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ABSTRAK 

Marketplace adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik 

yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. 

Penjual tidak perlu bersusah payah dan kebingungan jika ingin berjualan online, 

karena marketplace sudah menyediakan tempat untuk berjualan online. Melalui 

media, informasi yang akan disampaikan akan lebih efektif dan lebih cepat. 

Terlebih sekarang sudah zaman modern yang serba modern. Untuk itu, adanya 

media sosial Instagram dengan konten feed mengharapkan bisa membantu para 

UMKM atau orang yang mulai jualan online di marketplace terutama Shopee yang 

memberikan informasi atau tips-tips supaya bisa tahu bagaimana caranya 

melariskan produk-produk yang dijualkan di Shopee. 

 

Kata Kunci: Media Informasi, Marketplace, Instagram  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Marketplace adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang 

mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi (Apriadi, 

2017). Penjual tidak perlu bersusah payah dan kebingungan jika ingin berjualan 

online, karena marketplace sudah menyediakan tempat untuk berjualan online. 

Hanya diperlukan pendaftaran saja untuk memulai berjualan. Semua proses sudah 

ditanggung oleh tim marketplace. Penjual hanya perlu meningkatkan pelayanan dan 

promo. Kemungkinan barang terjual lebih banyak, karena di situ tempat bergabung 

banyaknya para penjual dan pembeli (Wahyuni et al., 2019) 

 Marketplace Shopee saat ini dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). (Latifah, 2020) aplikasi E-commerce memberikan 

kepercayaan dalam bentuk jaminan dan memberikan kemudahan dalam 

bertransaksi dan serta penilaian dan rekomendasi dari pelanggan menjadi bentuk 

support dan layanan pada marketplace Shopee dalam upaya meyakinkan 

kepercayaan para penggunanya di Indonesia saat ini. Dengan semakin pesatnya 

perkembangan teknologi informasi, pelaku UMKM sudah menyadari bahwa pada 

era saat ini konsumen lebih suka berbelanja secara online, hal tersebut dikarenakan 

kecenderungan para konsumen untuk mengikuti perkembangan zaman.  

 Pelaku UMKM harus menyiapkan segala strategi untuk menghadapi 

perkembangan saat ini, salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah dengan 

menawarkan produk menggunakan e-commerce. Setiap pelaku UMKM saat ini 

harus mengikuti perkembangan teknologi agar produk yang mereka tawarkan tidak 

kalah saing dengan produk luar. Kesiapan pelaku industri kecil dan menengah 

terutama pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi, dalam era digital 

saat ini sangat dibutuhkan. Oleh kerena itu, para pelaku UMKM harus siap untuk 

menawarkan produk melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. 

(Sulistiyawati & Widayani, 2020) 
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 Maka dari itu, penulis membuat konten-konten feed instagram untuk 

memberikan informasi tentang marketplace, dan jualan online. Konten ini bertujuan 

untuk memberi wawasan atau tips supaya produk di online shop bisa terjual melalui 

platform marketplace yaitu Shopee. Dengan konten feed instagram dibuat dengan 

menarik agar terlihat menarik tampilan informasi yang akan dibagikan. Pejuang 

Laris Shopee merupakan akun instagram dari divisi Sosial Media Management di 

PT. Panal Kreasi Nusantara.  

 PT. Panal Kreasi Nusantara melihat potensi untuk memberikan wawasan dan 

mendorong kemajuan dalam online shop yaitu Shopee melalui media sosial 

instagram. Dengan menggunakan gaya visual yang menunjukkan kesan modern dan 

mudah dipahami. Untuk itu, penentuan konten juga mendukung kesan-kesan yang 

diinginkan PT. Panal Kreasi Nusantara yaitu tampilan feed yang menarik, dan rapi 

dengan ilustrasi yang mudah dipahami. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah yang 

didapat adalah Bagaimana merancang konten feed instagram Pejuang Laris Shopee 

untuk memberikan tips-tips penjualan online? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka batasan 

masalah adalah sebagai berikut:  

1. Perancangan konten feed instagram Pejuang Laris Shopee berisikan konten 

marketplace dan tips jualan online. 

2. Perancangan konten feed instagram Pejuang Laris Shopee menggunakan 

Adobe Ilustrator. 

 

1.4 Tujuan 

 Penulis dapat menyimpulkan tujuan dari laporan kerja praktik adalah sebagai 

berikut: 
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Laporan kerja praktik ini dibuat dalam rangka tinjauan proses-proses perancangan 

konten feed instagram untuk menginformasikan atau memberi tips-tips penjualan 

online shop meningkat. 

1.5 Manfaat 

 Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menjadi acuan dalam merancang konten feed instagram untuk literatur 

ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi laporan kerja 

praktik sejenis untuk generasi berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, dapat menjadi pengalaman kerja, membentuk skill yang 

bersifat profesional dan mampu bekerja sebagai tim serta paham akan 

deadline. 

b. Bagi perusahaan, dapat menjadi perusahaan yang sukses dengan 

mencerminkan pengetahuan marketplace dan bermanfaat bagi masyarakat 

yang ingin memulai usaha online. 

 

1.6 Pelaksanaan 

1. Detail Perusahaan 

Nama Perusahaan  : PT. Panal Kreasi Nusantara 

Alamat  : Perum, Jade Sidorejo Indah Blk. G No.12, Kec. Krian 

Telepon  : 0851-5677-5527 

Email  : PanalKreasiNusantara@gmail.com 

Website  : www.panal.co.id 

Periode  : 21 Maret s.d 21 Mei 2022 

Hari Kerja  : Senin-Jumat 

Jam Kerja  : 09.00 – 16.30 WIB 

 

mailto:PanalKreasiNusantara@gmail.com
http://www.panal.co.id/
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan berikut bertujuan untuk memudahkan dalam memahami 

pembahasan pada Laporan Kerja Praktik adalah sebagai berikut: 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfat secara teoritis maupun praktis, detail pelaksanaan kerja 

praktik dan sistematika penulisan laporan 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum PT. Panal Kreasi 

Nusantara berupa profil singkat perusahaan, visi misi perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, serta alamat dan kontak perusahaan. 

 

BAB III LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini akan membahas mengenai kajian teori yang digunakan dalam 

proses perancaangan konten feed instagram. 

 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil karya dari kerja praktik selama 

dua bulan di PT. Panal Kreasi Nusantara berdasarkan permasalahan yang sudah 

dipaparkan dan diimpelementasikan dalam penjelasan sebuah karya. Pada bab ini 

juga menjelaskan mengenai proses hingga hasil dari perancangan konten feed 

instagram Pejuang Laris Shopee. 

 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terkait hasil 

pembahasan Laporan Kerja Praktik.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Instansi 

 (sumber: Dokumentasi Penulis, 2022) 

 PT. Panal Kreasi Nusantara adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang Jasa Pelatihan dan Konsultasi Digital Marketing yang 

memiliki program-program yang disusun secara khusus untuk membantu 

UMKM maupun corporate dalam mengembangkan bisnis / perusahaannya 

melalui Digital Marketing. PT. Panal Kreasi Nusantara juga menjadi pilihan 

tempat belajar yang tepat bagi masyarakat yang ingin memulai usaha atau 

berpenghasilan dengan bekal melalui digital marketing. 

 Berikut adalah beberapa informasi mengenai PT. Panal Kreasi 

Nusantara:  

Nama Perusahaan  : PT. Panal Kreasi Nusantara 

Alamat  : Perum, Jade Sidorejo Indah Blk. G No.12, Kec. Krian 

Telepon  : 0851-5677-5527 

Email  : PanalKreasiNusantara@gmail.com 

Website  : www.panal.co.id 

Hari Kerja  : Senin-Jumat 

Jam Kerja  : 09.00 – 16.30 WIB 

Gambar 2. 1 PT. Panal Kreasi Nusantara 

mailto:PanalKreasiNusantara@gmail.com
http://www.panal.co.id/
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2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi  

 Ikut serta meningkatkan perekonomian Indonesia dan daya saing 

UMKM melalui digital marketing serta menjadi Lembaga Pelatihan dan 

Konsultan Digital Marketing terpercaya di Jawa Timur yang membantu 

1000 UMKM go online. 

2.2.2 Misi  

1. Mengadakan berbagai perlatihan yang berhubungan dengan digital 

marketing untuk UMKM. 

2. Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait (komunitas/instasi) 

untuk mengadakan berbagai program pengembangan UMKM 

dengan digital marketing. 

3. Menyediakan layanan jasa yang mengadakan langkah UMKM 

untuk go online. 

4. Melakukan riset dan merumuskan strategi digital marketing untuk 

berbagai industri. 

5. Membuka lowongan pekerjaan atau membantu menyalurkan tenaga 

kerja di bidang digital marketing. 

 

2.3 Struktur Organisasi 

 Berikut ini merupakan susunan struktur organisasi PT. Panal Kreasi 

Nusantara. 
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Struktur Organisasi PT. Panal Kreasi Nusantara 

 

 (Sumber: PT. Panal Kreasi Nusantara, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2  Struktur Organisasi PT. Panal Kreasi Nusantara 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam 

perancangan Laporan Kerja Praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas oleh penulis. Teori-teori yang akan dijelaskan diambil dari beberapa 

referensi buku, jurnal dan artikel, dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang 

terjadi dalam perancangan konten feed Instagram Pejuang Laris Shopee PT. Panal 

Kreasi Nusantara. 

3.1 Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya   bisa   

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog 

jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat 

di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media 

online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan 

teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.  

1.1.1 Fungsi Media Sosial 

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 

1. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial 

manusia dengan menggunakan teknologi. 

2. Media sosial mampu menghasilkan komunikasi dialog antara banyak audiens 

(many to many). 

3. Media sosial dapat mentransformasi manusia yang sebelumnya pemakai isi 

pesan berubah menjadi pesan itu sendiri. 

4. Media sosial berhasil membangun personal branding untuk para pengusaha 

atau tokoh publik. 

5. Media sosial bagaikan media komunikasi antara penusaha dan tokoh publik 

dengan para pengguna media sosial yang lain.  
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1.1.2 Manfaat Media Sosial 

Menurut Gunelius terdapat lima manfaaat media sosial, yaitu: 

1. Relationship Building 

Manfaat utama dari pemasaran media sosial adalah kemampuan untuk 

membangun hubungan dengan konsumen yang terlibat secara aktif, teman 

sebaya, dan yang lain.  

2. Brand Building 

Percakapan dalam media sosial adalah langkah awal yang sempurna untuk 

meningkatkan brand awareness, meningkatkan brand recognition dan recall, 

serta meningkatkan loyalitas merek. 

3. Publicity 

Menyediakan tempat dimana perusahaan dapat berbagi informasi dengan 

konsumennya. 

4. Promotion 

Melalui pemasaran media sosial, dapat memberikan diskon eksklusif dan 

kesempatan bagi audience untuk membuat mereka merasa dihargai dan khusus, 

serta untuk memenuhi tujuan jangka pendek. 

5. Market Research 

Media Sosial dapat digunakan untuk mempelajari perilaku konsumen, 

kebutuhan, keinginan konsumen, dan mempelajari kompetitor. 

 

1.2 Media Informasi 

Media informasi adalah sarana yang digunakan untk memberika informasi 

peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada masyarakat umum secara cepat. Melalui 

media, informasi yang akan disampaikan akan lebih efektif dan lebih cepat. 

Terlebih sekarang sudah zaman modern yang serba modern. Banyak alat-alat 

pembantu yang akan mempermudah untuk memasyarakatkan berita. Sekarang 

informasi yang didapat oleh masyarakat bukan hanya dengan media cetak yang 

harus dibeli dahulu seperti koran, akan tetapi bisa dengan Televisi yang setiap 

harinya menampilkan beberapa kali seiaran berita baik itu dalam negeri ataupun 

luar negeri. Lebih canggih dari itu, sekarang didapati dikalangan masyarakat 

dengan internet yang sudah memasyarakat, yang bisa menampilkan berbagai 
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informasi tanpa mengenal jarak, ruang dan waktu. Terlebih internet sekarang 

sudah bisa diakses dengan menggunakan telepon genggam yang 

memungkinkan perkembangan informasi lebih pesat dan cepat karena telephon 

genggam biasanya suka dibawa kemana saja. 

 

1.3 Instagram 

` Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Instagram 

pada dasarnya memang marupakan sarana mempertunjukan sesuatu, maka dari 

itu kemunculan efek dibalik sarana ini memunculkan banyak hal dan kultur 

baru. Makin populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk 

membagi foto membuat banyak pengguna yang terjun ke bisnis online turut 

mempromosikan produk-produknya lewat Instagram.  

 

 Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa Instagram 

merupakan sebuah aplikasi media sosial populer yang digunakan untuk 

berkomunikasi, mendapatkan informasi menarik, serta berperan aktif dalam 

membagikan momen berupa gambar, foto dan video yang penyebaran secara 

luas dengan sistem katalog konten pengguna akan disusun sehingga terlihat rapi 

dan mudah dibaca. 

 

1.4 Layout 

Layout adalah proses mengatur elemen visual seperti teks, gambar, dan 

bentuk pada halaman tertentu. Layout penting untuk proyek apa pun yang 

menyampaikan pesan melalui visual yang menarik, seperti tata letak majalah, 

desain situs web, dan iklan. 

1.4.1 Prinsip-Prinsip Layout 

1. Alignment 

Alignment mengacu pada cara seorang desainer mengatur elemen 

yang berbeda dari desain mereka dalam kaitannya satu sama lain.  Dapat 
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mengulangi elemen desain dalam gambar untuk membangun konsistensi 

pada gambar, membuatnya lebih mudah dilihat oleh pembaca. Untuk teks, 

desainer biasanya akan memilih antara perataan tepi yang menyelaraskan 

teks di sepanjang margin kiri atau kanan atau perataan tengah yang 

menyelaraskan teks di sepanjang garis tengah desain. 

2. Hirarki visual 

Layout yang baik secara visual mengatur hierarki informasi yang 

menempatkan penekanan tertinggi pada titik fokus terpenting dalam 

gambar. Hirarki dapat memandu pengguna Anda secara berurutan melalui 

perjalanan gambar Anda yang diinginkan. Anda dapat menggunakan 

ukuran, warna, kontras, atau posisi untuk menyorot hierarki elemen penting 

dalam tata letak Anda. 

3. Kontras 

Kontras digunakan bersama-sama dengan keselarasan dan 

keseimbangan untuk membantu desain Anda terlihat unik dan menarik. 

Memasangkan elemen desain yang kontras seperti warna atau jenis tipografi 

yang berbeda membantu memadukan gaya dan suasana hati yang berbeda 

untuk membuat produk yang orisinal dan khas. 

4. Keseimbangan 

Keseimbangan visual mengacu pada bagaimana elemen gambar 

dengan menyeimbangkan satu sama lain. Dalam layout, cari cara untuk 

menyeimbangkan informasi visual pada halaman pengguna, baik melalui 

pengaturan simetri atau asimetris yang seimbang 

5. Proximity 

Kedekatan mengacu pada seberapa dekat atau jauh elemen-elemen 

layout dari satu sama lain. Kedekatan dapat membantu pengguna membuat 

hubungan antara elemen visual yang berbeda dari suatu proyek. 

 

1.5 Elemen-Elemen Desain 

Penggunaan 7 elemen dalam desain grafis ini pun sangatlah penting, 

mengingat karya desain grafis seringkali tidak hanya digunakan sebagai sebuah 

media seni rupa murni untuk dinikmati oleh para pecinta seni.  
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1.5.1 Titik 

Titik dapat dikatakan sebagai elemen dasar dari sebuah karya desain 

grafis. Namun, titik dapat dikembangkan menjadi unsur-unsur desain grafis 

lain seperti garis. 

1.5.2 Garis 

Garis ini dapat dibuat dari rangkaian elemen titik. Meski terkesan 

mudah untuk dibuat, kenyataannya masih ada banyak desainer grafis yang 

tidak paham konsep sebenarnya dari bentuk garis pada desain grafis. Salah 

satunya adalah definisi garis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. 

1.5.3 Bidang  

Biidang yang memiliki wujud pipih dan tidak mempunyai unsur 

ketebalan di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa elemen bidang mempunyai 

dua dimensi, yakni dimensi panjang dan lebar. 

1.5.4 Tekstur  

Tekstur adalah salah satu elemen dasar dari desain grafis yang 

pembuatannya jauh lebih rumit dibandingkan titik, garis ataupun bidang. 

1.5.5 Bentuk 

Bentuk mempunyai unsur diameter, tinggi dan lebar yang bisa 

dihadirkan oleh desainer melalui perpaduan antara beberapa garis. 

1.5.6 Ruang  

Sebuah ruang dalam suatu karya desain grafis dapat dimunculkan 

akibat adanya pertambahan bentuk dan wujud objek desain. Secara 

teknisnya, aspek ruang memang berfungsi menjadi akses untuk 

menambahkan fokus mata atau pandangan audiens ke objek desain 

1.5.7 Warna  

Karakter warna bisa dibedakan berdasarkan pada objek desain. Jika 

kita perhatikan pada prakteknya, memang ada pembangunan unsur warna, 

seperti warna karena sinar atau yang sering disebut sebagai Additive Color 

atau RGB. Kemudian ada juga warna dari unsur tinta atau sering disebut 

sebagai Subtractive Color atau CMYK. 
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1.6 Tipografi  

Pengertian tipografi yang sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari bentuk 

huruf; dimana huruf, angka, tanda baca, dan sebagainya tidak hanya dilihat 

sebagai simbol dari suara tetapi terutama dilihat sebagai suatu bentuk desain.  

Secara tidak sadar manusia selalu berhubungan dengan tipografi setiap hari, 

setiap saat. Berikut ini beberapa jenis-jenis huruf tipografi secara umum sebagai 

berikut: 

 

1. Roman (Serif) 

Huruf Roman memiliki sebuah ketebalan dan ketipisan yang kontras 

pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan yaitu klasik, anggun, 

lemah gemulai dan feminin. 

2. Egyptian 

Suatu jenis huruf yang memiliki ciri kaki sirip atau serif yang 

berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir 

sama. Kesan yang ditimbulakn yaitu kokoh, kuat, kekar dan stabil. 

3. Sans Serif 

Huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan hanya 

memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang 

ditimbulkan oleh huruf jenis ini yaitu modern, kontemporer dan efisien. 

4. Script 

Huruf Script yang menyerupai goresan tangan yang dikerjakan 

dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan 

yang ditimbulkannya yaitu sifast pribadi dan akrab. 

5. Miscellaneous (Dekoratif) 

Huruf jenis ini merupakan suatu pengembangan dari bentuk-bentuk 

yang sudah ada. Ditambah hiasan dan ornamen, atau garis-garis yang 

dekoratif. Kesan yang dimiliki yaitu dekoratif dan ornamental. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada bab ini penulis membahas tentang suatu perancangan pekerjaan selama 

bekerja di PT. Panal Kreasi Nusantara. Perancangan yang diangkat beserta proses 

desain konten feed Instagram Pejuang Laris Shopee yang telah disetujui oleh 

pemandu instansi. 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Pada tahap awal dalam pengerjaan konten feed Instagram ini, penulis 

diberikan brief telebih dahulu tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang 

dikerjakan selama periode magang berlangsung. Pekerjaan yang diberikan 

kepada penulis selama magang ini berlangsung adalah pembuatan desain konten 

pada feed Instagram. Ada beberapa tahap yang akan dilakukan dalam 

pengerjaan konten feed ini yaitu, 1) Penulis list terlebih dahulu konten apa saja 

yang dikerjakan ke dalam konten kalender, 2) Mencari referensi desain vektor 

yang cocok, 3) Selanjutnya barulah penulis melakukan pembuatan desain. 

Berikut ini brief-brief yang dikerjakan oleh penulis: 

Konten Feed 

Desain Feed: 

20 April 2022 (Qoutes) 

Kita menjaga impian 

kita, kami percaya, 

tidak peduli sebesar 

impian itu. Buatlah 

langkah-langkah kecil 

di depan (oleh Jack Ma, 

Owner e-commerce 

Alibaba). 

Desain Feed: 

Slide 1 

Search “Apa sih 

perbedaan toko online 

dan marketplace 

 

Slide 2 

Toko online adalah 

system belanja online 

yang mana pembeli 

dapat menanyakan 

harga atau pertanyaan 

Desain Feed: 

Slide 1 

Buat konten menarik, 

tapi bingung editnya 

gimana? 

 

Slide 2 

Aplikasi edit: 

Canva 

Adobe Lightroom  

Foodie 

Pic Collage 
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apapun terkait produk 

kepada penjual 

langsung. 

 

Marketplace adalah 

model bisnis dimana 

situs web tidak hanya 

membantu untuk 

mempromosikan produk 

tapi juga menjembatani 

transaksi online antara 

penjual dan pembeli 

 

Slide 3 

kesimpulan 

Picsart  

 

4.2 Pengumpulan Informasi 

PT. Panal Kreasi Nusantara menjelaskan suatu brief untuk topik yang 

diterntukan dalam tips-tips jualan di marketplace yaitu Shopee. Brief sangatlah 

berguna apabila kita tidak memiliki brief maka yang akan terjadi ialah 

pengerjaan desain berulang-ulang. 

4.2.1 Konten Kalender 

Dalam tahap awal ini, hal pertama yang dilakukan oleh penulis ialah 

menjadwalkan kapan dan konten apa saja yang diterbitkan ke dalam 

Instagram. Dengan adanya konten kalender ini dapat membantu penulis 

untuk membantu perencanaan konten buat kedepannya dengan performa 

lebih baik lagi. 

 

4.2.2 Referensi  

Dalam tahap kedua perancangan desain konten feed ini, hal pertama 

yang dilakukan oleh penulis ialah mencari referensi dengan konten feed 
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yang sesuai, dilanjutkan dengan pencarian topik feed yang akan diangkat. 

Terakhir yaitu pencarian ilustrasi vektor yang akan dimasukkan ke dalam 

feed yang sesuai dengan topik yang bersumber situs freepik.com dan 

undrawn.co. Ilustrasi dapat diyakini menguatkan visual dalam penyampaian 

informasi kepada pembaca agar tidak terlihat membosankan dan dapat 

dipahami. 

 

4.3 Tipografi  

Tipografi adalah salah satu sarana untuk menterjemahkan kata-kata yang 

terucap ke halaman yang dapat dibaca. Peran dari pada tipografi adalah untuk 

mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. 

Dalam hal ini, penulis menggunakan 3 font (Lazy Dog, Itim, dan Yves 

Drawing), karena jenis font ini bisa terlihat dengan jelas dan tidak 

membosankan. 

 

1. Lazy Dog 

Lazy Dog menyempurnakan ke dalam deesain konten feed ini dan 

juga terlihat tidak membosankan. 

Sumber: https://dafontonline.com/lazy-dog-font-free-download-free/ 

2. Itim 

Font kedua adalah Itim yang font regular ddengan simple dan 

elegan saat membaca. 

Gambar 4. 1  Jenis Huruf Lazy Dog 

https://dafontonline.com/lazy-dog-font-free-download-free/


 

17 
 

 

Sumber: https://www.whatfontis.com/GOOGLE_Itim-regular.font  

 

3. Yves drawing 

Font letiga adalah Yves Drawing, font ini dari Thailand dengan 

font handwriting untuk menjadi judul konten agar terlihat jelas. 

Sumber: https://www.f0nt.com/release/yves-yvesdrawing/  

Gambar 4. 2 Jenis Huruf Itim 

Gambar 4. 3 Jenis Huruf Yves Drawing 

https://www.whatfontis.com/GOOGLE_Itim-regular.font
https://www.f0nt.com/release/yves-yvesdrawing/
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4.4 Penentuan dan Penggunaan Software 

Setelah konsep, konten kalender, referensi, gaya desain dan ilustrasi yamg 

mana yang akan digunakan. Tahap berikutnya ialah memulai perancangan 

digital sesuai dengan brief sebelumnya, melalui aplikasi lunak grafis vektor 

Adobe Illustrator untuk melakukan penyusunan ilustrrasi, pemilihan font, dan 

penyseuaian warna agar mudah dibaca. Aplikasi yang digunakan penulis ialah 

Adobe Illustrator 2020. 

4.4.1 Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator (AI) adalah program aplikasi editor desain grafis 

vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe. Illustrator 

merupakan aplikasi vektor yang sangat populer di kalangan desainer grafis. 

 

Program ini terkenal di kalangan desainer grafis karena kualitas warna 

pada file output-nya. Illustrator mampu menampilkan peramater warna 

cetak CMYK pada layar monitor RGB hampir 100% presisi dengan hasil 

cetaknya. Sementara di aplikasi vektor lain desainer perlu banyak 

melakukan konfigurasi manajemen warna monitor terlebih dahulu sebelum 

mencapai warna yang hampir presisi di hasil cetaknya. 

 

4.5 Penerapan Karya 

Sesuai dengan brief yang diberikan, hingga software yang telah diterapkan 

dan digunakan maka menghasilkan desain konten feed sesuai yang diinginkan. 

Berikut ini merupakan digitalisasi tiap-tiap desain konten feed Instagram 

beerdasarkan konsep dan bentuk yang telah direncanakan sehingga tercipta 

desain konten feed yang cocok dimasukkan ke Instagram 
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4.5.1 Desain Feed Pertama  

 

Pada desain feed pertama ini berisi tentang quotes dari Jack Ma 

owner e-commerce Alibaba. Pada desain feed pertama ini penulis 

mengonsepkan kontennya seperti lirik lagu. 

 

4.5.2 Desain Feed Kedua 

 

Gambar 4. 4 Hasil desain feed pertama 

Gambar 4. 5 Hasil desain kedua, Slide pertama 
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Pada desain feed kedua ini berisikan terntang perbedaan toko 

online dan marketplace, disini penulis menambahkan ilustrasi yang 

menggambarkan orang yang bertanya. 

4.5.3 Desain Feed Ketiga 

 

 

 

Gambar 4. 6 Hasil desain kedua, Slide kedua 

Gambar 4. 7 Hasil desain feed kedua, slide ketiga 

Gambar 4. 8  Hasil desain feed ketiga, slide pertama 
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 Pada desain feed ketiga ini berisikan tentang bagaimana cara buat 

konten yang menarik, disini penulis memambahkan ilustrasi orang 

sedang mencari. Dan di slide kedua, penulis menambahkan ilustrasi 

orang yang mempunyai jawaban. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 9 Hasil desain feed ketiga, slide kedua 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari laporan kerja praktik ini yang 

berjudul “Perancangan Desain Konten Feed Instagram Pejuang Laris Shopee 

PT. Panal Kreasi Nusantara”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

 

1. Proses perancangan desain konten feed Instagram Prjuang Laris Shopee 

ini, dimana perancangan desain konten feed ini diharapkan tips-tips 

yang sudah diberikan, pembaca mampu memahami dan 

mempelajarinya. 

2. Bersumber pada penerapan karya, perancangan konten media sosial 

Instagram yang dibuat menggunakan Adobe Illustrator 2020 ini bisa 

menghasilkan desain yang sesuai dan menarik 

3. Perancangan ini memerlukan konsep desain yang sesuai dengan brief 

yang diberikan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil riset pada laporan kerja praktik yang berjudul 

“Perancangan Desain Konten Feed Instagram Pejuang Laris Shopee PT. Panal 

Kreasi Nusantara” ini. Maka penulis memiliki saran sebagai berikut: 

 

1. Koordinasi dan melakukan evaluasi sehingga dapat memperbaiki satu 

sama lainnya jika ada yang kurang dalam kontennya. 
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