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ABSTRAK 
 

Teknologi pada saat ini memegang peran yang cukup penting dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Salah satunya adalah internet. Banyak sekali manfaat dari 

penggunaan internet, mulai dari mencari informasi, hiburan dan bersosialisasi satu 

sama lain dengan menggunakan media sosial. Hal tersebutlah yang dijadikan 

Xavier Marks Epicentrum sebagai suatu peluang, yang mana sosial media 

Instagram dijadikan media promosi untuk clientnya. Salah satu client yang 

bekerjasama adalah PT. Jayaland. PT. Jayaland pada kali ini menawarkan produk 

properti Alexandria Maka permasalahan pada Kerja Praktik ini adalah bagaimana 

merancang konten media sosial Alexandria Essence agar  konsumen tertarik pada 

properti bergaya Scandinavian. Tujuan dari pembuatan ini adalah untuk 

menginformasikan properti Alexandria Essence kepada khalayak umum dan juga 

untuk meningkatkan penjualan. Diharapkan dengan dibuatnya konten sosial media 

ini dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan kualitas sehingga dapat 

bersaing dengan properti lainnya.Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Teknik yang digunakan dengan pengumpulan data berupa observasi 

secara langsung dan studi pustaka. Hasil dari kegiatan ini adalah telah dibuatnya 

feed Instagram Alexandria Essence 

 

Kata kunci: Internet, Desain, Media Sosial dan Instagram 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Xavier Marks Epicentrum adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pemasaran property yang memiliki kantor pusat di kota Surabaya. Xavier Marks 

Epicentrum menyediakan produk dan layanan terbaik untuk membantu sebuah 

properti agar terjual lebih cepat dan memberikan kemudahan bagi para calon 

pembeli dalam menemukan rumah idamannya. Salah satu produk yang ditawarkan 

adalah Alexandria Essence yang merupakan cluster terbaru atau perumahan yang 

dibuat di satu lingkungan dengan bergaya Scandinavian keluaran dari PT. 

Jayaland. Namun, agar sebuah property dapat terjual maka dibutuhkan sebuah 

promosi, strategi promosi yang dipilih oleh Xavier Marks Epicentrum adalah 

pemanfaat salah satu teknologi internet yaitu Instagram dalam menjual produk 

Alexandria Essence. 

Di zaman yang sudah semakin canggih seperti sekarang ini, teknologi 

memegang peran yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Salah satunya adalah internet. Hampir semua orang mengetahui dan menggunakan 

internet. Banyak sekali manfaat dari penggunaan internet, mulai dari mencari 

informasi yang kita inginkan, berkomunikasi, hiburan dan bersosialisasi satu sama 

lain dengan menggunakan media sosial.  

Sosial media adalah sebuah alat untuk bersosialisasi satu sama lain yang 

dilakukan secara online yang memungkinkan manusia dapat berkomunikasi satu 

dengan yang lainnya. Menurut laporan GWI Social Media Use by Generation 

2022 Instagram menjadi media sosial favorit nomer 2 setelah berhasil menyalip 

Facebook dengan angka pengguna yang cukup tipis, yaitu 14,8% pengguna 

internet memfavoritkan Instagram dan 14.5% memfavoritkan Facebook. 

Sedangkan media sosial terfavorit adalah Whatsapp dengan angka 15.7% dari 

pengguna internet didunia. Menurut data Hootsuite: Indonesian Digital Report 

2022   
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Jumlah pengguna Instagram di Indonesia tahun 2022: 99,15 juta jiwa. 

Berdasarkan banyaknya pengguna aktif media sosial Instagram di Indonesia, 

Xavier Marks Epicentrum dapat melihat adanya suatu peluang menjanjikan yang 

dapat dimanfaatkan yaitu dengan cara menawarkan promosi Alexandria Essence 

melalui feed Instagram. Pemasaran melalui media sosial adalah dengan membuat 

sebuah poster berisikan keunggulan Alexandria Essence lalu mengunggah ke 

platform media sosial Instagram. Penggunaan media sosial dalam promosi dapat 

dikatakan sangat efektif dan efisien guna meningkatkan penjualan.  

Dengan menggunakan strategi pemasaran secara online calon pembeli dapat 

dengan mudah mencari informasi tentang Alexandri Essence. Karena internet 

merupakan jaringan yang sangat luas, dimana setiap perangkat terhubung satu 

sama lain. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan diatas, dapat dirumuskan bahwa masalah yang ada 

adalah : “Bagaimana merancang konten feed Instagram yang menarik untuk calon 

pembeli Alexandria Essence?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan yang dilakukan penulis ditentukan agar penulisan laporan ini sesuai 

ketentuan dan tersteruktur antara lain : 

1. Perancangaan desain grafis feed Alexandria Essence sebagai media promosi 

berupa gambar 

2. Penggunaan konsep desain grafis yang memberikan informasi– informasi 

berupa gambar dan teks
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1.4 Tujuan 

Tujuan kerja praktik ini adalah merancang feed Instagram sebagai media 

promosi sehingga dapat meningkatkan penjualan produk properti Alexandria 

Essence 

 

1.5  Manfaat 

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak 

yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari laporan kerja praktik ini dapat menjadi refrensi untuk 

mahasiswa Desain Komunikasi Visual dimasa mendatang dan memberikan 

informasi yang di butuhkan khususnya bagi perancangan konten media sosial 

Instagram. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi mahasiswa, mendapatkan pengalaman baru didunia kerja, dari proses 

merancang konsep sampai mempublish ke sosial media Instagram 

b. Bagi Perusahaan, diharapkan membantu Xavier Marks Epicentrum dalam 

hal promosi menggunakan media sosial Instagram, untuk menarik banyak 

konsumen
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1.6 Pelaksanaan Kerja Praktik 

Berikut ini adalah pelaksanaan kerja praktik selama 3 bulan di Xavier Marks 

Epicentrum: 

 
1.6.1 Periode 

Periode pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan penulis tercantum pada                 

keterangan dibawah ini: 

A. Detail Perusahaan    :  Xavier Marks Epicentrum 

Alamat    :  Ruko Central Park, Jl. Raya Mulyosari    

       No,-AB-02 

Telepon    :  031 596 1055 

      Email     :  info.xmepicentrum@gmail.com 

      Website    :  www.xaviermarks.com 

 

B.  Periode 

Tanggal Pelaksanaan   :  9 Maret – 9 Juni 2022 

Waktu    :  08.00 – 17.00 (Senin-Sabtu) 

      08.00 – 12.00 (Sabtu)  

 

1.6.2 Sistem 

Kerja yang dilakukan di Xavier Marks Epicentrum dilakukan secara 

Hybrid. Penulis melakukan kerja dari rumah, namun ketika tidak ada perkuliahan 

maka penulis akan bekerja di kantor. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berikut bertujuan agar memudahkan pembaca dalam 

memahami pembahasan dalam laporan kerja praktik ini, antara lain: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, periode kerja praktik, dan 

sistematika penulisan. 

http://www.xaviermarks.com/
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini, menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan tempat 

dilaksanakannya kerja praktik yaitu Xavier Marks Epicentrum 

BAB III : LANDASAN TEORI 

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

terkait perancangan konten media sosial guna menjadi dasar kuat dalam sebuah 

laporan kerja praktik.  

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini berisikan penjelasan pekerjaan yang dilakukan selama pelaksanaan 

kerja praktik di Xavier Marks Epicentrum, disertai penjelasan mengenai proses 

dan hasil yang dilakukan penulis dan kemudian diangkat dalam laporan kerja 

praktik ini. 

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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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
2.1 Profil Perusahaan 

Xavier Marks Indonesia merupakan brand jaringan perusahaan pemasaran 

properti pertama dengan basis Management Partnership yang bertempat di Jl. 

Darmokali No.3, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya. Xavier Marks 

Indonesia didirikan berdasarkan pengalaman puluhan tahun dari para pendirinya 

yaitu, pasangan Bapak Ir. Iman Sutedjo dan Ibu Maria Ratna Tulus, SH (pendiri 

DARMO Group) bersama dengan pasangan Bapak drg. Petrus Susanto 

Darmawidjaja dan Ibu Tjandra Setyawati (pendiri TJANDRA Group). Xavier 

Marks  menjadi tujuan untuk para investor  yang bermaksud terjun di Dunia 

Properti, atau para pemilik kantor Broker Properti, dan juga para Agen Properti 

professional.  

Xavier Marks Epicentrum merupakan cabang dari Xavier Marks Indonesia 

yang bertempat di Ruko Central Park, Jl. Raya Mulyosari No.AB-02, Kalisari, 

Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya. Xavier Marks Epicentrum menyediakan produk 

dan layanan terbaik untuk membantu properti Anda terjual lebih cepat, serta 

memberikan kemudahan dan perlindungan bagi para Calon Pembeli dalam 

memperoleh Rumah Idaman. 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dan misi berisikan tujuan dasar utama dibentuknya suatu lembaga atau 

perusahaan. Tujuan umum dari visi adalah cita-cita. Sedangkan misi merupakan 

langkah awal sampai akhir yang harus dilakukan suatu lembaga atau perusahaan 

tersebut 

2.2.1 Visi perusahaan Xavier Marks Epicentrum 

Visi dari Xavier Marks Epicentrum menjadi sebuah hunian atau tempat 

bernaung (rumah yang baru) yang lebih baik bagi para Real Estate Agent, baik 

secara konsep sistem, Corporate Brand, serta Reward, Achievement dan 

Recognition
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2.2.2 Misi perusahaan Xavier Marks Epicentrum 

Misi Dari Xavier Marks Epicentrum Adalah untuk membangun standart 

layanan atau servis di dunia Real Estate melalui SHAPE : Secure & Safe, 

Hospitality, Attitude & Action, Positive Mindset, Energitic Spirit.  

 

2.3 Alamat dan Kontak Perusahaan 

Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai Xavier Marks Epicentrum: 

 

2.3.1 Office 

Tempat    : Xavier Marks Epicentrum (Jl. Raya Mulyosari No.AB-   

           02, Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya) 

Kontak   : 0878 9898 3222 

Email  : info.xmepicentrum@gmail.com 

 

2.3.2 Head Office 

Tempat              : PT. Xavier Marks Indonesia (Jl. Darmokali No.3, Darmo,   

      Kec. Wonokromo, Kota Surabaya) 

Kontak  : +62 31 562 5111 

Email  : office@xaviermarks.com  

 

2.4 Struktur Perusahaan 

Berikut ini adalah struktur dari perusahaan Xavier Marks Epicentrum yaitu: 

 

Gambar 2.1 Struktur perusahaan 
(Sumber: Data Xavier Marks Epicentrum ,2022) 

mailto:info.xmepicentrum@gmail.com
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Keterangan : 

XP    : eXecutive President 

XVP : eXecutive Vice President 

XS    : eXpert Supervisor 

XA   : eXpert Advisor 

 

2.5 Deskripsi Pekerjaan 

Berikut ini adalah deskripsi pekerjaan beserta tanggung jawabnya: 

 

2.5.1   XP (Executive President) atau kepala kantor memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menentukan tujuan dan visi-misi kantor 

b. Menentukan alur kegiatan operasional kantor secara keseluruhan 

c. Mengawasi kegiatan kerja marketing, staff administrasi baik teori 

maupun praktik 

2.5.2 XVP (Executive Vice Presiden) atau wakil kepala kantor memiliki  

 kewajiban sebagai berikut: 

a. Mengontrol dan mengawasi kegiatan administrasi kantor 

b. Membantu XP dalam membuat program kerja jangka pendek dan 

panjang 

c. Menggantikan tugas dan kewajiban XP ketika berhalangan 

2.5.3 XS (Expert Supervisor) atau supervisi diatas tingkat XA, memiliki tugas dan 

kewajiban sebagai berikut: 

a. Mengontrol dan membantu para XA yang dibawahinya 

b. Membimbing para XA dalam menjalankan tugasnya 

c. Membantu XP dan XVP dalam mencapai tujuan kantor 

d. Melakukan evaluasi terharap kinerja XA yang dibawahinya 

2.5.4 XA (Expert Advisor) merupakan tingkat terbawah dari seluruh jenjang karir 

pada Xavier Marks, memiliki tugas antara lain: 

a. Mencari listing properti atau menawarkan jasa pada pemilik properti 

dalam menjual unitnya 

b. Memberikan pelayanan terbaik kepada penjual maupun pembeli 

properti 
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c. Berhubungan secara rutin kepada para penjual mengenai properti yang 

sedang dipasarkan 

d. Melakukan kegiatan pemasaran properti melalui sosial media yang 

dikuasai 

2.5.5 Staff Administrasi, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: 

a. Mengorganisasi setiap pekerjan yang bersifat administratif 

b. Mengkoordinasikan jadwal pelatihan agen properti 

c. Menyediakan kebutuhan untuk agen properti 

d. Melakukan rekap listing properti seluruh agen properti. 

 

2.6  Logo Perusahaan 

   

 Gambar 2.2 Logo Xavier Marks Epicentrum 

(Sumber: Data Xavier Marks Epicentrum, 2022) 

 

Makna yang terdapat pada logo Xavier Marks adalah keberagaman, keunikan 

dan perbedaan yang dimiliki setiap individu. Warna biru yang terdapat pada logo 

melambangkan profesionalitas dan kejujuran, sedangkan perpaudan warna merah 

dan jingga melambangkan kehangatan, keharmonisan dan keberagaman
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2.7 Portofolio Perusahaan 

Xavier Marks Epicentrum Adalah  adalah perusahaan penyedia produk dan 

jasa dalam bidang properti, telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan 

seperti : 

1.  Lead Agent of  Grand Dharmahusada Lagoon by PT. PP Properti Tbk.  

2. Lead Agent of Springville Resident & Apartment 

3. Lead Agent of  Wisata Semanggi Surabaya 

4. Lead Agent of  Puri Surya Jaya by PT. Jayaland 

 

2.8 Lokasi Perusahaan 

Xavier Marks Epicentrum bertempat di Ruko Central Park Jl. Raya 

Mulyosari No.AB-02,  Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kantor Xavier Marks Epicentrum 

(Sumber: Dokumen pribadi, 2022)



 

11 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 
3.1 Media Sosial 

Media sosial terbagi menjadi dua kata, yakni “media” adalah instrument untuk 

berkomunikasi, dalam hal ini adalah internet. Sedangkan “sosial” adalah interaksi 

manusia dengan manusia lainnya. Jadi, media sosial adalah instrument komunikasi 

yang memungkinkan terjadinya interaksi antar sesama manusia. Sedangkan 

menurut Marjorie Claymen, media sosial adalah alat pemasaran baru yang 

memungkinkan anda untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan 

cara yang sebelumnya tidak mungkin. 

  

3.2 Instagram 

 

Gambar 3.1 Logo Instagram 

(Sumber: Seekpng.com) 

 

Instagram adalah salah satu media sosal yang banyak disukai oleh banyak 

orang pada saat ini. Menurut data Hootsuite: Indonesian Digital Report 2022 

Jumlah pengguna Instagram di Indonesia tahun 2022 adalah 99,15 juta jiwa 

dengan presentase pengguna berjenis kelamin perempuan 52,3%. Sedangkan 

pengguna berjenis kelamin laki-laki adalah 47,7%. Penggunanya pun sangat 

beragam mulai dari pelajar hingga pekerja. 
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Instagram memiliki banyak sekali fitur, berikut ini adalah fitur-fiturnya: 

a. Berbagi Foto dan Video 

Fitur utama pada Instagram adalah pengguna dapat berbagi foto dan 

video kepada pengguna lainnya. Foto dan video yang diunggah dapat 

diambil dari galeri foto pengguna atau dapat diambil secara langsung 

menggunakan kamera bawaan seluler pengguna. Pengguna juga dapat 

menggunakan efek pada foto atau video yang akan diunggah pada Instagram. 

b. Instagram Story  

Instagram meluncurkan fitur Story pada bulan Agustus 2016, dimana 

pengguna dapat mengambil foto dan video, menambahkan berbagai macam 

efek atau filter lalu mengunggahnya ke Instagram Story mereka. Foto dan 

video yang diunggah di Story akan bertahan selama 24 jam. 

c. IGTV 

IGTV atau Instagram TV pertama diluncurkan pada Juni 2018. IGTV 

menawarkan untuk mengunggah video berdurasi hingga 10 menit dengan 

ukuran file maksimal 650MB 

d. Explore 

Fitur ini berfungsi untuk menampilkan berbagai foto dan video yang 

sedang popular, foto dan video rekomendasi yang sesuai dengan selera 

pengguna dan foto dan video yang berkaitan dengan postingan yang 

disimpan pengguna. 

e. Komentar dan Like  

Fitur ini merupakan fitur basic pada setiap sosial media, pengguna 

dapat berinteraksi dengan cara menambahkan komentar atau menekan 

tombol like kepada foto dan video pengguna lain. 
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3.3 Media Promosi 

Media promosi adalah alat bantu untuk menginformasi keunggulan suatu 

produk atau jasa agar dikenal khalayak luas. Sedangkan menurut (Rambat 

Lupitoadi 2006:120), promosi adalah salah satu strategi dalam pemasaran yang 

sangat penting dilakukan ole perusahaan dalam memasarkan produk atau jasa. 

Pengusaha yang sudah melek dengan teknologi umumnya akan memilih promosi 

menggunakan internet sebagai media promosinya. Dikarenakan biaya yang murah, 

promosi dengan cara melalui internet juga dapat menjangkau lebih banyak orang 

dan proses promosi pun lebih mudah dan cepat. 

 
3.4 Iklan 

Menurut Kriyantono (2008), iklan merupakan bentuk komunikasi non-

personal yang menjual pesan-pesan secara persuasif dari sponsor yang jelas guna 

untuk mempengaruhi orang agar membeli produk dengan membayar biaya untuk 

media yang digunakan. Iklan merupakan salah satu media yang paling efektif 

dalam menarik konsumen. 

 
3.5 Desain 

Menurut Sachari dan Sunarya (2001), desain adalah salah satu manifestasi 

kebudayaan yang berwujud, desain adalah produk dari nilai-nilai yang berlaku 

pada kurun waktu tertentu. Secara garis besar desain adalah kegiatan yang 

menyusun rencana dan rancangan untuk suatu benda, gambar, objek sebelum 

direalisasikan menjadi nyata agar mempunyai nilai lebih. 

 

3.6 Unsur Desain 

Salah satu factor yang mempengaruhi hasil sebuah karya desain grafis adalah 

unsur-unsur desain. Berikut ini adalah unsur-unsur desain: 
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a. Garis (Line) 

Garis merupakan titik yang saling terhubung dengan titik lainnya 

yang akan membentuk seperti garis lurus, zig-zag, horizontal, vertical 

sampai tidak beraturan. 

b. Bidang (Shape) 

Bidang terbentuk dari gabungan garis yang saling bersambung 

sehingga menjadi sebuah bentuk, bidang yang banyak diketahui orang 

adalah kotak, lingkaran, segitiga dan lain sebagainya. 

c. Tekstur (Texture) 

Tekstur adalah kesan visualisasi yang ditimbulkan pada permuakaan 

sebuah benda, dapat dilihat oleh mata bahwa permukaan benda terlihat 

halus atau kasar. 

d. Ruang (Space) 

Ruang merupakan salah satu unsur penting dalam desain karena 

kehadirannya mendukung sebuah kesan tertentu yang ingin dimunculkan. 

Ruang digunakan untuk memberikan jaral antar satu bentuk dengan bentuk 

lainnya. Ruang juga berfungsi untuk memberikan kesan istirahat, atau jarak. 

e. Ukuran (Size) 

Ukuran adalah unsur yang digunakan untuk menggambarkan besar 

kecilnya sebuah objek. Sebuah objek jika memiliki ukuran lebih besar 

daripada objek lainnya maka objek tersebut adalah objek priotitas utama. 

Sedangkan objek yang lebih kecil adalah pendukung. 

f. Warna (Color) 

Warna merupakan unsur penting dalam desain, karena fungsinya 

adalah menampilkan identitas, menyampaikan pesan dan warna juga dapat 

membuat gambar lebih menonjol. Perpaduan warna dalam sebuah desain 

sebaiknya hanya dipadukan dengan warna yang 
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bisa menyatu dengan objek lainnya agar sebuah pesan yang ingin 

disampaikan tersampaikan. 

 

3.7 Prinsip Desain 

Prinsip desain adalah berbagai pegangan atau panduan seorang desainer 

untuk memberi kemudahan dalam memilih apa saja unsur-unsur desain. Berikut 

ini adalah prinsip desain, diantaranya: 

a. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan merupakan pembagian berbagai komposisi, antara 

lain posisi suatu objek, perpaduan antar objek dan besar kecilnya objek. 

Keseimbangan akan terjadi ketika objek-objek disusun dengan serasi dan 

sepadan. 

b. Tekanan (Emphasis) 

Tekanan merupakan penggunaan elemen desain dengan tujuan untuk 

mengarahkan pembaca pada suatu objek yang ditonjolkan. 

c. Irama (Rhythm) 

Irama merupakan penyusunan elemen desain secara berulang-ulang 

yang dapat memberi kesan adanya pergerakan unsur desain ke unsur yang 

lain. 

d. Kesatuan (Unity)  

Kesatuan adalah penggabungan dari berbagai elemen yang berbeda 

disatukan tetapi membuat tiap-tiap elemen terlihat menyatu (Sri 

Widiarwati, 1993). 

 

3.8 Karakteristik Grafis 

Dalam desain grafis terdapat 2 karakteristik grafis, yaitu Birmap dan Vector. 

Berikut ini penjelasannya: 
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a. Bitmap 

Karakteristik bitmap dibangun oleh pixel ketika gambar bitmap di zoom, 

maka gambar akan pecah, selain itu gambar bitmap memiliki format dasar 

Bitmap Image File (.BMP) dan sangat cocok digunakan untuk foto. 

b.Vector 

Berbeda dengan bitmap, karakteristik vector dibangun oleh garis kualitas 

tetap bagus meski telah di zoom beberapa kali, selain itu gambar vector 

memakan waktu yang cepat ketika dibuka dan sangat cocok digunakan untuk 

logo, ilustrasi digital dan sebagainya. 

 

3.9 Tata Letak 

Tata letak atau layout adalah elemen yang penting karena tata letak 

menentukan tingkat efektivitas dalam membantu sebuah karya desain grafis untuk 

mudah dipahami dengan semudah mungkin. Sedangkan menurut Birchfield 

(2008) tata letak adalah penataan untuk menciptakan area kerja yang efisien, aman 

dan ergonomis. Area kerja dengan tata letak yang memiliki prinsip desain yang 

baik akan menciptakan tingkat efisiensi dan produktivitas karyawan yang tinggi. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 
4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Selama 3 bulan melaksanakan kerja praktik di Xavier Marks Epicentrum, 

sebenarnya ada beberapa client yang penulis buatkan konten media sosialnya. 

Namun karena suatu pertimbangan, penulis hanya mengangkat satu client yaitu 

Alexandria Essence sebagai topik penulisan laporan kerja praktik ini. 

 

4.2 Nama Client 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo Alexandria Essence 

(Sumber: Dokumen Materi Produk Knowledge) 

 

Alexandria Essence merupakan cluster perumahan bergaya Scandinavian 

minimalis yang dibuat atau dibangun dalam satu lingkungan, memiliki 

pencahayaan yang maksimal dan bangunan yang berkualitas bertempat di Sedati 

Juanda. Alexandria Essence merupakan produk properti keluaran dari PT. 

Jayaland. Pada produk properti kali ini Alexandria Essence menghadirkan 4 tipe 

yaitu alexa, belva, callista superior dan callista deluxe. 

 

4.3 Brand Image 

Brand image yang ingin ditampilkan Alexandria Essence adalah hunian yang 

sehat dan nyaman. Target konsumen dari Alexandria Essence mulai dari anak 

muda yang baru memulai investasi properti hingga pebisnis dibidang properti.
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4.4 Brief 

Brief adalah konsep ide kreatif yang menjadi acuan desainer dalam 

merancang konten sosial media untuk client. Di Xavier Marks Epicentrum, brief 

disajikan berupa product knowledge dengan format PDF. Di dalam brief, biasanya 

berisi keunggulan produk, fitur-fitur, fasilitas, pricelist dan spesifikasi.  

 

 

Gambar 4.2 Brief berupa Product Knowledge 

(Sumber: Dokumen Materi Produk Knowledge) 

 

4.5 Penggunaan Software 

 

 

Gambar 4.3 Logo Adobe Illustrator 

(Sumber: sekolahdesain.com)



  19 

 

 

 

Software atau perangkat lunak yang digunakan adalah Adobe Illustrator. 

Alasan menggunakan software Adobe Illustrator adalah kemudahannya, seperti 

dapat memisahkan gambar-gambar yang berada dalam dokumen berformat PDF. 

Selain itu, Adobe Illustrator adalah software yang berbasis vector sehingga konten 

yang akan dibuat memiliki resolusi yang tinggi.  

 

4.6 Proses Perancangan Feed Instagram 

Langkah awal yang dilakukan dalam proses perancangan konten media 

sosial Instagram Alexandria Essence, antara lain: 

A. Sketsa 

Dalam perancangan feed Instagram sebagai media promosi, perlu 

adanya sketsa layout sebagai gambaran awal dari konsep yang akan 

dikerjakan. Sketsa adalah bentuk gambar yang dibuat diatas kertas 

bertujuan sebagai tahapan awal proses pembuatan karya yang asli. 

 

Gambar 4.4 Sketsa layout 

 

B. Membuat Lembar Kerja Baru 

 

Gambar 4.5 Lembar Kerja Baru 
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Langkah pertama, membuka software Adobe Illustrator terlebih dahulu. 

Selanjutnya masukkan ukuran konten sosial media Instagram (feed) 

memerlukan ukuran sebesar 1080 x 1350 pixels. Color mode menggunakan 

RGB karena hanya akan diunggah ke sosial media tidak akan dicetak.  

C. Menambahan Foto Dan Background Warna 

 

Gambar 4.6 Proses Menambahkan Foto dan Background 

 

Setelah membuat lembar kerja baru, langkah selanjutnya adalah 

merancang feed instagram sesuai dengan sketsa yang sudah digambar 

dimedia kertas, pada tahapan ini yang pertama dilakukan adalah 

menambahkan foto produk properti dan menambahkan background berupa 

warna.  

D. Menambahan Teks 

 

Gambar 4.7 Proses Penambahan Teks 

 

Setelah menambahkan foto dan background berupa warna, langkah 

selanjutnya adalah menambahan teks pada rancangan feed Instagram. Teks 

yang ditambahkan adalah keunggulan dari produk properti Alexandria 
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Essence. Teks yang berukuran lebih besar merupakan headline, 

sedangkan teks yang berukuran kecil merupakan sub headline.  

E. Finishing 

 

Gambar 4.8 Proses Penambahan Element Grafis Dan Logo 

 

Pada Tahapan ini yang dilakukan adalah pemberian element grafis dan 

logo Xavier Marks Epicentrum ke dalam desain feed Instagram. Element 

yang dipakai merupakan hasil unduhan dari situs Vecteezy.com untuk 

menambahkan kesan meriah. Berikut ini desain element yang dipakai 

 

Gambar 4.9 Element Berupa Garis 

 

Dalam perancangan feed Instagram untuk Alexandria Essence, desain 

yang dirancang harus sesuai dengan konsep seperti pemilihan warna, tata 

letak dan jenis font atau tipografi. Berikut penjelasan mengenai rancangan 

desain diatas: 

1. Pemilihan jenis font sangat mempengaruhi ketertarikan calon 

konsumen, maka dari itu pemilihan font harus sesuai. Dalam 
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rancangan feed Instagram Alexandria Essence, teks yang menjadi 

headline memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih tebal, agar 

ketika calon konsumen melihat rancangan ini yang menjadi fokus 

utama adalah headline. Font yang digunakan adalah Gotham Black 

dan Gotham Bold. 

 

 

Gambar 4.10 Font Gotham Black dan Gotham Bold 

(Sumber: typography.com, 2022) 

 

2. Penggunaan warna dalam perancangan konten media sosial juga 

sangat berpengaruh besar, pemilihan warna pada rancangan ini 

adalah warna terang untuk background dan warna gelap untuk teks. 

warna gelap dan terang pada rancangan ini dipilih agar tingkat 

keterbacaan tinggi, sehingga dapat dengan mudah dibaca oleh 

konsumen.  

 

Gambar 4.11 Warna yang Digunakan 

 

 

3. Foto properti yang terdapat dalam rancangan diatas merupakan foto 

asli produk Alexandria Esssence yang didapat dari product 

knowledge. 
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F. Hasil Akhir 

 

Gambar 4.12 Desain Alexandria Essence 

 

Gambar 4.12 diatas merupakan hasil karya desain Alexandria Essence 

yang akan diunggah ke media sosial Instagram. Desain tersebut akan 

menjadi header karena highligh utama dari Alexandria Essence terdapat 

pada gambar diatas. 

 

Gambar 4.13 Desain Alexandria Essence 

 

Gambar diatas merupakan hasil karya desain Alexandria Essence yang 

akan diunggah ke media sosial Instagram. Desain tersebut menampilkan 

banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada di Alexandria Essence, sehingga 

dapat menarik minat calon konsumen. 
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Gambar 4.14 Desain Alexandria Essence 

 

Gambar diatas merupakan hasil karya desain Alexandria Essence yang 

akan diunggah ke media sosial Instagram. Gambar diatas akan menjadi 

penutup karena terdapat teks ajakan untuk membeli produk properti ini dan 

cara pembayaran. 

G. Export Karya Ke Format PNG Sebagai Asistensi 

Langkah terakhir yaitu export karya dari Adobe Illustrator ke dalam 

format gambar PNG. Sebelum diunggah ke media sosial Instagram, maka 

penulis akan melakukan asistensi terlebih dahulu kepada XP (Executive 

Producer) di Xavier Marks Epicentrum.
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4.7 Implementasi Karya Desain Di Instagram 

Berikut ini adalah karya desain konten media sosial Instagram Alexandria 

Essence yang penulis kerjankan selama melakukan kerja praktik di Xavier Marks 

Epicentrum. 

 

Gambar 4.15 Pengimplementasian Karya Desain di Instagram 

(Sumber: Akun epicforepictenrum, 2022)
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Dalam laporan kerja praktik yang berjudul “Perancangan Feed Instagram 

Alexandria Essence Sebagai Media Promosi”, maka dapat disimpulkan: 

1.Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mempromosikan produk properti 

Alexandria Essence yang memiliki hunian yang sehat dan nyaman. Sehingga 

konsumen tidak ragu dalam membeli produk properti dari Alexandria Essence 

2.Agar terciptanya konten media sosial Instagram  yang dapat menarik calon 

konsumen, maka seorang desainer harus memahami: unsur desain, prinsip 

desain, pemilihan tipografi, kombinasi warna dan tata letak. Ketika aspek 

tersebut dikombinasikan dengan baik. maka hasil karya konten media sosial 

dapat menarik perhatian calon konsumen. 

3. Desainer diwajibkan memahami dan  menguasai brief yang telah diberikan, agar 

konten sosial media Instagram yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diminta 

oleh client. 

4. Pemilihan software juga memiliki penting, karena untuk efisiensi waktu. Adobe 

Illustrator dipilih karena dapat memisahkan sebuah foto dalam dokumen yang 

berformat PDF, sehingga tidak memerlukan software lain. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan adalah mengikuti perkembangan desain yang 

ada sehingga desain yang dihasilkan lebih fresh dan memperbanyak referensi. 

Referensi bisa didapatkan dari website-website yang menyediakan portofolio 

desain, semisal Pinterest, Dribbble, Behance, dll. Selain itu, desainer harus mampu 

bekerja sama dalam tim agar terciptanya desain yang berkualitas. 
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