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ABSTRAK 

 

 
Peran media sangat besar dan tidak dapat dilepas dari kehidupan masyarakat, 

dari sekian banyak media yang ada salah satu yang sangat diminati yakni 

perkembangan video dan film. Semakin banyak platform untuk menyampaikan 

informasi kepada publik seperti social media instagram, facebook, twitter, website, dan 

lain-lain membuat kebutuhan konten semakin beragam. Di dalam aspek perkembangan 

media tak luput juga dari proses pembuatan video sebagai media infomasi, dalam 

sebuah video memiliki banyak makna, informasi, konten yang berhubungan dengan 

industri mengarah pada kreative. Devin Trans Buana - Surabaya penulis bisa belajar 

lebih banyak lagi tentang membuat dan merancang kebutuhan visual untuk konten 

terutama dalam bidang Company Profile sebuah perusahaan. Banyak hal yang diatur 

dalam 3 fase proses pembuatan Company Profile yaitu pre- production, production, 

dan post production. Integrated marketing communication juga berfungsi sebagai 

bagian komunikasi pemasaran kepada pelanggan agar produknya laku dipasaran 

dengan media iklan, promosi secara langsung, company profile, media sosial, dan 

event. Integrated marketing communication juga merupakan kegiatan komunikasi 

marketing supaya target ke konsumennya tersampaikan. Devin Trans Buana dimana 

tujuan penulis yakni membuatkan Company Profile dalam mengembangkan 

Integrated marketing corporade, melalui media informasi yang dikemas dalam 

Company Profile. 

 

Kata Kunci: Media, Integrated Marketing Corporade, Company Profile, PT Devin 

Trans Buana - Surabaya. 
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BAB I 

PENDAHULUA

N 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi pada industri 4.0 khususnya multimedia 

sekarang ini telah berkembang semakin pesat dan sangat dibutuhkan karena sangat 

membantu dalam kehidupan manusia. Mutimedia merupakan hal yang berperan 

penting dalam menunjang penyediaan informasi secara cepat dan mudah sekaligus 

menghasilkan sajian konten hiburan yang menarik dan kreatif. 

Peran media sangat besar dan tidak dapat dilepas dari kehidupan masyarakat, 

dari sekian banyak media yang ada salah satu yang sangat diminati yakni 

perkembangan video dan film. Di dalam aspek perkembangan media tak luput juga 

dari proses pembuatan video sebagai media infomasi, dalam sebuah video memiliki 

banyak makna, informasi, konten yang berhubungan dengan industri mengarah pada 

kreative. Perkembangan dunia digital diharapkan mampu menjadi jembatan informasi 

dari berbagai konteks yang ingin disampaikan pembuatnya. 

Semakin banyak platform untuk menyampaikan informasi kepada publik seperti 

social media instagram, facebook, twitter, website, dan lain-lain membuat kebutuhan 

konten semakin beragam. Apalagi ditambah dengan adanya pandemi yang sedang 

melanda seluruh dunia membuat kegiatan menjadi serba online dan digital. Hal ini 

membuat kebutuhan desain grafis semakin meningkat dan beragam, seperti untuk 

desain poster acara, poster pengumuman, poster kegiatan, blog jurnal, carousel, 

infografis dan lain-lain. Selain untuk menyampaikan informasi, desain grafis juga 

bersifat persuasif untuk mengajak publik agar semakin tertarik dengan apa yang ingin 

kita sampaikan kepada mereka. 

Dalam sebuah perusahaan Company Profile merupakan bagian penting yang akan 

membangun citra perusahaan tersebut di mata relasi dan direksi perusahaan. Company 

Profile dalam perusahaan merupakan bentuk sajian pertama yang akan mewakili profil 

perusahaan kepada tamu dan relasi. Dalam pembuatan Company Profile, fungsi 

sutradara sangat penting. 
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Sutradara berperan sebagai otak di dalamnya. Banyak hal yang diatur dalam 3 

fase proses pembuatan Company Profile yaitu pre-production, production, dan post 

production. Pada pre-production sebuah video sutradara menentukan hal-hal penting 

yang dilakukan sebelum syuting atau pengambilan gambar terjadi. Beberapa hal 

tersebut adalah Reece (survey lapangan), Casting (Pencarian karakter), Reading 

(Pendalaman materi naskah) dan sebagainya. Pada tahap production hal-hal pada tahap 

post-production yang telah di selesaikan dilanjutkan dengan sutradara memimpin 

jalannya syuting dari awal hingga selesai. Lalu berlanjut ke tahap post-production 

yakni berupa dubbing, pembuatan audio effect, pembuatan sound track, visual effect, 

dan melakukan proses editing video. setelah semua selesai, video siap untuk di 

distribusikan (Antelope, n.d.) 

Integated Marketing Communication menurut Kother dan Amstrong adalah 

konsep perusahaan untuk mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk 

mengirimkan pesan yang jelas, konsisten dan meyakinkan konsumen. Selain itu IMC 

juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep strategi dalam membentuk komunikasi 

antara brand pelanggan melalui berbagai macam saluran pemasaran. Integrated 

marketing communication juga berfungsi sebagai bagian komunikasi pemasaran 

kepada pelanggan agar produknya laku dipasaran dengan media iklan, promosi secara 

langsung, company profile, media sosial, dan event. Integrated marketing 

communication juga merupakan kegiatan komunikasi marketing supaya target ke 

konsumennya tersampaikan. (Angelina, 2021) 

Pada pembahasan kali ini, PT Devin Trans Buana menjadi pilihan penulis untuk 

melakukan kerja praktik karena dirasa PT. Devin Trans Buana - Surabaya penulis bisa 

belajar lebih banyak lagi tentang membuat dan merancang kebutuhan visual untuk 

konten dan informasi grafis yang ada di PT. Devin Trans Buana - Surabaya, serta 

bagaimana sistem kerja tim yang ada di PT. Devin Trans Buana - Surabaya. Dalam 

bidang Team Creative Marketing PT. Devin Trans Buana dimana tujuan penulis yakni 

membuatkan Company Profile dalam mengembangkan Integrated marketing 

corporade, melalui media informasi yang dikemas dalam Company Profile. Dengan 

Hal tersebut, penulis mendapatkan pengetahuan lebih banyak mengenai dunia 

Broadcasting salah satunya pembuatan Company Profile selain itu penulis 

mendapatkan pengetahuan mengenai berbagai etika bekerja serta sikap yang harus 

dilakukan dalam sebuah team kerja untuk memenuhi keinginan client. Dalam kerja 
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praktik ini diharapkan dapat mengukur kemampuan dan mengembangkan kreatifitas 

serta kemandirian mental penulis dan pembaca khususnya mahasiswa dalam dunia 

kerja. 

Lingkup materi yang akan didapat dari adanya kerja praktik ini ialah bagaimana 

menjalankan tugas sebagai team Creative Marketing dalam mengembangkan 

Integrated marketing corporade PT. Devin Trans Buana. Dan menciptakan sebuah 

karya yang memberi edukasi dan informasi untuk warga masyarakat sekitar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam Kerja Praktik 

ini yaitu bagaimana cara melaksaksanakan tugas M e n j a d i Tim Kreatif di PT. Devin 

Trans Buana - Surabaya. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas   di dalam Kerja Praktik ini 

antara lain: 

1. Melakukan penyusunan untuk kebutuhan berbagai konten yang ada di PT. 

Devin Trans Buana - Surabaya 

2. Dokumentasi foto atau video kegiatan yang ada di PT. Devin Trans Buana 

- Surabaya 

3. Membuatkan Company Profile dalam mengembangkan Integrated 

marketing corporade, melalui media informasi yang dikemas dalam 

Company Profile. 

 
 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui lebih detail bagaimana 

proses membuat suatu Company Profile dalam mengembangkan Integrated Marketing 

Corporade melalui media informasi yang dikemas dalam Company Profile untuk PT. 

Devin Trans Buana - Surabaya. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari kerja praktik adalah : 

1. Manfaat bagi Penulis 

a. Menambah pengalaman kerja dan portfolio. 

b. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang

 dipelajari selama perkuliahan dengan kerja lapangan. 

c. Menambah Pengalaman kerja di bidang Industri Kreatif. 

d. Membentuk sikap kerja profesional, kritis serta memahami deadline 

kerja. 
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e. Menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 

 
2. Manfaat bagi Perusahaan 

a. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

b. Instansi/perusahaan mendapat bantuan berupa skill videografi

dari mahasiswayang melakukan Kerja Praktik. 

c. Memudahkan instansi/perusahaan dalam mencari tenaga kerja di 

bidang industri kreatif. 

d. Membuat berbagai konten dan videografi yang dikerjakan untuk 

kepentingan Instansi. 

 
 

3. Manfaat bagi Kampus 

a. Mengaplikasikan keilmuan dalam bidang industri kreatif. 

b. Kerja   Praktik   dapat dijadikan sebagai alat promosi

keberadaan Akademikdi tengah-tengah dunia kerja. 

c. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industri kreatif. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

2.1 Profil Instansi 

Nama Instansi : 

Alamat : 

Telp/Fax : 

Email : 

Website : 

 

PT. Devin Trans Buana 

JL.Jl.Ikan Kerapu 1/7 (031) - 

53556675 

Vicky@devintransbuana.co.if 

- 

 

 

 

2.2 Sejarah Singkat PT. Devin Trans Buana. 

Merintis dibidang ekpedisi lokal bernama cv. mitra utama yang berfokus 

kepada pengiriman dalam negri, menawarkan pengiriman barang khususnya pada jalur 

laut dan darat 

CV . Mitra utama berdiri tahun 2004 hingga ditahun 2010 dan mengganti nama 

menjadi PT. Devin Trans Buana yang belokasi di Jl.ikan kerapu 1/7 yang sekarang 

dominan dalam bidang export/import ke berbagai negara, dikarenakan kepercayaan 

pelanggan yang begitu hebat dan besar yang diberikan oleh client, PT Devin Trans 

Buana telah berkembang dan menjadi salah satu perusahaan jasa yang terpecaya. 
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2.3 Overview Perusahaan 

Dalam melakukan Kerja Praktik, sangat penting sekali bagi mahasiswa dalam 

mengenal sebuah lingkungan dari perusahaan tersebut. Baik dari segi perorangan 

hingga dari segi lingkungan di sekitar perusahaan. Karena ini akan sangat dibutuhkan 

ketika melakukan masa kerja. Logo perusahaan PT. Devin Trans Buana dapat dilihat 

di gambar 2.1. 

 
 

 

 
Gambar 2. 1 Logo PT. Devin Trans Buana 
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Gambar 2. 2 Lokasi Maps PT. Devin Trans Buana 

 

 

( Sumber: ww.maps.google.com ) 
 

 

 

Gambar 2. 3 Tampak Depan PT. Devin 

Trans Buana 
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2.4 Visi dan Misi PT. Devin Trans Buana 

Visi 

Menjadi perusahaan layanan jasa ekspedisi terkemuma yang handal dan 

profesional yang tentunya sangat aman dan senantiasa meningkatkan pelayanan 

berkualitas supaya bisa memberikan kepuasan untuk pelanggan. 

 
Misi 

Melayani jasa ekspedisi export dan import dengan tepat waktu dan aman dan 

mengedepankan komitmen profesinalisme dalam upaya memberi layanan 

terbaik dan terpecaya. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Integrated Marketing Communication 

 

Kegiatan pemasaran di era persaingan bisnis sekarang merupakan faktor 

terpenting untuk mempertahankan dan mengembangkan seuatu usaha. Semakin tinggi 

tingkat persaingan dalam bisnis maka pihak management dimana team creative 

marketing mengharuskan pihak nya melakukan sebuah inovasi dalam menarik para 

pelanggan dan mempertahankan citra perusahaan melalui, Intergrated Marketing 

Communication. Hafni Alifahmi dalam bukunya "Marketing Communication 

Orchestra" mengatakan It's not creative unless it sells yang berarti inovasi apapun 

belum akan dikatakan sebuah kreatifitas hingga inovasi tersebut bermanfaat (Alifahmi, 

2008). 

Demi meningkatkan angka penjualan, perusahaan gencar melakukan promosi 

baik melalui periklanan maupun alat komunikasi pemasaran lainnya seperti, pemasaran 

langsung, penjualan personal, dan pembuatan promosi. Untuk itu dibutuhkan 

pendekatan baru dimana alat-alat komunikasi berperan sebagai penyampai atau 

penyalur informasi dan dikemas secara menarik dan inovative. 

 
3.2 Company Profile 

 

Menurut Maimunah dkk Company Profile adalah sebuah aset suatu lembaga 

atau perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan suatu image atau citra dari 

perusahaan untuk menjalin kerja sama dengan relasi (Maimunah, 2012). Company 

Profile merupakan penjelasan mengenai perusahaan termasuk productnya secara 

verbal maupun grafik yang mengangkat corporate value serta product value serta 

keunggulan perusahaan dibandingkan pesaing berdasarkan kedua value di atas. 

Dapat disimpulkan bahwa Company Profile merupakan bagian penting yang akan 

membangun citra perusahaan tersebut di mata relasi dan direksi perusahaan. Company 

Profile dalam perusahaan merupakan bentuk sajian pertama yang akan mewakili profil 

perusahaan kepada tamu dan relasi. 
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3.3 Konsep Dasar Video 

Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisi 

dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, signyal 

elektronik, atau media digital. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar- 

gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. 

Gambar - gambar yang digabungkan tersebut dinamakan frame dan kecepatan 

pembacaan gambar disebut dengan frame rate dengan satu fps. 

1. Video 

Video adalah salah satu media audio visual yang digunakan sebagai media 

komunikasi dalam pembangunan. Video dapat digunakan untuk menjelaskan 

atau menyampaikan pesan. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan 

hidup bagi aplikasi multimedia seperti file video: * AVI, *MOV, *MPEG. 

2. Visual Effect 

Visual effect di dalam bahasa Indonesia, sering di singkat VFX banyak 

digunakan di dunia film, pertelevisian, dan hiburan. Dengan definisi ini, efek 

spesial tidak cuman terdapat dalam film, seperti yang diketahui masyarakat 

awam. Efek spesial tidak hanya berwujud gambar, tetapi memiliki pengertian 

luas. Jadi kalau kita sering melihat pertunjukan musik dengan segala macam 

sinar laser, kembang api, hal tersebut dapat pula dikategorikan sebagai efek 

spesial. Apapun bentuknya efek spesial digunakan untuk meningkatkan dampak 

suatu obyek terhadap indera manusia. Obyek tersebut bisa berupa tontonan atau 

gambar. 



— 12 —  

 

3.4 Sutradara 

Sutradara adalah peran penting dalam pembuatan sebuah film, sutradara 

menjadi pemimpin dengan mengarahkan sebuah film sesuai skenario. Skenario 

digunakan untuk mengontrol aspek-aspek seni dan drama pada film, sebagai 

sutradara harus mengawal crew film dan pemeran untuk memenuhi yang wawasan 

pengarahannya, sutradara memiliki tanggung jawab penuh untuk bisa memimpin 

berjalannya proses shooting, sutradara juga bekerja sama dengan elemen-elemen 

dalam tim. 

Sutradara juga turut andil dalam proses pembuatan film mulai dari pra produksi, 

produksi, hingga pasca produksi. Sutradara dituntut untuk mengerti semua aspek film 

soal kamera dan pencahayaan. Bertujuan untuk hasil film yang maksimal 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
Dalam Bab IV ini dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama melakukan Kerja 

Praktik di PT. Devin Trans Buana - Surabaya. Pada pelaksanaan Kerja Praktik, 

diberikan tugas yang berhubungan dengan salah satu program studi Produksi Film dan 

Televisi. Dalam kesempatan ini diberikan kepercayaan untuk merancang, mengedit, 

dan membuat berbagai kebutuhan desain untuk konten, Company Profile kegiatan 

yang ada di PT. Devin Trans Buana - Surabaya. 

 
4.1 Analisa Sistem 

Kerja praktik yang dilaksanakan ialah sebagai berikut: 

Nama Institusi : PT. Devin Trans Buana – 

Surabaya Divisi  : Tim Kreatif 

Tempat : Surabaya, Indonesia 

Kerja praktik dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai pada 9 Agustus 2021 

sampai 15 September 2021, dengan alokasi waktu Senin sampai Jum’at pada pukul 

10.00-17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat 

 
4.2 Posisi Dalam  Instansi 

Pada saat pelaksanaan Kerja Praktik, posisi yang didapat oleh penulis ialahsebagai 

tim kreatif, yang memiliki tugas untuk merancang, mengedit, danmembuat berbagai 

kebutuhan untuk konten, profile perusahaan, dan kegiatan yang ada di PT. Devin Trans 

Buana - Surabaya. 

 
4.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik dI PT. Devin Trans Buana - Surabaya 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. Devin Trans 

Buana - Surabaya dilaksanakan secara offline dan dilaporkan dengan rincian sebagai 

berikut. Laporan kegiatan 
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Hal yang juga paling pentng dalam proses kegiatan adalah software yangdipakai untuk 

menunjang pekerjaan dan kegiatan selama Kerja Praktik, dan beberapa software 

utama yang digunakan adalah Adobe Photoshop CC 2018, Adobe Illustrator CC 2019, 

Adobe Premiere Pro CC 2017. 

 
4.3.1 Minggu Ke -1 

Di hari pertama kerja praktik saya mengawalinya dengan melakukankontrak Kerja, 

kemudian memperkenalkan diri sebagai mahasiswa kerja praktik di PT. Devin Trans 

Buana Surabaya. Hal ini dilakukan karena semua yang terlibat di kantor saling 

berhubungan pada minggu pertama juga kami mengikuti beberapa acara rapat dikantor 

tentang sistematis pekerjaan dan planning pemasaran di PT. Devin Trans Buana 

Surabaya selain itu juga membuat dokumentasi pendukung dari Company Profile yang 

akan dibuat 

 

Gambar 4. 1 Suasana Minggu Ke-1 di PT. 

Devin Trans Buana 
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4.3.2 Minggu Ke-2 

Di Minggu ke-dua membuat planning konsep video yang akan dibuat dan 

bagaimana perencanaaan strategi marketing yang dikemas melalui video 

Company Profile perusahaan nantinya. 

Selain itu pada minggu kedua kami juga merancang pembuatan Animasi 

Graphic desain Logo sebagai penunjang materi dalam video yang akan dibuat 

 

Gambar 4. 2 Pembuatan Logo Animasi PT. 

Devin Trans Bauan 

 
4.3.3 Minggu Ke-3 

Minggu ke-tiga melanjutkan desain untuk kebutuhan materi video dan persiapan 

lainnya seperti penentuan pengambilan gambar, final konsep, hingga perancangan 

hari-hari pengambilan gambar disela-sela kegiatan kantor 
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Gambar 4. 3 Foto Saat PT. Devin Trans Buana Liburan 

 
Pada minggu ini kami juga membuat dokumentasi acara liburan PT. Davin Trans 

Buana di pulau Bali yang diikuti oleh karyawan tujuan acara ini untuk menghibur 

kariyawan dan menghilangkan penat beban kantor atau apapun. 

 
4.3.4 Minggu Ke-4 

Minnggu ke- empat kami dipercaya untuk mengelola media sosial milik 

perusahaan sebagai penunjang promosi seperti membuat beberapa kontent untuk 

Instagram, seperti membuat feed promosi dan kontent interaktif melalui story 

instagram. 

 

Gambar 4. 4 Feed Promosi Story 

Instagram 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan kerja praktikdi 

PT. Devin Trans Buana - Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa menjadi 

Profesional dalam bidang per-iklanan terutama Company Profile bukanlah hal yang 

mudah, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni 

1. Sebagai seorang Sutradara haruslah mengetahui proses pra produksi hingga 

produksi mencakupi keseluruhan keperluan seluru crew. Mengetahui pula dan 

secara aktif mengawasi proses pasca produksi yang nantinya akan dioleh dalam 

bentuk foto maupun video dokumentasi terutama Profile perusahaan yang dikemas 

secara menarik serta sesuai dengan konsep yang diinginkan 

2. Dengan adanya video Company Profile akan memudahkan masyarakat luas 

mengenal perusahaan terutama client atau relasi yang ingin bekerjasama dengan 

perusahaan 

3. Dalam proses produksi video dalam pengerjaan dibutuhkan konsentrasi tinggi 

dikarenakan penulis berperan sebagai sutradara yang mana harus 

mengamati/mencari gambar yang menarik di dalam rangkaian kegiatan agar tidak 

kehilangan momentum 

 
5.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja 

praktik ini sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Komunikasi antara Crew tim Creative ditingkatkan serta menambah banyak 

refrensi dan inovasi baru sebagai penunjang kebutuhan iklan Company Profile 

bagi perusahaan mengikuti perkembangan zaman. 

2. Bagi Mahasiswa yang akan Melakukan Kerja Praktik 

Bagi mahasiswa yang tertarik dengan bidang creative terutama pembuatan iklan 

Company Profile diharapkan lebih menambah wawasan dan refrensi mengenai 

proses produksi dan menjadi seorang sutradara yang baik, serta sering-sering 

bekerja dalam tim. 
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