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ABSTRAK 

PT. Phalamas Wira Musti adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa bongkar 

muat dan penyewaan alat untuk proses bongkar & muat curah kering (batu bara, 

pasir, pakan ternak, dll atau curah cair (CPO, BRD Palm Olein, Stearine, PFAD, 

Pupuk cair, dll). PT. Phalamas Wira musti didirikan ditahun 2014, yang berkantor 

pusat di Probolinggo, Jawa Timur, dan pada tahun 2020 dibukalah kantor cabang 

pertama di surabaya karena tingginya jumlah kegiatan bongkar muat barang di 

pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. PT. Phalamas Wira Musti ini adalah cabang 

perusahaan baru dan maka dari itu diperlukannya media promosi agar calon klien 

mengetahui tentang PT. Phalamas Wira Musti. PT. Phalamas Wira Musti perlu 

melakukan perancangan media promosi agar perusahaannya lebih dikenal luas oleh 

perusahaan mitra. PT. Phalamas Wira musti harus berjuang dan berdaptasi agar 

bisnis tetap berjalan ditengah pandemi Covid-19 ditambah ekonomi indonesia yang 

menurun dan tidak stabil. Maka dari itu saya ingin membantu untuk merancang 

identitas perusahaan. 

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan sebuah perancangan company profile, maka 

Permasalahan pada Kerja Praktik ini adalah bagaimana merancang  sebuah 

Company Profile PT. Phalamas Wira Musti untuk meningkatkan Brand awareness 

perusahaan. Tujuan dari pembuatan Company Profile ini adalah desain digital atau 

Booklet yang bisa digunakan saat akan mengajukan surat penawaran kepada mitra 

perusahaan yang akan melakukan kegiatan bongkar -muat barang. Sehingga hal ini 

dapat  diterima oleh mitra perusahaan dan lebih dikenal lebih luas lagi. Diharapkan 

PT. Phalamas Wira Musti dapat menggunakannya semaksimal mungkin dan 

memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan kualitas jasa, sehingga dapat 

bersaing dengan perusahaan bongkar muat lainnya 

Metode dalam penilitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan 

dengan pengumpulan data berupa observasi secara langsung, wawancara kepada 

narasumber, dan studi pustaka serta dokumentasi. Hasil dari kegiatan ini adalah 

telah dibuatnya Company Profile PT. Phalamas Wira Musti.  

Keyword : Media promosi, pandemi, identitas, company profile 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Phalamas Wira Musti adalah perusahaan bongkar & muat barang curah 

kering dan cair yang memiliki kantor pusat yang berada di kabupaten probolinggo. 

Untuk menyambut perkembangan ekonomi indonesia dimasa depan maka PT. 

Phalamas Wira Musti mengembangkan perusahaannya untuk menjangkau 

keseluruhan pelabuhan diwilayah Jawa Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa 

Timur mencatat neraca dagang Jawa Timur alami defisit sebesar USD 226,61 juta 

pada Januari 2020, Maka untuk menjawab perkembangan perdagangan barang 

melalui pelabuhan PT. Phalamas Wira Musti ditahun 2020 PT. Phalamas Wira 

Musti membuka cabang pertamanya di luar Kabupaten Probolinggo yang bertempat 

di Surabaya, Jawa Timur dengan pelabuhan operasional di Pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya. Dengan adanya cabang pertama ini PT. Phalamas Wira Musti 

berharap bisa mengambil peran dan bersumbangsi dalam perekonomian di 

Indonesia. Akan tetapi setelah membuka cabang pertamanya PT. Phalamas Wira 

Musti harus menghadapi tantangan terhadap penurunan perekonomian indonesia di 

akibatkan pandemi virus COVID-19. 

Masa Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap sektor 

perekonomian Indonesia. PT. PHALAMAS WIRA MUSTI selaku perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa bongkar & muat curah cair sangat terdampak karena 

perusahaan ini secara tidak langsung berhubungan dengan pengiriman barang-

barang lokal maupun luar negeri (ekspor/impor). Maka dari itu dimasa pemulihan 

perekonomian di akhir tahun 2021 ini PT. Phalamas Wira Musti perlu melakukan 

adaptasi dan langkah tepat agar bisnis tetap berjalan di tengah Pandemi salah 

satunya dengan menggunakan penguatan brand yaitu merancang brand awareness 
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PT. Phalamas Wira Musti cabang Surabaya ini menggunakan pelabuhan 

Tanjung Perak Surabaya sebagai lokasi operasional kegiatan bongkar muat barang. 

Sebagai perusahaan pendatang baru di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Sejak 

berdiri dan hingga Saat ini PT. Phalamas Wira Musti baru hanya melayani bongkar 

muat dalam bentuk curah Cair atau barang cair (CPO, PFAD, RBD Olein, Stearine, 

dll). PT. Phalamas Wira musti juga bekerja sama dengan perusahaan penyedia 

trasportasi muat curah cair seperti PT. Pusaka Sinar Kumala untuk membangun 

sebuah ekosistem perusahaan yang terhubung demi berjalannya kegiatan proses 

bongkar muat, sehingga perusahaan pengguna jasa PT. Phalamas Wira Musti 

merasa puas. 

PT. Phalamas Wira musti sebagai perusahaan Bongkar muat di pelabuhan 

Tanjung Perak Surabaya memfasilitasi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan 

loading/unloading di seluruh dermaga yang ada di pelabuhan Tanjung perak 

meliputi dermaga Jamrud, Mirah, Nilam, dll. PT. Phalamas Wira Musti 

berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik sehingga perusahaan yang 

menggunakan jasa bongkar muat akan merasa puas, Salah satu keunggulan yang 

ditawarkan oleh PT. Phalamas Wira Musti dibanding kompetitor adalah layanan 

pengurusan dokumen dan penyewaan mesin pompa curah cair, klien hanya perlu 

tahu beres mengenai kegiatan bongkat muat barang mereka, maka pelayanan ini 

menjadi keunggulan PT. Phalamas Wira Musti dibandingkan kompetitor yang 

hanya mengurus perijinan barang dan melakukan bongkar muat biasa. 

Pembuatan konsep desain Company profile PT. Phalamas Wira Musti sebagai 

media promosi untuk meningkatkan brand awareness ini menggunakan Adobe 

Illustrator untuk menerapkan gaya desain minimalis dan elegan yang akan di 

gunakan dan Adobe In Design untuk menata isi tulisan pada halaman company 

profile. Dengan menggunakan gaya desain minimalis dan elegan akan terlihat lebih 

simple, rapi dan menarik ketika di lihat 



3  

1.1 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan diatas, dapat dirumuskan bahwa masalah yang ada adalah 

: bagaimana merancang sebuah desain company profile PT. Phalamas Wira Musti 

sebagai identitas perusahaan untuk meningkatkan brand awareness ? 

 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan suatu masalah yang sudah ditentukan di atas dan dapat 

memudahkan dalam menyelesaikan masalah dengan baik adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan Company Profile sebagai media mengenal perusahaan dan 

promosi 

2. Penggunaan konsep desain yang memberikan informasi – informasi berupa 

detail dan gambar. 

3. Mengunakan Software Adobe Ilustrator dan adobe Indesign sebagai media  

perancangan desain pada Company profile sebagai identitas perusahaan dan 

media promosi 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan kerja praktik ini di harapkan mampu memberikan manfaat dan dapat 

meningkatkan kualitas mahasiswa maupun perusahaan PT. Phalamas Wira Musti 

melalui proyek perancangan desain Company Profile produk sebagai media 

promosi. 

1. untuk meningkatkan brand awareness kepada PT. Phalamas Wira Musti 

maupun Masyarakat pemilik usaha  

2. untuk menambah ilmu di bidang desain yang akan di terapkan ketika bekerja 

di perusahaan di kemudian hari. 

3. untuk memahami proses desain pengerjaan di dalam suatu perusahaan 
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1.4 Manfaat 

Di harapkan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat berguna kepada 

banyak pihak diantaranya : 

 

 1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari laporan kerja praktik ini dapat menjadi refrensi untuk mahasiswa 

Desain Komunikasi Visual dimasa mendatang dan memberikan informasi maupun 

literature yang di butuhkan khususnya bagi perancangan company profile sebagai 

identitas perusahaan dan media promosi komunikasi visual. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadikan pengalaman yang berguna 

sebagai sarana pembelajaran dan bermanfaat ketika diterapkan dalam 

dunia kerja di masa yang akan datang. 

b. Bagi Perusahaan, Diharapkan desain yang sudah dikerjakan oleh 

mahasiswa dapat membantu pengerjaan desain lebih baik di perusahaan 

PT. Phalamas Wira Musti 

 

1.6 Pelaksanaan kerja praktik 

Periode pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan penulis tercantum pada 

keterangan dibawah ini: 

 
1.1.1 Periode 

Periode Waktu  : 14 September – 14 November 2021 

Hari dan Tanggal  : Senin - Jumat, 14 September – 14 November2021  

Tempat   : PT. Phalamas Wira Musti , Jl. Teluk Kumai Barat   

No.134, Kec. Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur. 

 

 
  

 

.
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1.2 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 PT. Phalamas Wira Musti. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

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

menjadi dasar kuat dalam sebuah laporan kerja praktik dan perancangan 

Company Profile sebagai media promosi dan indetitas perusahaan pada PT. 

Phalamas Wira Musti 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini berisikan penjelasan pekerjaan yang dilakukan selama pelaksanaan 

kerja praktik di PT. Phalamas Wira Musti. Selain itu, akan dibahas pula 

penjelasan dan hasil rancangan dalam implementasi karya. 

BAB V : PENUTUP 

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

akan meringkas keseluruhan hasil laporan kerja praktik dalam satu kesimpulan 

yang terkait dengan permasalahan dan solusi yang ditawarkan penulis. Pada 

sub- bab saran, penulis akan memberikan masukan terkait masalah yang 

diangkat dalam laporan kerja praktik. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang digunakan 

sebagai acuan dalam penulisan laporan kerja praktik ini berupa buku, jurnal, 

maupun e-book, website, dan lain-lain. 
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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.



7  

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
2.1 Profil Perusahaan 

PT. Phalamas Wira Musti adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

bongkar & muat barang curah kering dan curah cair, Untuk wilayah ijin operasional 

PT. Phalamas Wira Musti berada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. PT. 

Phalamas wira musti berdiri pada Januari 2020 sebagai perusahaan cabang dari 

PT.Phalamas Wira Musti yang berada di Probolinggo. Kantor pusat PT. Phalamas 

Wira Musti berlokasi di Jl. Teluk Kumai Barat No.134 Kec. Pabean Cantian 

surabaya. Kami hadir untuk memudahkan klien kami untuk melakukan kegiatan 

bongkar & muat logistik dalam bentuk curah cair dan curah kering di Pelabuhan 

Tajung Perak Surabaya. Hampir 2 tahun berdiri PT. Phalamas Wira Musti baru 

memprioritaskan penyediaan jasa bongkar & muat untuk curah cair, selai itu kami 

juga menyediakan jasa sewa pompa Curah cair dan kendaraan operasioal seperti 

truk tangki. 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

2.2.1 Visi PT. Phalamas Wira Musti  

Visi dari PT. Phalamas Wira Musti adalah Menjadi perusahaan swasta yang 

handal dalam hal kegiatan bogkar muat, stevedoring, sewa alat berat dan terus 

berkembang serta mampu bekerja dengan baik. 

2.2.2 Misi PT. Phalamas Wira Musti 

Misi Dari PT. Phalamas Wira Musti Adalah  

• Memprioritaskan pelayanan kegiatan bongkar & muat barang dengan cepat, 

efisien dan nyaman 

• Membeikan pelayanan  yang terbaik dan menjadi mitra usaha yang dapat 

dihandalkan 

• Memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang saham, karyaan serta 

lingkungan sekitar 
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2.3 Alamat dan Kontak Perusahaan 

Tempat   : PT. Phalamas Wira Musti (Jl. Teluk Kumai Barat No. 134 Kec. 

Pabean Cantian, Surabaya) 

Kontak   : 0812-3321-6721 

Head Office 

Jl. Bantaran gg, Anggrek no.39 RT.006 RW.010, Sumber kedawung Leces, 

Kab. Probolinggo, Jawa Timur 

Email 

Email : Pwiramusti@gmail.com 

 

2.4 Struktur Perusahaan 

Berikut ini adalah seluruh struktur dari PT Phalamas Wira Musti Surabaya 

yaitu: 

                  Gambar 2.4 Struktur perusahaan 

 

             (Sumber: Data PT Phalamas Wira Musti ,2021) 

mailto:Pwiramusti@gmail.com
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2.5 Logo Perusahaan 

 

       Gambar 2.5 Logo PT. Phalamas Wira Musti 

                                   (Sumber: Data PT Phalamas Wira Musti ,2021) 

 

2.6 Lokasi Perusahaan 

PT. Phalamas Wira Musti Saat ini memiliki 3 lokasi yang berada di Probolinggo 

(pusat), Surabaya (cabang), Gresik (cabang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.6 tampak luar kantor cabang surabaya 

                               (Sumber: Data PT Phalamas Wira Musti ,2021) 
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Gambar 2.6 tampak dalam kantor cabang surabaya 

                               (Sumber: Data PT Phalamas Wira Musti ,2021) 

 

 

2.7 Portofolio Perusahaan 

PT. Phalamas Wira Musti Cbg. Surabaya  Adalah  adalah perusahaan 

penyedia jasa bongkar muat Curah cair dan curah kering, telah bekerja sama dengan 

beberapa perusahaan seperti : 

1.  PT. Tunas Baru Lampung  

2. PT. Cheil Jedang Indonesia 

3. PT. Batara Elok Semesta Terpadu 

4. PT. Budi Nabati Perkasa 

PT. Phalamas Wira Musti juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan - 

perusahaan penyedia tranportasi curah cair dan alat berat, seperti : 

1. PT. Pelindo III (persero) 

2. PT. Pusaka Sinar Kumala 

3. CV. Bangun Berkah Lestari
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Company profile 

Company Profile merupakan suatu hal penting yang harus dan wajib dibuat 

oleh setiap perusahaan, tanpa company profile para audient atau klien tidak akan 

mengetahui secara detail mengenai informasi perusahaan termasuk latar belakang 

perusahaan, produk, layanan, dan tujuan perusahaan tersebut. Menurut Kriyantono 

(2012) “Profil Perusahaan (Company Profile) adalah produk tulisan praktisi Public 

Relations yang berisi gambaran umum perusahaan”. Gambaran ini tidak 

sepenuhnya lengkap, detail dan mendalam. Perusahaan bisa memilih poin-poin apa 

saja yang ingin disampaikan secara terbuka kepada publiknya. Ada company profile 

yang dibuat khusus untuk konsumen (pelanggan), untuk bank, untuk pemerintah, 

pemasok, dan sebagainya. Biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan besar yang 

mempunyai bidang usaha luas dan publiknya berbeda-beda. Menurut Ruslan 

(2014:220), Isi Company Profile, biasanya berisikan Introduksi, Sejarah, dan 

struktur organisasi perusahaan, Produk barang atau jasa yang ditampilkan, Kinerja 

dan manajemen perusahaan, Nilai asset dan kekayaan perusahaan, Pengembangan 

perusahaan, bisnis dan sumber daya manusia, Prospek dan tantangan yang dihadapi 

perusahaan pada saat sekarang dan di masa-masa mendatang dan terakhir adalah 

daftar kantor cabang, alamat telpon dan lain-lain. dengan demikian kegunaan 

dibuatnya company profile ialah untuk meningkatkan brand awareness terhadap 

perushaan sehingga dapat menarik perhatian klien. 

3.2 Fotografi 

Foto merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan saat 

perusahaan ingin membuat company profile. Dengan menghasilkan foto - foto yang 

berkualitas, bagus dan menarik tentu dapat membuat audient yang melihat dan 

membaca company profile merasa tertarik dengan perusahaan tersebut. Menurut 

Ansel Adams Fotografi adalah sebagai media berekspresi dan komunikasi yang 

kuat, menawarkan berbagai persepsi, interpretasi dan eksekusi yang tak terbatas. 

Hal ini tidak dapat dianggap remeh terhadap foto. Jangan asal menjepret, lalu 

menggunakannya sebagai foto ytang medeskripsikan perusahaan, tapi perhatikan 

baik-baik cara memotretnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat 

memotret produk untuk media online : 
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1. Kamera Berkualitas 

Usahakan untuk menggunakan kamera yang berkualitas seperti 

DSLR atau mirrorless sehingga mendapatkan hasil yang mmuaskan. 

Namun jika dana terbatas, memakai kamera handphone pun juga tidak 

masalah, asalkan gambarnya terlihat jelas dan tidak blur. 

2. Sumber Cahaya yang Baik 

Rahasia utama fotografi yang baik ialah pencahayaan. Sumber 

cahaya sangat mempengaruhi hasil foto. Cahaya yang terlalu terang 

atau pun terlalu gelap akan mengaburkan warna dan detail dari sebuah 

foto. Tanpa sumber cahaya yang baik, sebagus apapun subjek dan 

lokasi foto, maka hasilnya tidak akan maksimal. 

3. Background 

Gunakan latar belakang foto yang mendeskripsikan suatu 

perusahaan tersebut. Sebaiknya gunakan background yang 

berhubungan dengan perusahaan, sebab background foto merupakan 

sebuah potongan momen yang dapat menjelaskan secara detail 

perusahaan tersebut sehingga audient memiliki gambaran terkait 

perusahaan. Terkadang penggunaan foto pada company profile adalah 

sebagai penjelas mengenai layanan dan produk yang ditawarkan 

perusahaan kepada kliennya. 

4. Sudut pengambilan foto 

Angle foto atau sudut pengambilan gambar dapat 

mempengaruhi hasil dari foto di mata audient. Tentunya, sudut 

pengambilan foto yang pas untuk setiap deskripsi perusahaan harus 

terlihat jelas, tidak miring, dan tidak terhalang objek lain. Angle foto 

pun harus memperlihatkan suasana atau keadaan pada setiap moment 

yang diambil sehingga audient atau klien dapat memiliki gambaran 

terkait layanan yang disediakan oleh perusahaan tersebut. 

 



 

13 

 

5. Editing foto 

Untuk menyempurnakan foto yang digunakan untuk 

mendeskripsikan perusahaan, dilakukan proses pengeditan 

menggunakan program aplikasi edit foto. Usahakan foto tersebut 

terlihat natural meski telah diedit, jangan sampai merubah warna 

sehingga klien merasa tidak nyaman saat melihat foto tersebut. 

compress atau perkecil ukuran foto sebelum diletakkan pada company 

profile. 

3.3 Editing 

Seorang desainer dalam membuat desainnya menggunakan komposisi 

visual untuk memecahkan masalah dan diterapkan dalam warna, citra dan bentuk. 

Desain yang dibuat oleh seorang desainer harus sangat bervariatif mulai membuat 

logo, layout, copywriting, vektor dan lainnya. Tidak semua editor menguasai 

semua bidang tersebut seperti hanya mengambil project khusus sesuai keahlianya. 

Identitas visual dalam pengertian umum adalah gambar/goresan yang 

merepresentasikan satu / lebih pesan dengan maksud tertentu. Ada beberapa 

keahlian yang dapat dilakukan seorang editor seperti desain grafis untuk identitas, 

desain grafis untuk pemasaran dan periklanan, desain grafis untuk publikasi, 

desain grafis untuk packaging, dan desain grafis untuk seni dan ilustrasi. 

Sistem Identitas Visual adalah suatu sistem komunikasi visual yang 

membentuk identitas dari suatu perusahaan, lembaga, maupun produk. Identitas 

Visual sering digunakan untuk membedakan suatu produk/jasa dengan 

produk/jasa dari pesaing sehingga costumer akan dengan mudah mengidentifikasi 

suatu merek hanya dengan melihat sebagian dari tampilan visualnya. 

Sebuah identitas visual adalah artikulasi visual dan verbal merek atau 

kelompok, termasuk semua aplikasi desain yang bersangkutan, seperti logo, kop 

surat, kartu nama, dan website, antara aplikasi lain, juga disebut identitas merek, 

branding, dan identitas perusahaan. 
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Format gambar dari sistem identitas visual bisa meliputi : 

a. JPEG 

b. AI (format dari Adobe Illustration) 

c. JPG 

d. PNG 

e. PDF 

3.4 Tipografi 

Tipografi adalah sebuah seni atau teknik merangkai huruf dan teks 

dengan cara yang dapat membuatnya dapat terbaca dengan jelas dan menarik 

secara visual bagi pembacanya. Secara penjabaran umum tipografi adalah seni 

memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang 

yang tersedia, untuk menciptakan kesan khusus, sehingga dapat menolong 

pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca  secara maksimal. 

Tipografi sering digunakan sebagai acuan untuk menyusun tulisan yang akan 

digunakan baik pada media cetak dan 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. Dalam menyusun company profile 

seorang desainer diwajibkan membuat pembaca merasa nyaman ketika 

membacanya sehingga klien tidak merasa bosan. 

3.5 Layout 

Menurut tokoh desain, Surianto Rustan (dalam bukunya berjudul Layout, 

Dasar & Penerapannya, 2009) Layout merupakan tata letak dari elemen-elemen 

desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau 

pesan yang dibuat. Hal ini bisa juga disebut 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.  Dalam perancangan desain company profile,  layout 

sangatlah penting maka sebagai desainer wajib menguasai dan memahami  

perancangan layout tersebut. 

 

https://dianisa.com/tag/layout/
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3.6 Warna 

teori warna atau color theory adalah pedoman yang digunakan oleh 

desainer untuk menyampaikan pesan kepada pengguna melalui warna. Secara 

umum, warna memang bisa dilihat dari persepsi masing-masing orang. Ada yang 

menyukai warna tertentu atau bahkan tidak menyukainya. Warna adalah salah satu 

komponen yang membuat sebuah benda, logo, atau desain tertentu menjadi lebih 

hidup. Menurut Design and Promote, warna menciptakan ide, mengekspresikan 

pesan, menumbuhkan minat, dan membangkitkan emosi dari user. Oleh karena 

itu, teori warna atau color theory adalah salah satu pedoman yang harus dipegang 

teguh oleh desainer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.designandpromote.com/color-theory-the-importance-of-color-in-web-design/?__cf_chl_jschl_tk__=5a32854b03ca572aee38208f6405b933aa3c2280-1602142156-0-AemLaFf2B6WqYNv-KqhoTLwntisdOgp-T8t5JhbS1ABBr94y0oHwSWjHHxQUL6QbRZZU8s1qHTDnCs33mODXud4IhHVlHaDdPvm-VwSFH0v7X6p3oMu8xLXTGFZi0DsC7j2tB4idc2sSsjPqrWh8ZGJQlrCTeoolod8nFUr6WCR3hMHibUrCryzdnSb40wN9Cahra9EsLe7m0sGK8sKLbK6_v8QxfePQ7VWDD1emUPGtWhqvzpAvJTenxANGk5uBjrCVxk4rkua2aSrJ44A3yWoizfLaCb88-6b_H_fTPgNss9g5ya-UdrRaelj73LplkUeq0En9JTb8PPH17756HgVv8OpLE9XOwA8H94N6qehDq76jiTidhWBiKcfOCaBrqr003RiB3TEzHHLKsWHuS8I
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BAB IV 

         DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Tahap awal dalam pengerjaan Perancangan desain company profile 

sebagai identitas perusahaan PT. Phalamas Wira Musti, adalah Menulis brief 

mengenai pekerjaan apa yang akan  dikerjakan dalam periode kerja praktik. 

Pekerjaan selanjutnya ialah mempelajari latar belakang perusahaan dan menggali 

hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan sehingga dapat dituangkan dalam 

pembuatan teks isi dari company profile. Tahap pengerjaan adalah 

1. Membuat brief mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan konsep desain dan membuat sketsa cover dan layout dari 

company profile PT. Phalamas Wira Musti. 

3. Mempelajari dan mengumpulkan hal – hal yang berkaitan dengan perusahaan. 

4. Melakukan sesi foto proses kerja di lapangan di lapangan. 

5. Proses editing foto menggunakan Adobe Lightroom. 

6. Tahap perancangan cover depan dan belakang. 

7. Menyusun layout company profile. 

8. Yang terakhir adalah Menyusun teks isi dari company profile dengan tipografi 

yang benar menggunakan Adobe In Design. 

 

4.2 Konsep Desain Company Profile 

Konsep perancangan company profile PT. Phalamas Wira Musti berupa 

desain yang berisi informasi berupa teks dan gambar foto kinerja perusahaan. 

Informasi yang disediakan harus lengkap dan dapat memenuhi ekspektasi klien 

sehingga pembaca memiliki gambaran mengenai PT. Phalamas Wira Musti. 

Sketsa layout company profile dapat ditentukan setelah brief dengan kepala bagian 

agar sesuai keinginan perusahaan, company profile diawali dengan membuat 

konsep sketsa sampul dan layout company profile, lalu melakukan sesi foto 

perusahaan dan foto proses kerja di lapangan yang akan ditampilkan pada 

company profile PT. Phalamas Wira Musti. 
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Untuk konsep cover sampul company profile dan layout menggukan konsep yang 

simple dan modern supaya memiliki kesan tampilan yang fresh dan membuat 

orang yang membaca tertarik. Isi teks dari company profile berisikan hal – hal 

yang berhubungan dengan perusahaan PT. Phalamas wira musti dan di akhir 

halaman diselipkan foto kinerja dilapangan dan setelah itu dicantumkan surat 

penawaran kerjasama terhadap klien.  

 

4.3 Sketsa Sampul dan Layout  

Dalam perancangan company profile sebagai identitas perusahaan, ini 

perlu adaya sketsa layout sebagai gambaran awal dari konsep desain yang akan di 

serahkan pada pihak perusahaan sehingga sesuai dengan keinginan perusahaan. 

Eko Agus Prawoto berpendapat bahwa arti sketsa merupakan suatu rancangan 

awal atau sebuah rencana pada saat akan membuat karya. Sketsa adalah 

bentuk  gambar sementara yang dibuat diatas sebuah kertas atau kanvas dengan 

tujuan akan digunakan sebagai tahapan awal untuk proses pembuatan lukisan yang 

asli (aktual). 

 

Gambar 4.3  foto sketsa sampul 

   (sumber gambar: Olahan Penulis) 
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4.4 Pengambilan Foto perusahaan dan kerja lapangan 

Dalam perancangan desain company profile sebagai identitas perusahaan 

dan media promosi diperlukan konsep dasar dalam pengambilan foto perusahaan 

untuk melanjutkan ke proses editing. Pengambilan foto harus jelas sehingga dapat 

memberikan penjelasan yang maksimal mengenai perusahaan PT. Phalamas Wira 

Musti. 

4.4.1 Foto Proses Kerja Dilapangan 

Dalam merancang company profile, sebaiknya konten berisikan 

informasi yang lengkap mengenai perusahaan PT. Phalamas wira 

musti, termasuk bukti kinerja dilapangan. Dalam menjawab keraguan 

klien, perancangan company profile diharuskan menyisipkan foto 

bukti kinerja dan proses kerja di lapangan sehingga klien percaya 

kepada perusahaan PT. Phalamas wira musti untuk menangani proyek 

bongkar & muat barang. Berikut ini salah satu foto yang dimasukan 

dalam perancangan desain company profile PT. Phalamas Wira Musti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 4.4.1 Salah satu contoh pengambilan 

Foto kerja lapangan 

      (sumber gambar: Olahan Penulis) 
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4.4.2 Foto Alat Operasional dan Transportasi 

Dalam merancang desain company profile, perancang diharuskan 

memberikan keterangan kepada klien apa saja alat dan kendaraan 

transportasi angkut yang di sediakan oleh perusahaan PT. Phalamas Wira 

Musti untuk menunjang proses kegiatan bongkar muat dilapangan. 

Pemberian bukti foto alat operasional perusahaan adalah salah satu cara 

menjawab keraguan klien terhadap perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 4.4.2 Salah satu foto alat & kendaraan 

operasional 

(sumber gambar: Olahan Penulis) 
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Penjelasan ide konsep foto perusahaan yang ada di dalam desain perancangan 

company profile sebagai berikut : 

1. Memuat informasi berupa teks dan foto yang menampilkan bukti 

kinerja dilapangan dan foto alat & kendaraan operasional. 

2. Menunjukkan detail dari proses kinerja secara jelas. 

3. Menujukan keprofesional-an para pekerja PT. Phalamas Wira Musti 

sebagai perusahaan bongkar & muat barang di pelabuhan tanjung 

perak surabaya. 

 

4.5 Perancangan Sampul Depan dan Belakang Company Profile 

Dalam perancangan desain company profile sebagai identitas perusahaan 

dan media promosi diperlukan konsep desain dan setelah itu dilanjutkan ketahapan 

pembuatan desain menggunakan Adobe Ilustrator. Seperti permintaan pihak 

perusahaan, bahwa konsep desain company profile ingin dibuat sesimple 

mungkin.  

4.5.1 Perancangan cover depan 

Berikut penjelasan mengenai konsep cover company profile : 

1. Menampilkan 6 foto suasana di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 

yang berada didalam bingkai sehingga didapat kesan perusahaan 

penyedia jasa bongkar & muat barang. 

2. Garis bisu memanjang memiliki arti tanggung jawab dan kepercayaan, 

warna biru identik dengan air dimana perusahaan ini berhubungan 

dengan perkapalan di dermaga pelabuhan. 

3. Garis kuning putus – putus memiliki kesan energic dan optimis 

disetiap langkah yang ditempuh perusahaan. 

4. Dibagian atas terdapan ilustrasi seperti berlian memiliki filosofi 

komitmen perusahaan adalah yang utama. 
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Gambar 4.5.1 Proses pengerjaan desain 

cover depan. 

 

4.5.2 Perancangan cover belakang 

Berikut penjelasan mengenai konsep cover company profile : 

 

 Gambar 4.5.1 Proses pengerjaan 

desain cover belakang. 

 

4.6 Merancang Layout Halaman Company Profile 

Dalam perancangan Layout company profile PT. Phalamas wira musti 

saya diwajibkan membuat desain layout yang simple dan dapat membuat nyaman 

klien ketika membaca nya, sebaliknya Layout yang rumit dapat membuat klien 

bingung saat membacanya akan mengakibatkan ketidak fahaman terhadap 

perusahaan PT. Phalamas Wira Musti dan berakhir ketidak tertarikan klien untuk 

bekerja sama. 
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Gambar 4.6 Proses pengerjaan desain Layout 

 

4.7 Tipografi 

Pemilihan dari tipografi dapat mempengaruhi ketertarikan dari audience 

terhadap sesuatu yang dibacanya. Maka dari itu pemilihan font harus tepat dan 

sesuai penggunaannya. pada perancangan company profile harus diperhatikan 

jenis dari font apa yang akan digunakan dan cocok untuk memberikan penjelasan 

didalam isi teks company profile. Dalam perancangan company profile saya 

menggunakan 2 jenis font yang berbeda yaitu bagian cover depan dan belakang 

menggunakan font sans-serif dimana font ini lebih tegas dan bersih, sedangkan 

untuk isi dari teks company profile menggunakan font serif yang karena lebih 

nyaman dibaca. 

4.7.1 Bagian cover depan dan belakang 

Dalam merancang desain cover depan & belakang saya 

menggunakan font serif. Karakter dari font sans-serif mudah, universal, 

bersih, dan modern yang dikembangkan pada abad ke 19 dan selama 

pertengahan abad ke 20 dengan ciri khas yang dimiliki huruf sans serif 

adalah garis lurus dan lebih menekankan kesederhanaan untuk tampilan 

yang lebih simpel dan mudah dibaca. 

 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7.1 Font Franklin Gothic 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7.1 Noto Sans Italic 

 

4.7.2 Bagian cover depan dan belakang 

Pengunaan font bagian cover depan dan belakang adalah font serif. 

Karakter dari font serif adalah serius, reliable, corporate, respectable. 

Tujuan utama dari penggunaan font Serif, adalah untuk meningkatkan 

tingkat keterbacaan. Font Serif sangat berguna untuk blok teks besar. Serif 

memudahkan mata untuk menjelajahi teks, dan banyak font Serif 

dirancang dengan indah dan menambahkan sentuhan khas di mana pun 

mereka digunakan. Font Serif dapat Kami katakan tidak terlalu berguna 

untuk desain web, terutama ketika mereka digunakan dalam ukuran kecil, 

sehingga font serif cocok untuk digunakan pada rancangan desain teks 

yang berjumlah banyak contohnya buku cerita, majalah, surat kabar, dan 

juga buku. 
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Gambar 4.7.2 Baskerville Old Face 

 

4.8 Warna 

Penggunaan warna dalam perancangan desain company profile 

berpengaruh besar terhadap klien membacanya jika warna yang digunakan tidak 

tepat dapat berimbas kepada   ketidak tertarikan klien terhadap perusahaan, maka 

dari itu pembuatan desain covernya saya mengginakan warna kuning, biru seperti 

warna logonya dan hijau sebagai tambahannya. warna background untuk isi 

company profile berwarna abu-abu menggunakan background dasar yaitu warna 

abu – abu yang memiliki arti kemandirian, keseriusan dan bahkan memberikan 

kesan bertanggung jawab. 

 

4.9 Implementasi Desain Pada Company Profile 

Berdasarkan konsep ide, sketsa layout company profile, pengambilan foto 

dilapangan, proses desain company profile, tipografi hingga pengaplikasian desain 

pada media buku, Berikut merupakan penerapan digitalisasi konsep ide 

perancangan. 
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    Gambar 4.9 penerapan desain pada media 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam Laporan kerja praktik yang berjudul “Perancangan company profile 

PT. Phalamas Wira Musti sebagai identitas perusahaan untuk meningkatkan brand 

awareness” maka dapat ditarik kesimpulan : 

1. Tujuan dari perancangan ini adalah merancang company profile PT. Phalamas 

Wira Musti sebagai identitas perusahaan dengan menggunakan media booklet. 

2. Diperlukan adanya tahapan proses perancangan yang sistematis, serta 

diperlukannya brief yang jelas agar perancangan company profile sesuai 

arahan dan keinginan klien sehingga dapat menghasilkan karya yang 

maksimal. 

3. Dapat menguasai dan memahami bagaimana proses merancang sebiah 

company profile. 

4. Dapat menguasai teknik pengambilan foto untuk keperluan perancangan 

company profile. 

 

5.2 Saran 

Setelah menyelesaikan dan melaksanakan kerja praktik ini,  sebagai penulis 

memiliki saran, diantaranya : 

1. Perlunya kerjasama dan komunikasi yang berjalan baik antara pihak 

perusahaan dan mahasiswa magang dalam merancang ide konsep agar 

dapat dikerjakan secara terarah dan baik. 

2. Diharapkan dari pihak perusahaan PT. Phalamas Wira Musti, mahasiswa 

kerja praktik untuk dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh di dalam dunia kerja agar dapat bermanfaat kedepannya. 

3. pemilihan proyek yang sesuai dengan skill hal ini agar dapat 

memberikan hasil proyek yang maksimal. 
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