk: 

(1) Blackpepper 

Mushroom Chicken,…  

(2) Teriyaki Beef Sushi 

Burrito 

(3) Tuna Pasta 

Casserole,… 

https://8fit.com/fitness/different-types-of-exercise-and-why-variety-is-important/
https://www.freepik.com/premium-photo/female-leg-stepping-weigh-scales-with-measuring-tape_5292637.htm#page=1&query=diet&position=5
https://www.freepik.com/premium-photo/female-leg-stepping-weigh-scales-with-measuring-tape_5292637.htm#page=1&query=diet&position=5
https://www.freepik.com/premium-photo/female-leg-stepping-weigh-scales-with-measuring-tape_5292637.htm#page=1&query=diet&position=5
https://www.freepik.com/premium-photo/female-leg-stepping-weigh-scales-with-measuring-tape_5292637.htm#page=1&query=diet&position=5
https://www.freepik.com/premium-photo/female-leg-stepping-weigh-scales-with-measuring-tape_5292637.htm#page=1&query=diet&position=5
https://www.freepik.com/premium-photo/female-leg-stepping-weigh-scales-with-measuring-tape_5292637.htm#page=1&query=diet&position=5
https://www.freepik.com/premium-photo/female-leg-stepping-weigh-scales-with-measuring-tape_5292637.htm#page=1&query=diet&position=5
https://www.freepik.com/premium-photo/female-leg-stepping-weigh-scales-with-measuring-tape_5292637.htm#page=1&query=diet&position=5
https://www.freepik.com/premium-photo/female-leg-stepping-weigh-scales-with-measuring-tape_5292637.htm#page=1&query=diet&position=5
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- gatal-gatal 

- lemah otot dan nyeri 

sendi 

- disorientasi 

- pengapuran jaringan 

lunak 

 

 

 

9 

 (desain) 

Paket Clean Eating 

di Tokopedia! 

- 5 Days (Lunch/Dinner) 

– 5 meals 

- 5 Days (Lunch & 

Dinner) – 10 meals 

- 10 Days (Lunch & 

Dinner) – 20 melas 

- 1 Month (Lunch & 

Dinner) – 40 meals 

(dikasih visual yang 

memperlihatkan rincian 

paket dalam tablet, tablet 

terlihat sedang dipegang 

dan terdapat tangan yang 

terlihat seperti 

memegang layarnya) 

Visualisasi konten: 

 

 

 

 

8 

(desain) 

Suka bikin kue tapi 

takut gemuk? 

Yuk, beralih ke Plant-

Based Baking! 

(dikasih visual yang 

menunjukkan berbagai 

macam bahan untuk 

vegan baking) 

List bahan: 

- oat milk 

- madu 

- coconut oil 

- almond flour 

- cokelat 

 

 

 

7 

(desain – carousel) 

Playlist Olahraga 

#dirumahaja 

- Sour Candy – Lady Gaga 

& BLACKPINK 

- Like Ooh-Ahh – TWICE  

- Blinding Lights – The 

Weeknd 

- Girl Like Me – Black 

Eyed Peas & Shakira 

- Aurora – K-391 & 

RØRY 

Visualisasi konten: 

 

6 

(foto – carousel) 

(dikasih visual berupa 

foto semua menu di 

weekly batch yang diberi 

keterangan jumlah 

kalori, nutrition facts, 

dan nama) 

Wording label: Baru di 

Batch 10! 

5 

(desain – carousel) 

SLIDE 1 
Topping sehat untuk 

Toast kamu! 

(dikasih visual roti 

tawar yang terlihat 

baru saja selesai di 

panggang) 

4 

(desain) 

Fakta Nutrisi  

Shirataki 

Porsi: 100 gr 

- 15 kalori 

- 0,02 gr lemak 

-3,44 gr karbohidrat 

- 0,19 gr protein 

Visualisasi konten: 



17 

 

Produk: 

(1) Grilled Teriyaki 

Chicken,… 

(2) Skinny Fish & Egg 

Mentai Rice,… 

(3) Beef Potato Pie,… 

(4) Chinese Prawn 

Omelette,… 

 
SLIDE 2–4 

(dikasih visual tampak 

atas vector toast di 

atas piring, di atasnya 

terlihat topping 

dengan keterangan 

wording yang 

menyebutkan 

namanya) 

Visualisasi konten: 

 
SLIDE 2 

Topping toast: 

- blueberry 

- selai kacang almond 

- biji hemp 

SLIDE 3 

Topping toast: 

- alpukat 

- telur 

- merica hitam 

- garam pink 

Himalaya 

SLIDE 4 

Topping toast: 

- timun 

- bawang bombay 

cincang 

- daun mint 

- merica hitam 

- minyak zaitun  

 
(visualisasi konten 

ditambahkan dengan 

gambar mie shirataki) 

3 

(desain) 

Jus VS Smoothie 

Beda lho! 

(dikasih visual dengan 

konsep “This or That” 

2 

(desain) 

Return to Recycle 

Promo Maret 2021 

Tukarkan 20 box atau 

15 bento style dan 

1 

(foto – carousel) 

(dikasih visual berupa foto 

semua menu di weekly 

batch yang diberi 

keterangan jumlah kalori, 
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yang menunjukkan 

gambar jus dan 

smoothie) 

 

dapatkan Jimbaran 

Sauce 150ml! 

(dikasih visual yang 

menunjukkan 1 tangan 

di sebelah kanan dan 2 

tangan di sebelah kiri, 

tangan-tangan tersebut 

terlihat memegang 

barang) 

List barang: 

Kanan – Jimbaran 

Sauce 

Kiri – kotak Box & 

Bento Style) 

nutrition facts, dan 

nama) 

Wording label: Baru di 

Batch 9! 

Produk: 

(1) Baked Chicken Katsu 

Curry Set 

(2) African Chicken,… 

Tabel 4.1 Naskah feed instagram 

1 

(desain – list menu) 

STORY 1 

Menu batch 8 

STORY 2 

Menu batch 9 

STORY 3 

Menu batch 10 

STORY 4 

Menu batch 11 

2 

(desain) 

Mohon maaf… 

Kami libur sementara 

(dikasih visual berupa kalender yang menandai tanggal dengan warna 

merah) 

Tanggal yang ditandai: 11-21 Maret 2021 

 



19 

 

3 

(gif) 

(logo Tokopedia) 

Skinny Gourmet 

Paket Clean Eating untuk kamu! 

✓ Kesehatan terjamin 

✓ Potongan harga 

✓ Gratis ongkir 

(dikasih visual yang menunjukkan seperti interface interaktif, visual 

kotak hijau merupakan tempat detail paket yang terlihat berganti-ganti 

tiap paketnya) 

Visualisasi konten: 

 
Detail paket yang diletakkan dalam kotak: 

- 5 Days (Lunch/Dinner) – 5 meals 

- 5 Days (Lunch & Dinner) – 10 meals 

- 10 Days (Lunch & Dinner) – 20 melas 

- 1 Month (Lunch & Dinner) – 40 meals 

4 

Tanggal upload: 21 Mar 2021 

(desain) 

STORY 1 

Kita wisata alam virtual bentar, yuk? 

(dikasih visual berupa tipografi saja) 

STORY 2–6 

(visual dibuat berupa foto pemandangan hutan cantik) 

Catatan untuk GD: 

Asset foto ada di folder asset maret 

STORY 2 

 
STORY 3 
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STORY 4 

 
STORY 5 

 
STORY 6 
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STORY 7 

Bagus banget ya pemandangannya? 

Kita sebagai “penjaga” di dunia ini harus ingat, 

Untuk selalu dan terus merawat hutan, 

Agar mereka dapat terus hidup menjadi paru-paru tempat tinggal kita 

semua. 

Selamat Hari Hutan Sedunia 

21 Maret 2021 

(dikasih visual berupa tipografi saja) 

5 

Tanggal upload: 22 Mar 2021 

(desain) 

Pengingat 

Jangan lupa untuk minum air minimal 3L dalam sehari. 

Selamat Hari Air Sedunia 

Visualisasi konten: 

 

6 

(desain) 

Tahukah kamu? 

Makan Salad Sayur tiap hari dapat mencegah kamu terkena penyakit 

jantung. 

(dikasih visual yang menunjukkan gambar salad sayur, diberi space 

untuk fitur IG ask question) 

Pertanyaan fitur IG ask question: 

Bagi resep salad sayur kamu di sini yuk! 

7 

(desain) 

STORY 1 

Eh, Susu itu juga 21ert jadi sumber protein lho! 

Coba tebak susu apa yang kandungan proteinnya paling tinggi? 

(dikasih visual berupa berbagai macam susu dengan fitur IG rating yang 
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dibuat 22ertical, visual susu dibuat sebagai susu karton atau susu botol 

yang diberi label nama jenis susu) 

List macam susu: 

- susu dairy 

- susu kedelai 

- susu almond 

- susu gandum 

- susu kelapa 

Visualisasi konten: 

 
STORY 2 

Jawabannya adalah SUSU DAIRY. 

(dikasih visual berupa tangga ranking yang menunjukkan ranking 

kandungan protein pada susu, visual susu dibuat sebagai susu karton 

atau susu botol yang diberi label nama jenis susu dan diberi keterangan 

jumlah kandungan protein) 

Urutan ranking: 

1. Susu dairy – 8gr 

2. Susu kedelai – 7gr 

3. Susu gandum – 2,5-5 gr 

4. Susu almond – 1gr 

5. Susu kelapa – 0gr 

Keterangan yang diberi pada posting: 

Sumber: Healthline 

Keterangan jumlah kandungan protein ditakar per 1 cup (240ml) 

8 

(desain) 

Halo, Teman SKINNY! 

Adakah menu favorit yang kamu pengen banget dibuatin versi #sehat-

nya? 

(dikasih fitur IG ask question) 

Pertanyaan fitur IG ask question: 

Tulis & kami akan kabulkan permintaanmu! 

(dikasih visual berupa background dengan foto recipe box) 
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Tabel 4.2 Naskah Story Instagram  

4.4 Tipografi yang Digunakan 

Penggunaan tipografi dalam sebuah desain mempengaruhi tingkat 

keterbacaan dan daya tarik dari desain tersebut. Jenis font yang cocok untuk 

menyebarkan informasi salah satunya adalah sans-serif. Font jenis sans-serif 

bercirikan tidak memiliki pengait dan memiliki ketebalan huruf yang sama 

sehingga mudah dibaca. Pada desain feed instagram Skinny Gourmet akan 

menggunakan dua font yang berbeda, yaitu goldplay dan vision. 

Penggunaan huruf pada headline tiap feed instagram maupun story 

instagram menggunakan goldplay. Sedangkan untuk subline tiap feed instagram 

maupun story instagram  akan menggunakan font vision. 

Gambar 4. 1 Visualisasi Font Goldplay 

Gambar 4. 2 Visualisasi Font Vision 
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4.5 Penggunaan Warna 

Warna yang digunakan dalam desain konten instagram Skinny Gourmet 

mengacu pada branding yang dimiliki oleh perusahaan agar konsistensi brand 

terlihat dengan baik. Beberapa warna yang digunakan adalah hijau muda, coklat, 

dan kuning kunyit. 

Gambar 4. 3 Pemilihan Warna Berdasarkan Branding 

4.6 Software Adobe Photoshop 

Proses desain konten instagram Skinny Gourmet menggunakan software 

adobe photoshop. Adobe photoshop dipilih karena konten Skinny Gourmet 

menggunakan teknik digital imagine yang pengimplementasiannya lebih mudah 

menggunakan adobe photoshop dibandingkan dengan software desain lainnya. 

Adobe Photoshop merupakan software berbasis bitmap dimana kualitas 

gambar dipengaruhi oleh besar pixelnya. Fungsi utama adobe photoshop adalah 
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editing gambar dan pembuatan efek.  

Gambar 4. 4 Pengerjaan di Software Adobe Photoshop 

4.7 Implementasi Karya 

Bedasarkan naskah konten yang diperoleh, sytle desain, hingga software 

yang nantinya digunakan, maka langkah selanjutnya adalah proses desain hingga 

eksport file. 

Berikut ini merupakan digitalisasi dari tiap feed dan story instagram 

berdasarkan naskah konten yang diperoleh. 

4.7.1 Feed Pertama 

Gambar 4. 5 Final Desain Feed 1 

Final desain feed pertama berjenis konten carousel yang merupakan 

desain multislide pada feed instagram. Desain menggunakan full frame gambar 

produk dari Skinny Gourmet dengan sedikit sentuhan layout desain untuk 

peletakan logo dan informasi produk. 
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4.7.2 Feed Kedua 

Gambar 4. 6 Final Desain Feed 2 

Feed 2 merupakan feed single image dimana konten yang ada dikemas 

dalam satu frame. Didalam frame terdapat tangan membawa kotak kosong bekas 

pembelian Skinny Gourmet dan tangan lain membawa sambal jimbaran. Feed ini 

menginformasikan tentang kampanye tukar kotak kosong   

4.7.3 Feed Ketiga 

Gambar 4. 7 Final Desain Feed 3 

Pada feed ini memberikan edukasi bahwa smoothie dan juice merupakan 

hal berbeda meski dari luar nampak tidak jauh berbeda. Konten edukasi seperti ini 

berfungsi untuk meningkatkan daya tarik dan interaksi followers Skinny Gourmet. 
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4.7.4 Feed  Keempat 

Gambar 4. 8 Final Desain Feed 4 

Feed 4 menunjukkan kandungan gizi dari makanan sehat yang baik 

dikonsumsi, yaitu mie shirataki. 

4.7.5 Feed Kelima 

Gambar 4. 9 Final Desain Feed 5 

Feed 5 menggunakan multislide untuk memberikan informasi tentang 

menu yang cocok dan sehat untuk topping roti panggang.  
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4.7.6 Feed Keenam 

Gambar 4. 10 Final Desain Feed 6 

Salah satu cara memberikan informasi pada followers tentang menu dan 

gizi yang terdapat pada makanan Skinny Gourmet adalah dengan membuat desain 

image berfokus pada foto menu. 

4.7.7 Feed Ketujuh 

Gambar 4. 11 Final Desain Feed 7 

Selain konten edukasi, promo, maupun info menu baru, dalam konten 

instagram juga diperlukan konten fun fact untuk meningkatkan interaksi followers. 
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4.7.8 Feed Kedelapan 

Gambar 4. 12 Final Desain Feed 8 

Feed 8 berisikan informasi bahan baku membuat makanan yang dapat 

digunakan tanpa takut mengakibatkan kegemukan. 

 

 

 

4.7.9 Feed Kesembilan 

Gambar 4. 13 Final Desain Feed 9 

Feed yang berisi hardselling tentang paket Skinny Gourmet yang dijual 

dimarket place tokopeedia. 
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4.7.10 Feed Kesepuluh 

Gambar 4. 14 Final Desain Feed 10 

Feed kesepuluh memiliki kemiripan konsep dengan feed keenam, yaitu 

tentang makanan olahan Skinny Gourmet dan kandungan gizi yang dimilikinya. 

4.7.11 Feed Kesebelas 

Gambar 4. 15 Final Desain Feed 11 

Pada feed kesebelas ini memberikan edukasi bahwa diet dan tidak makan 

agar kurus merupakan hal yang berbeda. Tidak makan agar kurus merupakan cara 

yang tidak sehat dan salah dalam menurunkan berat badan. 
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4.7.12 Feed Keduabelas 

Gambar 4. 16 Final Desain Feed 12 

Vitamin merupakan asupan yang dibutuhkan tubuh. Skinny Gourmet 

memberikan edukasi pentingnya vitamin dan dosis aman dalam 

mengkonsumsinya. 

4.7.13 Feed Ketigabelas 

Gambar 4. 17 Final Desain Feed 13 

Desain feed ketigabelas memperlihatkan makanan sehat yang baik 

dikonsumsi tiap harinya.
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4.7.14 Feed Keempatbelas 

Gambar 4. 18 Final Desain Feed 14 

Feed keempatbelas yang merupakan single image memberikan 

pemberitahuan pada followers Skinny Gourmet bahwa Skinny Gourmet akan 

launching produk makanan sehat untuk para vegan dan vegetarian. 

4.7.15 Feed Kelimabelas 

Gambar 4. 19 Final Desain Feed 15 

Feed kelimabelas merupakan konten fun fact tentang jenis olahraga yang 

dapat membantu followers Skinny Gourmet tetap sehat. 
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4.7.16 Story Pertama 

Gambar 4. 20 Final Desain Story 1 

Story pertama tentang pertanyaan kuis interaktif dengan followers Skinny 

Gourmet mengenai kandungan protein dalam susu. 

4.7.17 Story Kedua 

Gambar 4. 21 Final Desain Story 2 

Story kedua tentang jawaban kuis interaktif dengan followers Skinny 

Gourmet mengenai kandungan protein dalam susu. 

4.7.18 Story Ketiga 

Gambar 4. 22 Final Desain Story 3 

Story ketiga merupakan interaksi dengan followers Skinny Gourmet 

tentang manfaat salad dan sharing jenis salad yang biasa dimakan oleh followers.  
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4.7.19 Story Keempat 

Gambar 4. 23 Final Desain Story 4 

Story keempat berisikan tentang interaksi mengenai menu yang ingin 

dimakan followers Skinny Gourmet , dan nantinya menu tersebut akan diproduksi 

langsung oleh Skinny Gourmet. 

 

4.7.20 Story Kelima, Enam, dan Tujuh 

Gambar 4. 24 Final Desain Story 5 hingga 7 

Story kelima, enam, dan tujuh merupakan story ucapan selamat 

memperingati hari penting. Mulai dari hari kartini, memulai puasa ramadhan, 

hingga hari buruh nasional. 

4.7.21 Story Kedelapan 

Gambar 4. 25 Final Desain Story 8 

Story kedelapan ini merupakan hardselling produk Skinny Gourmet yang 

terdiri dari menu makan siang dan makan malam. 
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4.7.22 Story Kesembilan 

Gambar 4. 26 Final Desain Story 9 

Story kesembilan merupakan story interaktif dengan followers Skinny 

Gourmet  mengenai menu dari Skinny Gourmet terdahulu yang paling terkenang. 

 

4.7.23 Story Kesepuluh dan Sebelas 

Gambar 4. 27 Final Desain Story Kesepuluh dan Sebelas 

Story kesepuluh dan sebelas masih saling berkesinambungan. Pada story 

kesepuluh memberikan ucapan selamat memperingati hari hutan, dan story 

kesebelas memunculkan gambar-gambar alam dan disebut wisata alam virtual. 

4.7.24 Story Keduabelas 
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Gambar 4. 28 Final Desain Story 12 

Story keduabelas memberikan informasi tentang hari libur produksi 

Skinny Gourmet sementara. 

4.7.25 Story Ketigabelas, Empatbelas, dan Limabelas 

Gambar 4. 29 Final Desain Story 13 sampai 15 

Tiga story terakhir yang didesain merupakan hardselling tentang menu 

baru yang diproduksi oleh Skinny Gourmet.
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam laporan kerja praktik yang berjudul “Perancangan Desain Konten 

Social Media Instagram sebagai Media Promosi” ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut, 

1. Tujuan perancangan ini adalah untuk mempromosikan brand Skinny Gourmet 

agar lebih dikenal masyarakat luas 

2. Desain feed instagram yang baik bergantung pada pemilihan konten dan tetap 

mengikuti guideline dari branding perusahaan 

3. Desainer dalam mendesain feed instagram dipengaruhi oleh detail penulisan 

naskah dari copywriter 

5.2 Saran 

Setelah menyelesaikan laporan kerja praktik ini, maka penulis memliki 

sedikit saran, diantaranya 

1. Dalam kerja tim diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik guna 

mempermudah pengumpulan data serta proses pengerjaan tugas yang 

diberikan. 

2. Pemilihan pekerjaan, tugas, dan tanggungjawab sesuai dengan skill merupakan 

tindakan yang bijak guna mencapai hasil yang maksimal.
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