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terdekat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi”
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ABSTRAK
Ditjen Perhubungan Darat menggunakan media sosial sebagai
sarana untuk menjalankan komunikasi strategis. Dalam hal ini, Ditjen
Perhubungan Darat dapat menganalisis perkembangan dan perbaruan
atau update mengenai informasi lalu lintas melalui media sosial
Instagram. Pengelolan media sosial yang digunakan Ditjen
Perhubungan Darat yaitu, membuat perencanaan layout feed
Instagram terkait dengan informasi lalu lintas darat diiringi dengan
desain atau gambar agar informasi tersebut akurat dan sesuai dengan
pesan yang ingin disampaikan.
Selanjtnya, Ditjen Perhubungan Darat mengimplementasi
hasil konten yang sudah dibuat ke Instagram dengan memperhatikan
aspek dari segi bahasa, tulisan, dan konten visual yang digunakan.
Untuk mengoptimalkan pengelolaan media sosial Ditjen Perhubungan
Darat dilakukan melalui agenda setting yang diperoleh dari kegiatan
evaluasi pemantauan secara berkala tiap bulannya. Hal ini perlu
dilakukan untuk meningkatkan kualitas akun Instagram Ditjen
Perhubungan Darat menjadi lebih baik lagi.
Dalam proses pembuatan konten visual di instagram
@ditjen_hubdat dominan menggunakan layout dengan keseimbangan
secara asimetris, penekanan pada illustrasi dan tipografi dari judul
konten dan menggunakan unsur warna sebagai penyatu desain.
Perancangan ini memanfaatkan media sosial instagram sebagai media
dalam memberikan informasi yang ingin disebarluaskan agar dapat
diterima oleh khalayak dan tepat sasaran. Tujuan di buatnya konten
media sosial ini sebagai upaya bersosialisasi dan meningkatkan
pengetahuan masyarakat dalam berlalu lintas.
Kata kunci: Feed Instagram, Layout, Media Sosial.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan
Seiring perkembangan jaman, teknologi informasi yang kian pesat
dan meningkatnya jumlah pengguna internet menjadikan media sosial
bertransformasi sebagai salah satu sumber informasi yang paling akrab
dengan masyarakat. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJII), penetrasi pengguna internet di Indonesia
mencapai 143,26 juta jiwa atau sebesar 54,68% dari total 262 juta jiwa.
Media Sosial adalah media yang saat ini telah menjadi sebuah trend
yang memiliki dampak yang begitu

kuat

terhadap perkembangan

pola fikir manusia. Keberadaan media sosial sangat berpengaruh dalam
kehidupan.
Media sosial bermanfaat untuk melakukan komunikasi, edukasi,
rekreasi, promosi, diseminasi berinteraksi, namun di sisi lain media sosial
sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk
menyebar konten-konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, fitnah,
provokasi, menghasut. Hal ini sangat berbahaya yang berpotensi memicu
kebencian, kemarahan, yang menyebabkan terpecah belahnya bangsa.
Selanjutnya secara khusus akan dibahas mengenai pemanfaatan
media sosial oleh lembaga pemerintahan serta prinsip dan etika yang
perlu diterapkan oleh masing-masing lembaga terkait penggunaan media
sosial. Lembaga pemerintahan harus menaati etika yang lebih ketat.
Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan pedoman penggunaan media
sosial yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.
Media sosial untuk pemerintahan merupakan salah satu inovasi tata
kelola pemerintahan yang memaksimalkan teknologi. Pemanfaatan media
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sosial ini juga dapat menjadi salah satu jalan keluar permasalahanpermasalahan yang ada di masyarakat.
Dari berbagai macam media sosial yang ada, di Indonesia sendiri
aplikasi Instagram merupakan aplikasi yang di gunakan oleh 23 juta dan
di dominasi oleh kaum muda (usia 18-24 tahun) hal tersebut dapat terjadi
disebabkan fitur-fitur yang sudah dikembangkan oleh Instagram seperti
feed, instastory dll mendukung sarana bersosial media berbasis visual
yang berupa foto maupun video.
Instagram merupakan media utama dan salah satu strategi
periklanan yang cukup efektif bagi Ditjen Perhubungan Darat dalam
bersosialisasi di media sosial, dan penyampaian pesan kepada audiens
melalui visual dibandingkan dengan bentuk
melelahkan

konsumen

verbal yang

dapat

memahami pesan yang disampaikan. Dalam

Instagram menggunakan Grid System atau disebut dengan sistem tata
letak. Grid adalah garis-garis vertikal maupun horizontal yang membagi
halaman menjadi beberapa unit. Grid diciptakan sebagai solusi terhadap
permasalahan penataan elemen-elemen visual dalam ruang. Sistem grid
digunakan sebagai perangkat untuk mempermudah menciptakan sebuah
komposisi visual. Tujuan dari penggunaan grid dalam desain grafis
adalah untuk menciptakan suatu rancangan yang komunikatif dan estetik.
Perancangan media sosial yang akan saya dibuat untuk konten
media sosial instagram Ditjen Perhubungan Darat yaitu feed instagram
berupa Desain Layout yang mana tujuan dibuatnya konten ini agar dapat
mengedukasi masyarakat mengenai informasi yang perlu di perhatikan
saat berlalu lintas.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya,
maka rumusan masalah pada laporan kerja praktik ini adalah :
“Bagaimana

merancang

konten

Perhubungan Darat”
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feed

instagram

Ditjen

1.3 Batasan Masalah
Dari rumusan masalah di atas, maka ditentukan batasan-batasan
permasalahan agar laporan ini terfokus dan tidak meluas terlalu jauh.
Batasan atasan masalabh tersebut antara lain:
1. Perancangan yang difokuskan pada konten feed instagram Ditjen
Perhubungan Darat.
2. Merancang sebuah desain visual feed instagram yang berisikan
tentang sosialisasi, sebagai upaya meningkatkan pengetahuan
masyarakat dalam berlalu lintas.
1.4 Tujuan
Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas,
tujuannya adalah membuat visual untuk feed instagram Ditjen
Perhubungan Darat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat

dalam berlalu lintas.
1.5 Manfaat
1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa
a. Menambah pengalaman di bidang desain dan Layout
b. Menambah

wawasan

dan

pengetahuan

untuk

mempersiapkan diri baik secara teoritis maupun secara
praktis
1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan
a. Mempererat hubungan antara

industri kreatif dan

perguruan tinggi
b. Perusahaan mendapat bantuan tenaga dan pikiran dari
mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik.
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1.6 Pelaksanaan
1.6.1 Detail Perusahaan
Pelaksanaan kerja praktik ini:
Periode Waktu

: 31 Mei – 1 Juli 2021

Hari dan Tanggal

: Senin – Kamis, 31 Mei – 1 Juli 2021

Tempat

: Serpong M-Town Residence Ellis Tower 10/23
Summarecon Serpong. Jl. Gading Serpong
Boulevard, Pakulonan Bar., Kec. Klp. Dua,
Tangerang, Banten 15810, Indonesia

Website

: https://favorcom.id/

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik
di Favorcom Indonesia Video Digital Agency adalah membantu
merancang dan mendesain setiap keperluan visual salah satunya
adalah Feed Instagram.
1.6.2 Periode
Periode

waktu

pelaksanaan kerja praktik yang telah

ditentukan adalah minimal 216 jam.
Tanggal pelaksanaan

: 31 Mei – 1 Juli 2021

Waktu

: 09:00 – 17:00 WIB

1.7 Sistematika Penulisan
Laporan kerja praktek ini disajikan dalam 5 (lima) bab, yang
masing- masing bab terdiri dari sub bab yang berisikan pemabahasan
laporan secara detail. Penjelasan isi dalam bab tersebut masing-masing
dapat diuraikan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, detail pelaksanaan kerja
praktik dan sistematika penulisan.
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab

ini

berisi

tentang

gambaran

umum

perusahaan

tempat

dilaksanakannya kerja praktik yaitu Favorcom Indonesia Video Digital
Agency. Berupa profil perusahaan, alamat perusahaan dan informasi
kontak perusahaan.
BAB III : LANDASAN TEORI
Bab ini berisikan berbagai macam teori, dan konsep yang menjadi dasar
kuat dalam laporan kerja praktik dan perancangan konten media sosial
instagram Ditjen Perhubungan Darat .
BAB IV : IMPLEMENTASI KARYA
Bab ini berisikan proses perancangan mulai dari tahapan merancang
konsep dan sketch hingga implementasi desain.
BAB V : PENUTUP
Pada Bab V akan dijelaskan beberapa hal, meliputi:
6.1 Kesimpulan
Bagian ini akan dijelaskan inti dari seluruh kegiatan selama Kerja Praktik,
khususnya akan dijabarkan secara singkat dari masalah yang diangkat
atau yang dikerjakan.
6.2 Saran
Bagian ini akan dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan selama
kegiatan Kerja Praktik berlangsung.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka berisi daftar referensi yang digunakan sebagai acuan dalam
penulisan laporan kerja praktik, bisa berupa buku, jurnal, maupun e-book,
website, dan lain-lain.
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LAMPIRAN
Berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah seperti
dokumen

khusus,

instrument/questionnaire/alat

pengumpul

data,

ringkasan hasil pengolahan data, tabel, 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 Perusahaan
Favorcom Indonesia Digital Video Agency merupakan sebuah
perusahaan yang berjalan dibidang branding agency yang sudah berjalan
sejak tahun 2012 yang di dirikan oleh Anton Martasuprana. Yang
memiliki ide untuk membuat sebuah digital agency dengan produk yang
terstandarisasi, berbasis data, dan dapat dianalisis. Favorcom ingin
membantu banyak orang untuk menyebarkan budaya komunikasi positif
dan kebaikan dengan media sosial.
2.2 Visi dan Misi
2.2.1 Visi
Menjadi sebuah perushaan video dan animasi di Indonesia yang
dikenal

oleh

perusahaan-perusahaan

di

dunia

dengan

menghadirkan karya-karya terbaik anak muda Indonesia.
2.2.2 Misi
 Terus meningkatkan kemampuan dan wawasan sesuai dengan
perkembangan jaman
 Terus fokus pada hasil yang dampaknya diakui baik oleh klien
 Terus melatih anak-anak muda untuk menjadi the next leader
dalam industri kreatif
2.3 Alamat dan Kontak Perusahaan
Nama Perusahaan

:

Favorcom Indonesia Digital Video
Agency

Alamat

:

Serpong M-Town Residence Ellis Tower
10/23 Summarecon Serpong. JL Gading
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Serpong Boulevard, Pakulonan Bar., Kec.
Klp. Dua, Tangerang, Banten 15810,
Indonesia
Telepon

:

+62 812-9895-862

Website

:

https://favorcom.id/

Hari Kerja

:

Senin s.d Jumat

Jam Kerja

:

09.00 – 17.00 WIB

2.4 Logo Perusahaan

Gambar 2. 1 Logo Favorcom Indonesia

(Sumber : website Favorcom Indonesia)
Logo Favorcom indonesia berupa logo combination. Logo
Favorcom indonesia memiliki simbol abstrak yang menyerupai huruf F,
menggambarkan dari nama perusahaan itu sendiri. Yang bisa disatukan
satu sama lain, yang mana keduanya akan saling berpadu membuat citra
sebuah brand lebih kuat dan mudah dikenali. Untuk pemilihan warna biru
dan orenye karena warna ini membawa kepercayaan dan profesionalisme
serta kreatif, bahagia, kebebasan dan kepercayaan diri sesuai dengan visi
dan misi perusahaan ini serta juga dengan harapan dapat memberikan
kebahagiaan pada perusahaan.
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2.5 Struktur Perusahaan

Gambar 2. 2 Struktur Perusahaan

(Sumber : Favorcom Indonesia)
1. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran
dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Chief Executive Officer / Founder
Chief Executive Officer atau CEO adalah jabatan tertinggi dari piramida
kepemimpinan Favorcom Indonesia. CEO bertugas untuk menjalin
relasi dalam maupun luar perusahaan, pengambil keputusan, mengelola
perusahaan, dan menjadi representasi dari perusahaan.
3. Chief Operating Officer
Chief Operating Officer atau COO adalah jabatan yang bertanggung
jawab pada keputusan operasional Favorcom Indonesia.
4. Production Team
Pihak yang mengorganisasikan semua aspek teknis dalam proses
produksi, menyiapkan proses rehearsal, berkordinasi dengan pihak
terkait.
5. Sales
Sales adalah bagian dari aktivitas penjualan produk, barang, dan layanan
yang dilakukan penjual ke pembeli.
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6. Human Resources Development
Human Resources atau HR adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
suatu perusahaan. Memiliki fungsi yang penting di dalam perusahaan,
salah satunya adalah tugas dari human resources akan selalu berkaitan
dengan kesejahteraan seorang karyawan.
7. Finance Staff
Finance Staff akan bertanggung jawab melakukan penyusunan keuangan
perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam
program,

serta

membuat

laporan

mengenai

aktivitas

keuangan

perusahaan.
8. Creative officer
Divisi Creative Officer bertanggung jawab atas pengembangan tampilan
dan desain kreatif materi komunikasi, termasuk penyediaan finalisasi
publikasi, tata letak presentasi, dan semua materi komunikasi sampai
dengan proses produksi dengan kualitas grafis yang sesuai dengan
identitas lembaga dan tema publikasi.
9. Cinematographer
Cinematographer adalah orang yang bertanggung jawab dalam semua
aspek visual baik teknis dan non teknis dalam sebuah film.

Pada

dasarnya sinematografer memiliki kemampuan fotografer / still foto
yang kemudian dikembangkan untuk sebuah gambar bergerak.
10. Animator
Seorang animator menciptakan gambar yang luas yang membentuk
animasi yang terlihat di dalam film, iklan, program televisi, dan video
game . Mereka biasanya berspesialisasi dalam satu media dan dapat
berkonsentrasi pada bidang tertentu, seperti karakter, pemandangan, atau
desain latar belakang .
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BAB III
LANDASAN TEORI
Dalam bab ini, berisi landasan teori yang berkaitan dengan
perancangan konten feed instagram sebagai upaya meningkatkan
pengetahuan masyarakat dalam berlalu lintas.
3.1

Informasi Edukatif
Informasi

yang

bersifat

edukatif

akan

membagikan

pengetahuan baru untuk siapa saja yang membutuhkannya. Informasi
utama dan yang paling mudah ditemukan adalah yang berhubungan
dengan pendidikan. Seperti pada pertukaran informasi yang sifatnya
edukatif. Ini adalah salah satu jenis informasi yang umumnya akan
membagikan pengetahuan baru untuk khalayak. Informasi edukatif
memiliki beberapa macam kelompok yaitu:
1. Informasi berisi tips
2. Informasi berisi trik
3. Informasi tutorial
4. Informasi demonstrasi
5. Informasi Tanya jawab
6. Informasi diskusi
7. Informasi pelajaran
Berbagai contoh informasi diatas merupakan jenis-jenis informasi
yang bersifat edukatif. Informasi yang mempunyai isi kunci-kunci
tertentu akan memberi pengetahuan baru dalam menyelesaikan suatu
kerangka kegiatan. Informasi tersebut dapat berupa tulisan dan
memanfaatkan media-media tertentu. Informasi juga berperan penting,
terutama yang berkaitan dengan pengetahuan atau menambah ilmu
kepada khalayak (audience) (Barzam, 2017).
Informasi adalah suatu data yang dapat berupa pemberitahuan,
keterangan atau berita yang diproses atau dimodifikasi sedemikian rupa
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sehingga dapat bermanfaat bagi penerima pesan. Informasi bermanfaat
sebegai melaksanakan suatu kegiatan dalam membantu orang lain,
membuat khalayak mengetahui dan memahami berita yang tidak
diketahui sebelumnya, memberikan pilihan untuk di pertimbangkan
dalam mengambil keputusan, serta membantu orang lain untuk
memahami situasi dan kondisi yang sedang dihadapi (Ivony, 2017).
Sebuah informasi dapat diberikan oleh siapa saja dan lewat media
apa saja, bisa secara langsung atau melalui internet, berita koran, televisi,
radio, dan lain-lain. Jenis informasinya juga beragam sesuai dengan
fungsi dan kegunaannya, bidangnya hingga lokasi kejadian.
3.1.1 Informasi Digital
Informasi digital adalah teknologi pengelolaan informasi yang
berbentuk digital melalui proses digitalisasi. Digitalisasi informasi
adalah proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari
format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk
diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan. Informasi yang
digitalisasi dapat disajikan dalam bentuk teks, angka, audio, visual, yang
berisi tentang ideologi, sosial, kesehatan dan bisnis.
Informasi adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Jika dahulu manusia mendapatkan informasi dengan cara pergi ke
perpustakaan, membaca buku, membaca koran, atau menyaksikan
langsung suatu peristiwa. Di era modernisasi ini manusia dapat
mendapatkan informasi dengan mudah melalui teknologi informasi digital.
Adapun efek manfaat digitalisasi informasi, yaitu :
1. Menciptakan masyarakat informasi. Dengan adanya informasi
digital, masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan
berbagai informasi yang diinginkan sehingga masyarakat
informasi semakin bertumbuh. Masyarakat juga dapat memilih
dan menyaring berbagai informasi yang dibutuhkan karena
informasi digital dapat didistribusikan secara luas.
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2. Memajukan dunia bisnis. Data mengenai pelanggan dan
karyawan, data mengenai kemajuan perusahaan, dan data
mengenai rencana kerja perusahaan akan lebih mudah untuk
disimpan dan disebarluaskan jika disajikan dalam format digital.
Informasi

digital

akan

memudahkan

masyarakat

dalam

menjalankan bisnis, khususnya dengan menggunakan telepon
genggam yang berbasis internet.
3. Menumbuhkan industri kreatif. Dengan adanya digitalisasi
informasi,

masyarakat

menjadi

lebih

kreatif

dalam

berkomunikasi dengan memproduksi berbagai informasi yang
unik dan menarik serta memiliki nilai jual tinggi

seperti

membuat video atau foto hasil editing yang kreatif dengan
menggunakan software tertentu yang dikelola secara digital,
baik melalui telepon genggam maupun komputer.
3.1.2 Informasi pada media sosial Instagram

Gambar 3. 1 Logo Instagram

(Sumber : Pixabay)
Media sosial adalah sebuah media online dimana para
penggunanya

bisa

dengan

mudah

berpartisipasi,

berbagi,

dan

menciptakan isi meliputi blog, sosial network atau jejaring sosial, wiki,
forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki mungkin
merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh
masyarakat di seluruh dunia(Kurniawan 2017). Media sosial online
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merupakan media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial
bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang mengubah pola
penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat broadcast media
monologue (satu ke banyak audiens) ke media sosial dialogue (banyak
audiens ke banyak audiens). Jenis serta komposisi media sosial online di
dunia virtual sangat beragam, antara lain jejaring sosial (Facebook,
Instagram, Friendster, Linkedln, dan sebagainya), microblogging
platform (Twitter, Plurk, Koprol, dan lain-lain), jejaring berbagi foto
serta video (Flickr, Youtube, dan sebagainya), podcast, chat rooms,
message board, forum, mailing list, serta masih banyak lainnya.
Berdasarkan Literasi Uses and grativication McQuail, empat
tujuan berbeda dalam menggunakan media - pencarian informasi,
identitas pribadi, interaksi sosial & integrasi, dan hiburan(Kim, Sin, and
He 2013). Sebagian besar platform media sosial digunakanuntuk mencari
informasi. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan
pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama,
berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan
sosial secara virtual ( Puspita, 2017).
Penggunaan media sosial Instagram sebagai media edukasi
khususnya pembelajaran tentang berlalu-lintas untuk mencari informasi
oleh followers akun instagram @ditjen_hubdat menghasilkan sebuah
respons kognitif (informasi), afektif (emosi) dan behavioral (tindakan)
dalam mengakses, melihat, dan mencari postingan akun instagram
@ditjen_hubdat.
Dalam konten visual di Instagram @ditjen_hubdat ini layoutnya
berupa headline, body text dan ilustrasi dibuat rapi lengkap dengan
penempatan hasil setting. Jenis layout yang digunakan adalah Mondrian
Layout dan Picture Window Layout. Mondrian Layout adalah penyajian
layout yang mengacu pada bentuk-bentuk square atau lanscape atau
potrait. Masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian serta
memuat gambar yang saling berpadu sehingga membentuk komposisi
yang konseptual. Picture Window Layout yaitu layout yang tata letak
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gambar ditampilkan secara close up. Penggunaan jenis layout tersebut
dipilih karena jenis layoutnya sederhana, menarik, informatif dan
memiliki keseimbangan, tidak terlalu banyak menggunakan ilustrasi
sehingga terfokus pada informasi yang ingin ditunjukkan.
3.2

Target Audiens
Target audiens atau sasaran yang dituju dalam perancangan ini

adalah masyarakat pengguna sosial media yang rata-rata berusia 17-40
tahun atau bahkan lebih, karena usia mereka adalah usia dimana manusia
sudah mulai dewasa, mulai mandiri dan akan berpikir ke masa depan
serta lebih sering menggunakan smartphone, dan usia 12-17 tahun
sebagai target sekunder yang termasuk remaja awal dan mulainya rasa
keinginan tau lebih tinggi dimana mereka menggunakan Smartphone
sehari-hari.
3.2.1 Karakteristik Media Infografis
Infografis dapat diartikan sebagai representasi visual dari
informasi, data atau pengetahuan yang menggabungkan data dan desain
dengan lebih baik daripada data yang terdiri dari teks saja (Lee, 2014:
129). Saptodewo (2014: 198) juga sependapat mengenai aspek visual
yang berperan penting dalam infografis dalam menyajikan data,
informasi dan pengetahuan yang bukan hanya sekedar teks semata.
Sejalan dengan pernyataan Lee dan Saptodewo, kemudian Lankow,
Ritchie dan Crooks (2014: 12) mengatakan bahwa infografis disebut
sebagai sebuah visualisasi data, informasi, atau struktur informasi.
Informasi yang disajikan dengan gambar lebih baik dibandingkan dengan
teks. Orang akan jauh lebih cepat memproses informasi yang
disampaikan dengan gambar secara sekaligus oleh otak, sedangkan
informasi yang disampaikan dengan teks akan diproses secara linear.
Tujuan infografis dapat dikategorikan ke dalam tiga tujuan komunikasi
ke khalayak (Dur, 2014: 43) yaitu untuk menginformasikan, meng-hibur,
atau membujuk audiens. Infografis memiliki cara untuk mengenalkan dan
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mendapatkan perhatian audiens, jadi para audiens tahu mengapa harus
meluangkan waktu untuk membaca infografis.
3.2.2 Pendekatan
Berbicara

mengenai

konten,

sangat

penting

bagi

Ditjen

Perhubungan Darat untuk dapat menyesuaikan dan menyajikan konten
yang ramah bagi masyarakat jika memang tujuannya adalah untuk
memberi pemahaman kepada publik luas mengenai suatu istilah,
informasi, dan keadaan lalu lintas di Indonesia. Salah satu cara untuk
mengatasinya adalah menggunakan infografis/konten editorial dalam
prosesnya. Infografis editorial adalah infografis yang menggunakan
pendekatan naratif. Pada dasarnya, infografis editorial dirancang
memiliki daya pikat massal. Secara umum, infografis editorial memiliki
peluang untuk didistribusikan seluas-luasnya penempatannya bisa pada
jejaring sosial yang mendatangkan traffic dan tautan yang luas.
3.3 Desain
Desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan
merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya
dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai
lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Pernyataan
tersebut diperkuat oleh salah satu pakar desain JB Reswick yang
berpendapat bahwa desain adalah kegiatan kreatif yang melibatkan
penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang belum ada sebelumnya.
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3.3.1 Warna Media Digital

Gambar 3. 2 Warna RGB

(Sumber : Grafis Media Website)
Bagi desainer grafis, mengetahui format atau sistem pewarnaan
yang akan digunakan merupakan suatu hal yang penting. Penggunaan
sistem pewarnaan tersebut akan berbeda menyesuaikan dengan keperluan
masing-masing desain. Terdapat dua macam unsur warna yang biasa
digunakan yaitu RGB dan CMYK.
Secara singkat, perbedaan keduanya terletak pada tujuan
penggunaannya. RGB lebih diperuntukkan bagi kepentingan desain yang
bersifat digital, seperti televisi atau website, sedangkan CMYK lebih
diperuntukkan bagi kepentingan percetakan, seperti poster atau kartu
nama. Berdasarkan analisis didapat konsep dan penggunaan warna dalam
media infografis meliputi:
1) Warna memiliki asosiasi, simbol, dan makna yang dapat dijadikan
konsep pertimbangan merancang.
2) Pertimbangan pemilihan warna dapat berupa siapa target audiens
dan atau target marketnya, dan atau identitas apa yang ingin
direpresentasikan, dan atau apa tema yang diangkat, dan atau
kesan apa yang ingin ditampilkan;
3) Warna menimbulkan kemenarikan baik secara fisik maupun
psikologis audiens yang melihatnya, memisahkan kategori atau
antar bagian dalam konten sehingga mempermudah pemahaman,
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menyatukan keseluruhan bagian, memberi penekanan pada konten
tertentu yang ingin ditonjolkan, menciptakan kontras antara figure
(gambar maupun teks) dengan ground (latar belakang) sehingga
mudah terlihat oleh audiens, dan memungkinkan untuk diingat
pesan didalamnya sehingga aspek penting yaitu daya pikat,
komprehensi dan retensi dapat terpenuhi.
3.3.2 Layout Instagram
Tata letak atau layout merupakan aspek desain visual yang bertujuan
sebagai pengorganisasian sebuah tulisan dan gambar yang terdapat pesan –
pesan dapat dipahami oleh pengguna dengan memakai cara tertentu, layout
ditata serapi mungkin agar pengguna mudah untuk melihat bagian satu ke
bagian lain sekaligus dapat menarik perhatian (Dwi Kristianto, 2002).
Layout menjadi cabang dasar dalam dunia desain grafis yang
menyangkut dengan susunan teks dan visualnya. Keefektifan jenis desain
selalu dipengaruhi oleh tata letak. Layout bisa dikatakan baik ketika pesanpesan yang didesain dapat ditangkap dan dipahami pengguna. Penataan
dari layout juga harus dipetakan dengan benar dan terarah agar bagianbagian yang diamati mudah di terima dengan cepat.
Menurut Gavin Amborse & Paul Haris, layout adalah penyusunan dari
elemen-elemen desain yang berhubungan kedalam sebuah bidang sehingga
membentuk susunan artistik. Hal ini bisa juga disebut 23 manajemen
bentuk dan ruang. Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen
gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat
memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan.
Pada Juli 2015, Instagram memperbarui ukuran foto pada aplikasinya
menjadi 1080 x 1080 pixel. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi layar
beresolusi pada tiap perangkat yang digunakan untuk membuka Instagram.
Ada tiga bentuk ukuran postingan Instagram, yakni landscape,
portrait, dan square. Landscape dan portrait dihadirkan agar bisa
menampilkan foto tanpa terpotong. Untuk menghindari gambar berkualitas
rendah atau pecah, sebaiknya memposting foto dalam resolusi square
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yakni 1080 x 1080 piksel atau rasio 1:1. Hal ini bisa dengan mudah di
lakukan jika langsung mengambil gambar dari aplikasi, karena sudah
langsung otomatis berbentuk square.
Berikut adalah ukuran postingan foto Instagram sesuai dengan
bentuknya:
1. Ukuran Feed IG square maksimal 1080 x 1080 piksel atau dengan
rasio 1:1.
2. Ukuran Feed IG portrait (vertical) maksimal 1080 x 1350 piksel
atau dengan rasio 4:5.
3. Ukuran Feed IG landscape (horizontal) maksimal 1080 x 608
piksel atau dengan rasio 1,91:1.

Gambar 3. 2 Contoh Layout feed instagram

(Sumber : Instagram Divisi Humas Polri)
3.3.3 Tipografi Media Digital
Tipografi memiliki peran yang penting untuk mengomunikasikan
informasi atau sebuah ide dari suatu halaman. Secara tidak sadar manusia
selalu terhubung dengan tipografi sebagai dasar komunikasi dalam
keseharian. Tipografi dapat ditemukan di setiap media informasi seperti
Koran, majalah, tabloid, berita acara di dalam televisi dan masih banyak
lagi. Hampir semua yang berhubungan dengan komunikasi memiliki unsur
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tipografi di dalamnya. Jenis tipografi juga beragam mulai dari script,
hingga basic seperti sans serif dan serif.
Berdasarkan penjelasan tipografi maka yang akan digunakan
sebagai media infografis pada instagram Ditjen Perhubungan Darat
mengunakan tipografi sebagai komunikasi di dalam desain infografis post
feed Instagram, untuk memberikan tips dan informasi yang akan di
sampaikan mengunakan jenis font sans-serif dengan ciri huruf yang tidak
memiliki kait dan ketebalan huruf yang sama sehingga dapat mudah di
baca. Dalam mendesain karya tipografi, ada beberapa prinsip dasar yang
harus diperhatikan.
Beberapa

prinsip

dasar

dalam

desain

tipografi menurut

Sihombing (2015) adalah sebagai berikut:
A. Gestalt
Teori gestalt membantu seseorang dalam menyederhanakan visual. Otak
manusia akan mengelompokkan elemen yang memiliki hubungan satu
dengan yang lain. Sebaliknya, otak akan memisahkan elemen yang
berbeda dan tidak memiliki hubungan. Dalam tipografi, kaidah gestalt
dipraktikkan ke dalam sintaksis tipografi. Elemen visual disatukan dan
diatur dari yang terkecil sehingga menjadi terpadu. Urutan elemen
komposisi dimulai dari huruf, kata, kalimat, paragraf, garis, kolom, dan
margin. Salah satu penerapannya bisa dilihat dari sebuah olahan karya
desain tipografi naskah dasar.
B. Focal point
Sebuah desain yang memiliki focal point dapat dengan cepat menarik
perhatian audiens. Tetapi suatu rancangan menjadi berhasil bukan hanya
karena memiliki focal point yang tertera secara gamblang. Focal point
akan terbentuk ketika sebuah elemen terasingkan dari kelompok elemen
yang lain, misalnya secara penempatan atau ukuran.
C. Grid system
Grid digunakan untuk mempermudah penempatan elemen-elemen visual
yang sistematis pada bidang perancangan. Grid bukan sebagai pembatas
kreativitas, melainkan untuk menjaga konsistensi rancangan. Ada
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berbagai macam grid yang digunakan sesuai kebutuhannya masingmasing, seperti single-column grid, multi-column grid, dan modular grid
Golden ratio atau golden section merupakan bilangan irasional yang
nilainya hampir mencapai 1,618. Perhitungan dengan golden ratio
dipakai dalam pengaturan suatu proporsi dan menarik perhatian.
Berhubungan dengan tata letak, tidak ada aturan baku untuk mengatur
besar margin, tetapi ketepatannya perlu diperhatikan karena berdampak
pada nilai visual suatu karya. Margin yang asimetris akan lebih terkesan
dinamis dibandingkan dengan yang simetris.
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BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAN
4.1

Penjelasan pekerjaan
Pada tahap awal pengerjaan layout feed instagram ini, penulis diberi

arahan singkat tentang pekerjaan yang harus dilakukan selama kerja praktik.
Setelah diberi arahan, penulis di berikan materi oleh perusahaan dan penulis
mulai membuat konsep dengan mengikuti arahan yang diberikan. Setelah
menentukan konsep, penulis lanjut pada proses implementasi media yang
akan digunakan dalam bentuk feed instagram .
4.2

Penentuan konsep
Dasar utama dalam membuat perancangan desain sebagai acuan

pembuatan sebuah desain adalah membuat konsep. Dalam pembuatan feed
instagram Ditjen Perhubungan Darat konsep perancangan dibentuk melalui
materi yang telah diperoleh dari perusahaan, sehingga konsep yang diangkat
dalam pembuatan feed instagram Ditjen Perhubungan adalah media interaktif.
Konsep yang dibuat harus berkaitan dengan transportasi atau lalu
lintas, serta warna yang sudah di terapkan seperti biru, kuning, dan putih agar
mencerminkan Ditjen Perhubungan Darat.
4.3

Pengumpulan Referensi
Pada tahap pengumpulan referensi ini, aktivitas yang dilakukan adalah

mencari beberapa jenis desain, orrnamen dan juga ilustrasi yang serupa
dengan style dari Ditjen Perhubungan Darat serta sesuai dengan tema yang
ditentukan melalui berbagai macam platform seperti Instagram, dan lain-lain.
Adanya tahap ini bertujuan untuk lebih memudahkan dalam mengerjakan
sebuah desain dan juga mempercepat dalam pengerjaan. Hasil referensi akan
dikembangkan lagi sehingga terbentuk hasil yang memiliki visualisasi
menarik. Sehingga dapat lebih menarik perhatian bagi para audience yang
melihat konten tersebut.
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Gambar 4. 1 Referensi Feed Instagram

(Sumber : Instagram Divisi Humas Polri)
4.4 Penentuan Software
Setelah mendapatkan brief dari perusahaan dan telah menemukan konsep
yang sesuai, penulis akan memasuki tahap desain sesuai dengan uraian
singkat yang diberikan. Aplikasi yang digunakan oleh penulis adalah Adobe
Illustrator CC 2019 untuk melakukan desain asset seperti vektor dan Adobe
Photoshop CC 2019 untuk melakukan cropping gambar yang di perlukan.
4.4.1 Adobe Illustrator
Adobe Illustrator adalah sebuah program perangkat lunak atau program
grapic design pengolah image berbasis vector , vector itu sendiri merupakan
sekumpulan titik dan garis yang saling terhubung yang merupakan perpaduan
dari warna-warna sehingga membentuk sebuah objek menggambar yang
diciptakan oleh Adobe Systems yang menggunakan vector. Aplikasi ini memiliki
beberapa keunggulan yaitu :
1. Terintegritas dengan produk Adobe yang lain sebagai Adobe Creative
Suite
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2. Memiliki kualitas gambar yang tajam yang berbasis vektor
3. Dapat menangani file berukuran besar
4. Fasilitas export ke vektor yang baik
5. Mampu mencetak print out beresolusi sesuai dengan kebutuhan kita
4.4.1 Adobe Photoshop
Penulis menggunakan adobe photoshop untuk mendesain sebuah
gambar yang digunakan untuk membantu perancangan konten ini. Menurut
Munir (2013:15) “Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak aplikasi
untuk mendesain gambar, atau disebut photo design and production tools”.
Menurut Kuryanti (2015:203) “adobe photoshop perangkat lunak editor citra
buatan adobe system yang dikhususkan untuk pengeditan gambar dan
pembuatan efek” Dapat beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan
bahwa adobe photoshop suatu aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk
mengedit suatu gambar, yang biasa digunakan oleh photografer digital atau
desainer dan perusahaan iklan selain itu Adobe Photoshop CC 2019 memiliki
banyak sekali tools yang tersedia, disini penulis menggunakan magic wand
tool dan quick selection tool yang biasa digunakan untuk cropping sebuah
gamabar, desain, foto, dan lain-lain.
4.5 Proses Pembuatan Desain
Setelah konsep tersusun dengan baik dan pengumpulan refrensi,
maka selanjutnya dilakukan tahap perancangan karya. Dimulai dari suatu
perancangan karya, dalam hal ini perancangan karya dilakukan dengan
menggunakan aplikasi Adobe Illustrator CC 2019. Dengan aplikasi ini dapat
dilakukan

perancangan

mulai

dari

penyusunan

unsur-unsur

desain,

penyusunan layout dan typography.
4.5.1 Sketsa
Pembuatan sketsa, rancangan ornamen dan juga menyesuaikan
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peletakannya. Karena jika tidak membuat sketsa pengerjaan akan terhambat
atau mungkin tidak sesuai dengan konsep awal. Berikut merupakan rancangan
visual feed instagram yang berisikan informasi tentang safety mirror.

Gambar 4. 2 Sketsa

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021)
4.5.2 Membuat Lembar Kerja Desain Baru
Langkah berikutnya dalam proses desain adalah membuat lembar
kerja baru pada aplikasi Adobe Illustrator. Ukuran lembar kerja desain yang
digunakan adalah 1080pt x 1080pt. Ukuran tersebut digunakan dengan
maksud agar menghasilkan gambar yang bagus dan berkualitas serta untuk
menyesuaikan dengan rasio feed Instaram. Dimana terdiri dari 6 slide desain
konten di dalam satu postingan feed
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Gambar 4. 3 Lembar Kerja Desain Baru Adobe Illustrator

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021)

4.5.3 Memasukkan Unsur-Unsur Desain
Proses selanjutnya adalah memasukkan unsur-unsur desain, berupa
objek-objek seperti gambar ornamen illustrasi yang di dapat dari open source,
serta gambar yang di ambil dari google atau perusahaan, logo maupun teks
untuk keterangan font type bagian headline menggunakan font Futura PT Cond
Bold yang mana merupakan jenis font sans serif dan menggunakan ukuran 72pt,
untuk body teksnya sendiri menggunakan font Futura PT Book dengan ukuran
36pt. Serta gambar atau infografis ke dalam lembar kerja atau Artboard.

Gambar 4. 4 Memasukkan Unsur-Unsur Desain

(sumber : Olahan penulis, 2021)
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Objek-objek yang dimasukkan harus sesuai dengan konsep yang
telah ditentukan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar hasil desain nantinya
lebih komunikatif dan mendukung ketersampaian informasi.
4.5.4 Menyusun Layout

Gambar 4. 5 Menyusun Layout

(Sumber : Olahan penulis, 2021)
Setelah objek-objek yang telah dimasukkan kemudian ditata
sedemikian rupa agar membentuk susunan yang artistic atau biasa disebut
dengan layouting. Layouting dilakukan dengan tujuan untuk menunjang
tampilan dalam penyampaian informasi agar sesuai dengan apa yang ingin
disampaikan.
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4.5.5 Menentukan Typography

Gambar 4. 6 Menentukan Typography

(sumber : Olahan penulis, 2021)
Proses selanjutnya adalah menentukan typography yang tepat. Dalam
proses ini, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain jenis huruf, spasi
huruf, dan ukuran huruf. Maka dari itu penulis memilih jenis huruf sans serif
untuk keterangan font type bagian headline menggunakan font Futura PT
Cond Bold dan menggunakan ukuran 72pt, untuk body teksnya sendiri
menggunakan font Futura PT Book dengan ukuran 36pt. Agar berkesan
minimalis dan mudah untuk di baca.
4.5.6 Final Desain
Pada tahap final desain ini, hasil karya dari proses desain diajukan kepada
Favorcom Indoneisa untuk di tinjau kembali. Dalam hal ini, Favorcom akan
menilai apakah hasil desain telah sesuai dengan brief yang diberikan serta
apakah hasil desain tersebut layak untuk disajikan di feed Instagram milik
Ditjen Perhubungan Darat atau tidak. Hasil desain dinyatakan final apabila
Favorcom Indonesia telah menyetujuinya serta dapat publikasikan.
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Gambar 4. 7 Final Desain

(Sumber : Olahan penulis, 2021)
4.6 Hasil Karya
Berikut adalah beberapa hasil dari penggabungan elemen-elemn
yang telah dikumpulkan dan digabungkan menjadi sebuah Layout desain dan
siap di publikasikan yang di rancang oleh penulis saat kegiatan Kerja Praktik
berlangsung.

Gambar 4. 8 Fakta Cermin Tikungan

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021)
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Gambar 4. 9 Peralatan Wajib Ada di Dalam Kendaraan

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021)

Berikut merupakan di gambar 4.6 dan 4.7 contoh hasil desain
untuk konten media sosial feed Instagram tentang fakta cermin tikungan
(safety mirror) dan Peralatan wajib ada di dalam kendaraan. Sebagai konten
feed Instagram, gambar tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang
bermanfaat bagi masyarakat. (Sumber foto : Google)

Gambar 4. 10 Hasil Desain Informasi PM No.13 TAHUN 2021

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021)
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Gambar 4. 11 Informasi

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021)
Pada hasil rancangan selanjutnya menunjukkan contoh hasil desain
untuk konten feed Instagram tentang layanan informasi yang disediakan oleh
Ditjen Perhubungan Darat mengenai aturan-aturan yang berhubungan dengan
transportasi. informasi tentang peraturan menteri perhubungan tentang
pengendalian transportasi selama mas idul fitri 2021, dan 7 kendaraan yang
mendapatkan hak utama. Yang dimana bertujuan untuk membantu
memberikan kemudahan untuk masyarakat mengakses atau mencari tau
tentang informasi yang valid seputar transportasi.
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Gambar 4. 12 Hasil Desain Info Covid

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021)
Gambar 4.10 merupakan contoh hasil desain untuk konten feed
Instagram tentang perkembangan isu yang sedang menjadi perbincangan
masyarakat luas. Gambar tersebut berisikan tentang informasi mengenai
perkembangan kasus Covid-19 dimana terdapat varian baru Covid-19 yang
memiliki tingakat penularan dan resiko kematian tinggi. Konten feed
Instagram tersebut mencoba membangun informasi kepada masyarakat agar
selalu berhati-hati dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah
dihimbau oleh pemerintah. (Sumber Illustrasi vector : freepik.com).
4.7 Implementasi Desain
Berikut merupakan implementasi hasil rancangan desain dari penulis
kedalam feed instagram @ditjen_hubdat, yang berisikan tentang informasi
safety mirror dalam lalu lintas. Dan juga beberapa hasil implementasi desain
yang mencakup informasi tentang transportasi darat. Selain desain layout
feed instagram, penulis juga merancang motion graphic yang berisikan
tentang perayaan HUT DKI Jakarta yang ke 494 hari kelahiran Pancasila ke
dalam postingan feed instagram @ditjen_hubdat.
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Gambar 4. 13 Implementasi Desain ke Feed Instagram

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021)

Gambar 4. 14 Implementasi Desain ke Feed Instagram

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021)
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Gambar 4. 15 Implementasi Motion Graphic ke feed instagram

(Sumber : Hasil olahan penulis, 2021)

Gambar 4. 16 Implementasi Motion Graphic ke feed instagram

(Sumber : Hasil olahan penulis, 2021)
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BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan kegiatan Kerja

Praktik dalam kurun waktu tiga bulan di Favorcom Indonesia Digital Video
Agency ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut,
memberikan pengetahuan tentang Layouting Desain dari brand yang menjadi
klien Favorcom Indonesia Digital Video Agency khususnya Ditjen
Perhubungan Darat, kemudian menambah wawasan tentang layouting dan
desain. Tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai tata cara kerja dalam
tim, memahami tujutan yang ingin dicapai dan komunikasi yang baik antar
tim, dan juga penulis mengetahui cara merancang sebuah konten Infografis
sebuah brand di media sosial. Begitu juga mengenai bahwa informasi yang
diposting melalui akun @ditjen_hubdat berupa photo, video atau interaktif
talk melalui media sosial yang masih digemari masyarakat sekarang dengan
menyajikan informasi – informasi dan konten yang menarik untuk dilihat
serta menjaga citra yang formal dan modern di era digital saat ini, masyarakat
akan semakin mudah memahami dan menjadikan referensi tempat informasi
yang valid seputar transportasi bagi masyarakat saat berlalu-lintas melalui
Instagram @ditjen_hubdat.
5.2

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan dalam perancangan

layout feed Instagram untuk media Infografis pada Ditjen Perhubungan Darat
yakni sebagai berikut;
1. Dengan mempelajari ilmu desain Layouting dalam merancang suatu
konten untuk memberikan informasi kepada masyarakat, diharapkan
sebaiknya untuk mengetahui aspek-aspek desain dan dibentuk serapi
mungkin.
2. Selalu memperbaharui dan kembangkan informasi yang sedang
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terjadi atau dialami agar dapat menghimbau masyarakat dan
mempelajari suatu pelajaran yang dapat berguna di masa mendatang.
3. Secara teknis publikasi, ada baiknya dalam desain konten yang
dipublikasikan di instagram feed bisa ditambahkan dengan adanya
pengukuran engagement postingan yang sudah di rancang sebab
masi belum adanya pengukuran engagement postingan, sehingga
perancangan selanjutnya sebaiknya diberi pengukuran engagement
agar dapat diukur engagementnya maka dapat terlihat efektif atau
tidak rancangan tersebut.
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