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ABSTRAK 

Ilustrasi di masa sekarang sangat berkembang pesat, apalagi ilustrasi dengan 

media digital. Banyak orang yang tertarik dengan ilustrasi, dikarenakan ilustrasi 

memiliki fungsi sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kejadian. Menurut para 

ahli (Rohidi, 1984) berpendapat bahwa ilustrasi adalah sebuah gambar yang 

berkaitan dengan seni rupa. Ilustrasi ini dapat dijelaskan tentang makna dari sebuah 

tulisan sehingga membantu pembaca untuk memahami makna dari tulisan tersebut. 

CV. MAXIIDEA Arta Sukses bergerak di bidang marketing komunikasi 

dan branding yang dimana di dalam suatu projek seperti kalender membutuhkan 

desain ilustrasi didalamnya. Karena ilustrasi memiliki peran sebagai memudahkan 

dalam memahami suatu tulisan dan menarik perhatian pembaca mengenasi isi 

sebuah karya. 

Laporan kerja praktek ini menjelaskan tentang sistematika dunia kerja di 

industri kreatif. Disini penulis mendapatkan tugas melakukan Perancangan Ilustrasi 

Kalender Bright PLN Batam. Dengan melakukan studi riset mulai dari mencari 

topik atau tema yang sesuai dengan brief, pemilihan style, pemilihan warna dan 

juga komposisi yang ada pada ilustrasi 

Oleh sebab itu, tujuan perancangan ini adalah sebagai Perancangan Ilustrasi 

Kalender Bright PLN Batam agar client dapat memahami Informasi penting yang 

tedapat dalam kalender Bright PLN Batam. Fungsi ilustrasi disini untuk 

memudahkan dalam memahami suatu tulisan atau informasi dan juga membantu 

untuk menemukan makna dari sebuah tulisan atau informasi yang dibaca secara 

menyeluruh, sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis. 

 

Kata kunci : Ilustrasi, Kalender  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring perkembangan era globalisasi, persaingan di dunia industri kreatif 

semakin ketat. Hal tersebut membuat semua agensi industri kreatif harus mampu 

untuk menghadapi tantangan tersebut. Setiap agensi industri kreatif harus mampu 

mengelola setiap kegiatan operasinya secara efektif untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan oleh agensi. Menurut Market Business, agensi merupakan perusahaan 

atau organisasi yang menyediakan layanan tertentu. Tugas utamanya adalah 

menjadi perantara antara satu pihak dengan yang lainnya. Pihak-pihak tersebut bisa 

saja berupa perusahaan lain atau seseorang yang membutuhkan jasa agensi untuk 

menyelesaikan sebuah proyek. Salah satu keahlian atau layanan jasa yang ada di 

CV. MAXIIDEA Arta Sukses adalah membuat Corporate Calender. 

CV. MAXIIDEA Arta Sukses adalah agensi kreatif yang bergerak di bidang 

konsultan komunikasi pemasaran yang berdiri sejak tahun 2011. CV. MAXIIDEA 

Arta Sukses berlokasi di Jl, Rungkut Permai IX No. G19, Surabaya. CV. 

MAXIIDEA Arta Sukses fokus kepada korporat yang membutuhkan dalam 

pengembangan perusahaan, strategi pemasaran dan strategi komunikasi. CV. 

MAXIIDEA melayani jasa mulai dari, branding, company profile, annual report, 

corporate calender, corporate profile video, website development, mobile 

application development, social media strategy, professional photography, 

corporate event organizer, dan lain lain. Salah satu projek yang dikerjakan adalah 

pembuatan Corporate Calender Bright PLN Batam karena pembuatan Corporate 

Calender. Bright PLN Batam memilih untuk membuat Corporate kalender karena 

termasuk kedalam strategi pemasaran dan komunikasi kepada calon pelanggan 

maupun pelanggan yang sudah menggunakan Bright PLN Batam. 

CV. MAXIIDEA Arta Sukses dipercaya untuk mengerjakan projek tersebut 

karena sesuai dengan sesuai dengan tujuan CV. MAXIIDEA Arta Sukses yaitu 

fokus dalam mengembangkan solusi yang dibuat khusus korporat untuk strategi 

komunikasi dan pemasaran di berbagai sektor bisnis, secara unik menggabungkan 
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keterampilan kami untuk menghasilkan pengalaman kreatif dan artistik secara 

visual dan fungsinya, untuk memberikan hasil yang luar biasa bagi klien.  

Kalender merupakan salah satu media promosi pendukung dalam jangka 

waktu yang sangat lama untuk digunakan. Penulis sering dan sangat mudah 

menemukan kalender yang berisikan promosi. Selain berisikan promosi, kalender 

juga dapat menginformasikan profil perusahaan, yang nantinya bertujuan untuk 

mengenalkan perusahaan tersebut ke masyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang yang telah dibahas di atas maka didapatkan 

rumusan masalah yang ada adalah “Bagaimana Merancang Sebuah Ilustrasi 

Kalender Bright PLN Batam yang menarik minat bagi calon Konsumen ?” 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun Rumusan Masalah bisa terselesaikan dengan baik, maka 

dirancanglah batasan masalah sebagai berikut: 

1. Desain Ilustrasi Kalender 

2. Perancangan Ilustrasi Kalender dengan media digital 

1.4 Tujuan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan laporan Kerja Praktik ini 

diharapkan mahasiswa dapat memberikan keuntungan bagi Perusahaan dengan 

merancang sebuah Ilustrasi Kalender Bright PLN Batam yang memiliki bagian 

penting yaitu: 

1. Memberikan Informasi Perusahaan 

2. Merancang Ilustrasi untuk memudahkan memahami suatu tulisan atau 

informasi 
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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 Ilustrasi. 

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

  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. 

 

Bagi Perusahaan, diharapkan Ilustrasi kalender yang di buat bisa sebagai 

produk yang efektif bisa membantu proyek yang ada di CV. MAXIIDEA Arta 

Sukses. 

 

 

1.6 Pelaksanaan 

  

Informasi Perusahaan 

Nama Perusahaan : CV. MAXIIDEA ARTA SUKSES 

Telepon   : (0877) - 7926 8772  

Periode KP  : 06 September s.d 31 Oktober 2021 

Waktu   : 09.00 – 17.00 WIB (Senin – Jum’at) 
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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 tempat 

dilaksanakannya Kerja Praktik yaitu CV. MAXIIDEA Arta Sukses 

 

BAB III LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisikan berbagai macam teori, konsep, dan pengertian yang 

menjadi dasar kuat dalam sebuah laporan kerja praktik 

 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Bab ini berisikan penjelasan pekerjaan yang dilakukan selama pelaksanaan 

kerja praktik di CV. MAXIIDEA Arta Sukses. 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 
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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 Perusahaan 

 CV. MAXIIDEA Arta Sukses adalah agensi kreatif yang bergerak di bidang 

konsultan komunikasi pemasaran yang berdiri sejak tahun 2011. CV. MAXIIDEA 

Arta Sukses menawarkan dan melayani jasa mulai dari, branding, company profile, 

annual report, corporate calender, corporate profile video, website development, 

mobile application development, social media strategy, professional photography, 

corporate event organizer, dan lain lain.. 

 CV. MAXIIDEA Arta Sukses fokus dalam mengembangkan solusi yang 

dibuat khusus korporat untuk strategi komunikasi dan pemasaran di berbagai sektor 

bisnis, secara unik menggabungkan keterampilan kami untuk menghasilkan 

pengalaman kreatif dan artistic secara visual dan fungsinya, untuk memberikan 

hasil yang luar biasa bagi klien kami. Meskipun kami berbasis di Surabaya, 

portofolio klien kami sangat beragam dari seluruh pelosok Indonesia. 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan CV.MAXIIDEA Arta Sukses 

(Sumber: CV MAXIIDEA Arta Sukses,2021) 

 

2.2 Visi 

 CV. MAXIIDEA Arta Sukses menciptakan ide-ide yang bekerja di setiap 

media. Kami menyatukan pemikiran strategis dengan konsep kreatif yang 

berwawasan luas untuk menghadirkan komunikasi yang efektif di berbagai 

platform. 
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2.3 Misi 

 Dengan memberikan hasil kinerja yang terbaik dan dengan pengalaman 

bekerja dengan berbagai klien,CV.MAXIIDEA Arta Sukses dapat menjaga 

hubungan baik dengan para kliennya dan memberikan kepercayaan untuk para klien 

CV.MAXIIDEA Arta Sukses 

 

2.4 Alamat dan Kontak Perusahaan 

 Nama Perusahaan  : CV.MAXIIDEA Arta Sukses 

 Alamat                    : Jl.Rungkut Permai IX No G19 

 Contact Person : (0877) - 7926 8772 

E-mail   : jun@maxiidea.com 

 

2.5 Foto Perusahaan 

 

Gambar 2. 2 Suasana Kantor di CV.MAXIIDEA Arta Sukses 

         (Sumber: CV.MAXIIDEA Arta Sukses,2021) 

 

 

 

mailto:jun@maxiidea.com
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2.5 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi CV.MAXIIDEA Arta Sukses 

(Sumber: CV.MAXIIDEA Arta Sukses,2021) 
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2.6 Portfolio Perusahaan 

 Berikut ada beberapa portofolio yang telah dikerjakan oleh CV. MAXIIDEA 

Arta Sukses, antara lain: 

 

1. Manufacturing : 

a. PT. Citicon Nusantara Industries, Mojokerto 

b. PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk, Sidoarjo 

c. PT. Nusantara Building Industries, Semarang  

d. PT. Barata Indonesia. Gresik 

e. PT. Surya Zig Zag, Kediri 

2. Banking & Finance 

a. Bank Jatim, Surabaya 

b. Bank Kalsel, Banjarmasin 

c. PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk, Surabaya 

3. Logistic 

a. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Surabaya 

b. PT. Meratus Line, Surabaya 

c. PT. Semen Indonesia Logistik, Tuban 

4. Energy 

a. Bright PLN Batam, Batam 

b. PT. Alstom Indonesia, Jakarta 

5. Consumer Goods 

a. PT. Tuna Indonesia Mandiri, Banyuwangi 

b. PT. Mitra Nasional Kualitas, Gresik 

c. PT. Indonesian Tobacco, Tbk, Malang 
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6. Health 

a. Laboratorium Klinik Pramita, Surabaya 

b. Rumah Sakit Semen Gresik, Gresik 

7. Contractor 

a. PT. Aneka Jasa Grhadika, Gresik 

b. PT. Bama Bumi Sentosa, Surabaya 

8. Automotive 

a. PT. Gasgas Indonesia, Pasuruan 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Ilustrasi 

 Menurut Rohidi (1984:87), Ilustrasi adalah penggambaran suatu elemen 

rupa guna menjelaskan, menerangkan, dan memperindah sebuah teks, agar 

pembaca dapat merasakan secara langsung melalui mata sendiri, sifat, dan kesan 

yang ada dalam cerita yang disajikan.  

Ilustrasi memiliki peran dalam menyampaikan suatu maksud tertentu untuk 

menerangkan peristiwa, yaitu untuk menarik perhatian pembaca, memudahkan 

dalam memahami suatu tulisan, menjelaskan secara singkat sebuah tulisan atau 

cerita, sebagai sarana berkomunikasi dan memberikan hiburan  sehingga pembaca 

tidak bosan saat membaca sebuah tulisan. 

 Selain itu, fungsi ilustrasi dibagi menjadi empat macam, yaitu : 

1. Fungsi deskriptif, digunakan untuk menjabarkan arti dari sebuah tulisan 

yang panjang melalui sebuah gambar.  

2. Fungsi Ekspresif, yaitu mengekspresikan suatu ide atau gagasan melalui 

sebuah gambar. 

3. Fungsi Analitis, yaitu mengekspresikan secara detail bagian-bagian suatu 

benda, 

4. Fungsi kualitatif, yaitu pada umumnya digunakan dalam pembuatan tabel,  

grafik, foto, symbol, gambar dan lain-lain. 

3.2 Kalender 

 Pengertian kalender adalah sebuah sistem untuk menamai sebuah periode 

waktu (misal: hari). Nama-nama ini dikenal sebagai tanggal kalender. Tanggal ini 

bisa didasarkan dari gerakan-gerakan benda angkasa seperti matahari dan bulan. 

Istilah kalender berasal dari Bahasa Inggris modern calendar. Dalam Dictionary of 

The English Language, yang dikutip oleh Nashiruddin berasal dari Bahasa Inggris 

pertengahan, yang asalnya dari Bahasa Prancis calendier, yang berasal dari bahasa 

Latin kalendarium yang berarti “Catatan Pembukuan Utang” atau “Buku Catatan 
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Bunga Pinjaman”. Kata Kalenderium dalam bahasa Latin sendiri berasal dari kata 

kalendac yang berarti hari pertama dari setiap bulan. 

 Menurut Susiknan Azhari makna kalender adalah system pengorganisasian 

satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan serta penghitungan waktu dalam 

jangka panjang. Jika dikaitkan dengan kata “Hijriah”, maka pengertian kalender 

memiliki konotasi tertentu. Dalam Leksikon Islam, sebagaimana dikutip Susiknan 

Azhari, disebutkan bahwa Kalender Hijriah adalah penanggalan Islam yang dimulai 

dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw. 

Beberapa ahli Sedangkan kalender hijriah menurut Moedji Raharto dalam 

artikelnya yang berjudul “Di balik Persoalan Awal Bulan Islam” sebagaimana 

dikutip oleh Susiknan Azhari, sistem kalender hijriah atau penanggalan Islam 

adalah sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi, karena 

betul-betul mengandalkan fenomena fase Bulan.5 Hal ini dikarenakan Bulan adalah 

sebuah unit yang merupakan bagian dari kalender, yang digunakan sebagai 

perhitungan waktu dalam kalender hijriah dengan memanfaatkan perubahan fase 

Bulan 

 

 

Gambar 3.1 Contoh Kalender 

(Sumber: Google Image) 

 

 



 

13 

3.3 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. Warna di dalam 

peranan yang sangat penting. Dengan warna akan ada emosi yang kuat, sehingga 

warna dapat membangkitkan energi dan menimbulkan perasaan tertentu, serta dapat 

mengungkapkan kepersonalan seorang manusia.  

 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. 

 Menurut Graves (1975) warna dapat mempengaruhi karakter psikologi dan 

emosional manusia. 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. 
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Gambar 3. 2 Lingkaran Warna  

(Sumber: https://www.99.co/blog/indonesia/mengenal-lingkaran-warna/) 

Dalam lingkaran warna terdapat beberapa pengelompokan warna, antara lain : 

1. Warna Netral 

Warna netral adalah warna-warna yang tidak lagi memiliki kemurnia warna 

yang berarti warna netral bukan warna primer atau warna sekunder. 

2. Warna Kontras 

Warna kontras atau komplementer adalah warna yang berkesan berlawanan 

satu dengan lainnya. Warna kontras didapatkan dari warna yang 

berseberangan yaitu memotong titik tengah segitiga dari warna primer dan 

warna sekunder. Contoh warna kontras yaitu merah dengan hijau, kuning 

dengan ungu dan biru dengan jingga 

3. Warna Panas atau Hangat 

Warna panas atau hangat adalah kelompok warna dalam rentang setengah 

lingkaran di dalam lingkaran. Mulai dari warna merah hingga warna kuning. 

Warna panas atau hangat ini menjadi symbol yang menggambarkan riang, 

semangat, akrab dan lainnya. 

 

 

https://www.99.co/blog/indonesia/mengenal-lingkaran-warna/
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4. Warna Dingin 

Warna dingin adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran 

didalam lingkarang. Mulai dari warna hijau hingga ungu. Warna dingin 

menjadi simbol kelembutan, sejuk, nyaman dan lainnya. 
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BAB VI 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Deskripsi Pekerjaan 

Penulis memilih salah satu proyek dari beberapa project yang dikerjakan 

pada masa kerja praktik. Penulis memilih salah satu project tersebut yang berjudul 

“ Perancangan Ilustrasi Kalender Bright PLN Batam di CV. MAXIIDEA Arta 

Sukses”.  

Brief yang diberikan adalah membuat prototipe kalender meja untuk tahun 

2022 dengan tema adaptif dan kolaboratif dalam mengatasi perubahan (karena isu 

covid masih mendominasi kendala global dan pertumbuhan ekonomi) Target 

audience merupakan konsumen B2B, B2C dan karyawan dan menggunakan warna 

yang sesuai dari warna korporat klien, yaitu orange, putih, hitam, dan abu-abu.  

 

4.1 Logo Bright PLN Batam 

(Sumber: CV.MAXIIDEA Arta Sukses) 

 

4.2 Perancangan Karya 

 Pada awal tahap permulaan pengerjaan ilustrasi kalender ini, penulis 

mendapat deadline yang harus diselesaikan, dari tanggal 5 Oktober 2021 sampai 

dengan 8 Oktober 2021. Penulis mendapat bagian untuk membuat desain ilustrasi, 

sementara rekan magang penulis pada bagian layout. Berikut tahapan pengerjaan 

ilustrasi kalender Bright PLN Batam, yaitu : 

1. Perusahaan menjelaskan dan membimbing penulis untuk arahan dalam 

pembuatan desain ilustrasi kalender sesuai brief 

2. Penulis mencari ide referensi terkait desain ilustrasi yang akan diterapkan 
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3. Setelah itu penulis membuat sketsa kasar sekaligus meminta saran kepada 

rekan magang dan karyawan 

4. Setelah itu penulis lanjut ke tahap digital sekaligus pewarnaan 

5. Setelah ilustrasi selesai, maka tahap selanjutnya saya memberikan file 

desain ilustrasi penulis ke rekan magang dibagian layout 

6. Setelah bagian layout selesai, penulis dan rekan magang meminta feedback 

dari rekan karyawan dan atasan mengenai desain ilustrasi kalender yang 

penulis dan rekan magang buat  

 

4.3 Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data dilakukan agar pesan yang ingin disampaikan 

pada desain ilustrasi kalender dapat tersampaikan dengan baik kepada konsumen, 

pengumpulan data juga berupa logo perusahaan, kontak perusahaan, tagline, dan 

konten yang nantinya diterapkan pada desain kalender. 

Hal tersebut penting untuk memperkenalkan perusahaan Bright PLN Batam 

dan juga sebagai salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para 

pelanggannya. Di tengah pengumpulan data, tidak lupa juga melakukan diskusi 

dengan rekan magang, karyawan dari CV. MAXIIDEA Arta Sukses. Diskusi ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menambah ilmu dan pengalaman bagi penulis 

bagaimana membuat sebuah desain ilustrasi kalender yang sesuai dengan brief. 

4.4 Sketsa 

 Dalam pembuatan desain ilustrasi kalender, perlu dilakukan tahapan awal 

yaitu membuat sketsa. Menurut Fajar Sidik (1981) garis atau penggarisan 

merupakan unsur yang paling menonjol hakiki dalam seni lukis, akan tetapi pada 

dasarnya terdapat perbedaan antara sketsa dengan lukisan. 

 Dalam proses sketsa, penulis memahami betul brief yang telah diberikan 

agar dapat menginterpretasikan dari brief ke sebuah desain ilustrasi. Tak lupa juga 

penulis mencari beberapa referensi ide dari internet. Setelah penulis merasa 
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referensi yang dicari cukup untuk membuat ilustrasi, penulis lanjut ke tahap 

pembuatan sketsa. Berikut beberapa sketsa ilustrasi yang penulis buat. 

Dalam proses sketsa maupun digital, penulis menggunakan aplikasi 

procreate. Karena menurut penulis, aplikasi procreate sangat membantu untuk 

mengerjakan ilustrasi karena terdapat banyak fitur yang membantu dalam proses 

pengerjaan ilustrasi. 

 

Gambar 4.2 Sketsa ilustrasi kalender 

(Sumber : Penulis, 2021) 

Konsep dalam ilustrasi ini sesuai dari brief yang diberikan, yaitu adaptif dan 

kolaboratif untuk mengatasi perubahan (karena isu covid masih mendominasi 

kendala global dan pertumbuhan ekonomi). Terdapat para pekerja yang sedang 

melakukan aktifitas ditengah situasi pandemi covid, karyawan PLN yang sedang 

bekerja mengecek dan mengedukasi terkait kelistrikan rumah, gojek yang sedang 

mengirim barang, dan juga orang yang sedang berjualan. Dimana mereka semua 

sedang melakukan aktifitas pekerjaan yang dilakukan ditengah situasi pandemi 

covid, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. 
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Gambar 4.3 Sketsa ilustrasi 

(Sumber : Penulis, 2021)  

Konsep dalam ilustrasi ini sesuai dari brief yang diberikan, yaitu adaptif dan 

kolaboratif untuk mengatasi perubahan (karena isu covid masih mendominasi 

kendala global dan pertumbuhan ekonomi). Terdapat dua orang pekerja PLN dan 

seorang petani. Pesan yang penulis ingin sampaikan adalah petani selaku 

perwakilan dari masyarakat di daerah ini memberikan rasa terima kasih kepada jasa 

para pekerja PLN karena telah membantu dalam upaya memberikan listrik. 

Setelah tahap pembuatan sketsa ilustrasi selesai, penulis meminta saran dan 

masukan dari rekan magang, karyawan, dan atasan terkait pembuatan sketsa 

ilustrasi. Setelah menerima saran dan masukkan, penulis lanjut ke tahap digital 

sekaligus tahap pewarnaan. Hasil dari tahap digital dan pewarnaan ini sebagai 

berikut. 

 

Gambar 4.4 Final Ilustrasi 

(Sumber : Penulis) 
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Gambar 4.5 Final ilustrasi 

(Sumber : Penulis) 

Setelah tahap ilustrasi selesai, penulis memberikan file desain ilustrasi 

kepada tim layout yang dikerjakan oleh rekan magang penulis. Setelah layout yang 

dikerjakan oleh rekan magang penulis sudah selesai, desain ilustrasi kalender akan 

diberikan ke pihak atasan terlebih dahulu untuk menilai desain ilustrasi yang 

penulis buat. Setelah itu, baru desain ilustrasi kalender ini dikirim ke klien Bright 

PLN Batam. Berikut hasil final desain ilustrasi kalender Bright PLN Batam. 
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Gambar 4.6 Final desain ilustrasi kalender Bright PLN 

Batam 

(Sumber : Penulis)   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam perancangan Desain ilustrasi kalender Bright PLN Batam, Penulis 

memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam proses pengerjaan desain ilustrasi kalender Bright PLN Batam 

dibutuhkan kerja sama tim dari penulis dan rekan magang maupun rekan 

kerja dari CV. MAXIIDEA Arta Sukses agar desain ilustrasi yang 

dihasilkan menarik dan sesuai dengan keinginan klien. 

2. Kalender dapat digunakan sebagai salah satu media promosi berjangka 

panjang, oleh karena itu masih banyak perusahaan yang menggunakan 

kalender sebagai salah satu media promosi. 

3. Tujuan perancangan desain ilustrasi kalender ini adalah sebagai media 

promosi guna memperkenalkan perusahaan guna meningkatkan citra 

perusahaan di mata publik 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil uraian laporan kerja praktik di atas, Adapun beberapa 

saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut: 

1. Sangat perlu adanya kerja sama dan komunikasi yang terjalin dengan baik 

agar mempermuda pengumpulan ide dan referensi untuk mengerjakan 

proyek yang diberikan. 

2. Harus bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja dan juga harus 

memathuhi aturan yang ada di dalam perusahaan. 

3. Bagi perusahaan, dikedepannya tetap untuk memberikan bimbingan dan 

arahan pekerjaan dengan baik kepada peserta kerja praktik sehingga dapat 

membantu pengerjaan proyek perusahaan dengan maksimal 
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