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ABSTRAK 

 

 

Di samping menjalankan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan kewenangan 

bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika 

(KOMINFO) Kabupaten Sumenep berinisiatif untuk membantu mempromosikan 

bisnis UMKM Sumenep melalui akun Instagramnya. Namun hal itu memerlukan 

beberapa peningkatan seperti desain konten Instagram yang lebih fresh dan 

konsep editing video yang menarik sehingga nantinya dapat menarik lebih banyak 

followers dan dapat mempromosikan bisnis UMKM secara maksimal. Tujuan 

dalam melakukan beberapa peningkatan dalam akun Instagram KOMINFO 

Sumenep khususnya dalam penerapan desain kontennya adalah untuk 

memberikan warna baru dalam konten Instagram KOMINFO Sumenep sehingga 

lebih bisa dinikmati dan tidak terkesan terlalu kaku. Tentunya hal itu juga dapat 

menarik lebih banyak followers yang dapat memperluas jangkauan kegiatan 

promosi bisnis UMKM Sumenep. Dalam membuat desain konten Instagram tentu 

memerlukan proses brainstorming dan pencarian referensi desain agar nantinya 

desain yang digunakan masih sesuai dengan konten KOMINFO yang sifatnya 

formal. Pemilihan jenis huruf, warna, dan komposisi desain yang pas tentu juga 

harus diperhatikan guna mendapatkan hasil desain yang baik. Penggunaan desain 

berbasis vector sangat cocok dalam hal ini, karena dinilai lebih mudah dalam 

membuat desain template yang hanya berisikan elemen grafis saja tanpa ada 

tambahan foto atau gambar. Setelah template desain selesai dibuat dan 

diaplikasikan, konten Instagram KOMINFO Sumenep menjadi lebih menarik 

untuk dilihat dan lebih disukai banyak orang sehingga dapat meningkatkan jumlah 

followers secara signifikan dan dapat membantu mempromosikan bisnis UMKM 

dengan maksimal. 

 

Kata Kunci:  Bisnis UMKM, Fitur Instagram, Promosi, Desain 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman yang semakin canggih seperti saat ini, kemajuan teknologi tentunya 

membawa pengaruh terhadap kebiasaan dan perilaku masyarakat. Hampir seluruh 

rutinitias harian masyarakat saat ini memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan 

teknologi semua menjadi lebih praktis sehingga dapat memudahkan pekerjaan 

semua orang. Salah satu bentuk kemajuan teknologi saat ini adalah jaringan 

internet. Dengan adanya internet tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan seperti 

mengakses informasi dengan cepat, bermain game yang berbasis online, dan 

berinteraksi dengan orang-orang menggunakan aplikasi sosial media. 

Berbicara soal sosial media, Instagram merupakan salah satu platform sosial 

media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya para 

pemuda. Seiring berjalannya waktu fitur dalam aplikasi Instagram juga bertambah 

dan semakin menarik sehingga hal tersebut tidak membuat penggunanya bosan. 

Selain untuk mengikuti tren, ada juga yang menggunakan Instagram untuk 

mengembangkan bisnis mereka, mencari berbagai macam inspirasi hingga 

informasi terkini. Saat ini banyak sekali orang yang berbisnis melalui Instagram 

khususnya UMKM, dikarenakan fitur yang sangat membantu dan peluang yang 

lumayan besar. 

Namun sayangnya di daerah tempat tinggal saya yaitu di Sumenep masih 

sedikit UMKM yang memanfaatkan peluang tersebut, dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan dan pola pikir yang terbilang masih kedaerahan. Mengetahui hal 

tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumenep ingin membantu 

mempromosikan bisnis UMKM mereka sehingga mereka dapat meningkatkan 

daya jual produk mereka dan mengembangkan bisnisnya.  

Promosi produk UMKM merupakan upaya untuk memberitahu atau 

menawarkan produk UMKM dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk 

membeli ataupun mengkonsumsinya. Dewasa ini, permasalahan promosi ini 

menjadi salah satu masalah serius yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM di 
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Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Gunatin (2017) yang menyatakan 

bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM 

adalah kurangnya SDM yang kompeten dibidangnya, lemahnya kreativitas dan 

inovasi, lemahnya kemampuan dalam membaca peluang yang ada, permodalan 

usaha, serta lemahnya strategi pemasaran (marketing) (Cookson and Stirk 2019). 

Untuk itu peran pemerintah dalam membantu memperluas jaringan promosi 

mereka sangat dibutuhkan. 

Untuk bisa membantu mempromosikan UMKM dengan optimal, maka 

KOMINFO juga perlu meningkatkan jumlah followers Instagramnya. Namun 

yang menjadi kendala adalah Instagram KOMINFO memiliki konten yang formal 

dan memang sudah seharusnya begitu karena KOMINFO merupakan bagian dari 

Pemerintahan Kabupaten Sumenep. Sedangkan di zaman sekarang konten-konten 

yang bersifat formal ataupun mengedukasi kalah bersaing dengan konten-konten 

gosip atau viral lainnya.  

Maka dari itu, KOMINFO perlu melakukan beberapa pengembangan seperti 

desain feed Instagram yang lebih menarik, dan konten-konten yang berupa video 

dibuat lebih interaktif sehingga tidak terlalu monoton dan lebih santai. Pentingnya 

mengembangkan feed Instagram adalah untuk menjadi sebuah daya tarik bagi 

penikmat konten digital. Feed Instagram dapat digambarkan sebagai sebuah 

kemasan dalam suatu produk, dan cover dalam sebuah buku. Yang dimana desain 

cover dan juga kemasan biasanya menggambarkan karakteristik isinya. Maka hal 

itu yang akan menjadi daya tarik dan yang mempengaruhi orang-orang untuk 

membeli atau mengkonsumsinya. Sama halnya dengan feed Instagram, jika 

penggunaan desain feed dalam setiap konten Instagram KOMINFO Sumenep 

tertata dengan baik, menarik, dan juga konsisten. Maka hal itu dapat 

meningkatkan jumlah followers secara signifikan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam laporan ini yaitu: 

“Bagaimana cara merancang feed Instagram KOMINFO Sumenep yang 

kemudian dapat membantu mempromosikan UMKM Sumenep dengan optimal?” 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang telah penulis tentukan agar penulisan laporan ini sesuai 

dengan ketentuan dan terstruktur antara lain : 

1. Perancangan template feed untuk konten Instagram KOMINFO Sumenep. 

2. Perancangan poster promosi UMKM Sumenep dalam feed dan juga story 

Instagram. 

3. Perancangan ilustrasi berupa vector dalam konten Instagram KOMINFO 

Sumenep. 

4. Melakukan editing video untuk konten Instagram KOMINFO Sumenep. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan kegiatan Kerja Praktik ini terdiri dari tujuan umum dan juga tujuan 

khusus yang masing-masing telah dijelaskan sebagai berikut: 

 

1.4.1 Tujuan Umum 

Kerja Praktik menjadi mata kuliah wajib dan menjadi persyaratan 

kelulusan untuk mata kuliah kerja praktik program studi S1 Desain Komunikasi 

Visual di Universitas Dinamika. Kerja praktik diadakan dengan tujuan setiap 

mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di kampus dan 

menerapkannya di dunia kerja, serta dapat meningkatkan kualitas mahasiswa 

dalam hal soft skill dan hard skill. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Dengan adanya Kerja Praktik, diharapkan mahasiswa dapat membantu 

memecahkan permasalahan yang dialami perusahaan yang dalam hal ini adalah 

membantu mengembangkan Instagram KOMINFO Sumenep untuk menarik 

perhatian masyarakat Sumenep dan meningkatkan jumlah followers secara 

signifikan sehingga nantinya dapat membantu mempromosikan bisnis UMKM 

Sumenep dengan optimal.  
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari kegiatan Kerja Praktik dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yang berhubungan 

dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis yang 

berkaitan dengan pemecahan suatu masalah. Masing-masing telah dijelaskan 

seperti berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari laporan kerja praktik ini dikemudian hari dapat 

menjadi referensi dan wawasan bagi pembacanya, khususnya yang berkaitan 

dengan pengembangan konten sosial media Instagram dan perancangan media 

promosi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

A. Membantu KOMINFO dalam hal merancang template feed Instagram 

yang menarik. 

B. Membantu KOMINFO dalam proses editing video untuk konten 

Instagram. 

C. Membantu mempromosikan UMKM Sumenep. 

D. Penulis mendapatkan pengalaman baru di dunia kerja, mulai dari proses 

brainstorming dalam membuat konten dan desain, eksekusi ide, dan 

review hasil eksekusi ide. 

 

1.6 Pelaksanaan 

1.6.1 Periode 

Periode pelaksanaan kerja praktik yang dilakukakn penulis tercantum pada 

keterangan di bawah ini: 

 

A. Detail Perusahaan : Dinas Komunikasi dan Informatika  

Alamat   : Jalan Kh. Mansyur IV No.7 Pabian, Sumenep 

Telepon  : (0328) – 662635 (Telepon) 

     (0328) – 3011506 (Fax) 

Email   : diskominfo@gmail.com  

Website  : www.diskominfo.sumenep.go.id 

mailto:diskominfo@gmail.com
http://www.diskominfo.sumenep.go.id/
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B. Periode 

Tanggal Pelaksanaan : 01 Maret 2022 s.d. 30 April 2022 

Waktu   : 07.00 – 16.30 (Senin – Jumat) 

 

1.6.2 Sistem 

Kerja praktik yang dilakukan di KOMINFO dilakukan secara Hybrid. 

Penulis melakukan kerja di kantor selama dua minggu pertama, namun sisanya 

melakukan kerja jarak jauh dikarenakan aktifitas kuliah. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berikut bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami pembahasan dalam laporan kerja praktik ini, antara lain: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, periode kerja 

praktik (termasuk sistem yang diterapkan), hingga sistematika penulisan. 

 

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini membahas tentang profil perusahaan yang penulis tempati 

dalam melaksanakan kerja praktik, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika yang 

berisikan mengenai sejarah, profil, visi dan misi, job desk, dan struktur organisasi. 

 

BAB III: LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang berbagai macam teori yang relevan terkait 

perancangan desain konten Instagram guna menunjang penulisan laporan kerja 

praktik ini. 

 

BAB IV: DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Bab ini membahas mengenai perkejaan yang telah dilakukan saat kerja 

praktik di Dinas Komunikasi dan Informatika, disertai penjelasan mengenai 

proses hingga hasil yang telah dilakukan penulis.  
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BAB V: PENUTUP 

 Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan akan 

berisi hasil ringkasan dari suatu kesimpulan yang terkait dengan permasalahan, 

sedangkan saran berisi beberapa masukan yang ditawarkan penulis untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam laporan kerja praktik ini. 

DAFTAR PUSTAKA: 

 Daftar Pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang digunakan 

penulis sbeagai dasar acuan dalam penulisan laporan kerja praktik ini yang 

didapat dari buku, jurnal, e-book, dan internet. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep merupakan salah 

satu Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang 

dalam perjalanannya telah banyak mengalami perubahan baik  kelembagaan 

maupun namanya. Dinas Komunikasi dan Informatika berasal dari Kantor 

Departemen Penerangan Kabupaten Sumenep. 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan mulai ditetapkannya Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah, Badan Komunikasi dan Informasi atau yang disingkat 

(Bakominfo) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Komunikasi dan 

Informatika atau yang disingkat (Diskominfo). Selaku pelaksana otonomi Daerah 

Bidang Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Bupati Sumenep. 

 

2.2 Profil Perusahaan 

 

(Sumber: Berkas penulis. 2022) 

Gambar 2. 1 Salah Satu Bukti Tempat Lembaga 
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Berikut merupakan beberapa informasi mengenai Dinas Komunikasi dan 

Informatika : 

 Nama Perusahaan : Dinas Komunikasi dan Informatika 

Alamat   : Jalan Kh. Mansyur IV No.7 Pabian, Sumenep 

Telepon  : (0328) – 662635 (Telepon) 

     (0328) – 3011506 (Fax) 

Email   : diskominfo@gmail.com  

Website  : www.diskominfo.sumenep.go.id 

 

2.3 Visi dan Misi 

2.3.1 Visi 

Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, 

Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional. 

2.3.2 Misi 

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui 

Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.Mempercepat 

2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang 

Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan. 

3. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan 

dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya 

Saing Tinggi. 

4. Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional 

dan Akuntabel. 

5. Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif 

Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses 

Pembangunan. 

6. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta 

nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. 

 

mailto:diskominfo@gmail.com
http://www.diskominfo.sumenep.go.id/
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2.4 Logo Perusahaan 

 

 

(Sumber: Facebook KOMINFO Sumenep) 

Pada Logomark yang merupakan logo dari Kabupaten Sumenep sendiri yang 

berbentuk perisai dengan mempunyai lima sudut memiliki makna yaitu 

melambangkan senantiasa kesiapsediaan dan keberanian masyarakat untuk 

mempertahankan diri dari setiap gangguan kedzoliman serta mempertahankan 

keunggulan dan kemakmuran daerah. Warna hijau memberikan makna sebuah 

harapan terhadap cita-cita yang diperjuangkan, sedangkan warna hitam yang 

digunakan sebagai batas yang mengelilingi perisai memiliki arti menyatukan cita-

cita. Lalu terdapat gambar kuda bersayap yang berwarna kuning emas diambil 

dari sejarah pahlawan Putra Sumenep yaitu Djoko Tole (Aria Panole) yang 

melambangkan jiwa keberanian dan patriotisme masyakarat Sumenep. Warna 

kuning melambangkan sifat dasar mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa yang 

maha melihat. Kemudian terdapat pita yang bertuliskan “SUMEKAR” yang 

merupakan nama Sumenep pada zaman nenek moyang.  

 

 

Gambar 2. 2 Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Sumenep 
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Gambar 2. 3 Struktur Organisasi KOMINFO Sumenep 

Lalu pada Logotype terdapat tulisan Diskominfo Sumenep yang menjadi 

penegasan Diskominfo regional Kabupaten Sumenep. Warna biru memberikan 

makna kokoh, teknologis, dinamis, optimis, dan profesionalisme. Sedangkan 

warna jingga memberikan makna kegembiraan, kemakmuran, kehangatan, dan 

perubahan. 

2.5 Struktur Organisasi 

 

 

(Sumber: website KOMINFO Sumenep) 

2.6 Pembagian Kerja 

2.6.1 Kesekretariatan 

Menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, 

perencanaan dan keuangan. 
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A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan 

kepegawaian; 

2. Melaksanakan urusan surat menyurat pengetikan, penggandaan, 

pendistribusian dan tata kearsipan; 

3. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan 

kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan 

administrasi perjalanan dinas; 

4. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian 

yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, 

kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas 

Komunikasi dan Informatika; 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

B. Sub Bagian Program dan Laporan 

1. Menyusun Perencanaan, Program Kerja dan pelaksanaan kegiatan 

Komunikasi dan Informatika; 

2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan 

perencanaan Kegiatan; 

3. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan 

pelaksanaan program dan perencanaan Kegiatan dan Laporan; 

4. Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan 

kegiatan; 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

C. Sub Bagian Keuangan 

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan; 

2. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran serta 

melaksanakan tata usaha keuangan; 

3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan 

meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan; 

4. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan; 
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5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.6.2 Komunikasi Publik 

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan komunikasi melalui media 

elektronik dan penerangan, serta hubungan masyarakat. 

A. Seksi Komunikasi Sosial 

1. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan 

citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional 

menjadi konten lokal, pembuatan konten local, pengelolaan saluran 

komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi 

kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah 

daerah. 

2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas penerangan mobil, 

film dan media elektronik; 

3. Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka 

meningkatkan peran serta masyarakat melalui siaran radio, televisi, 

penerangan mobil, pemutaran film dan media elektronik lainnya; 

4. Memberikan rekomendasi izin terhadap penyelenggaraan 

pemutaran film, peredaran film, rekaman video dan permainan 

elektronik; 

5. Melakukan pembinaan terhadap usaha perfilman, rekaman video, 

pengusaha rental video dan permainan elektronik; 

6. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemutara film, 

peredaran film, rekaman video dan permainan elektronik; 

7. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sosial, pameran, 

pertunjukan rakyat dan sarasehan; 

8. Melaksanakan kegiatan penerangan, komunikasi dan hubungan 

masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media 

pameran dan pertunjukan rakyat; 

9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 

Komunikasi Sosial; 



13 

 

 

 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

B. Seksi Kemitraan dan Kerjasama Media 

1. Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media 

(media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan 

daerah (briefing notes, press release,backgrounders); 

2. Mengadakan koordinasi dengan lembaga profesi; 

3. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap penerbitan media massa; 

4. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan 

pembangunan, pemberdayaan : lembaga komunikasi sosial, 

lembaga profesi komunikasi dan informasi, lembaga komunikasi 

pemerintah; 

5. Melaksanakan hubungan kemitraan dengan lembaga pemantau 

media dan lembaga terkait dalam pemberdayaan komunikasi dan 

informasi; 

6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 

Kemitraan dan Kerjasama Media; 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

C. Seksi Pemberdayaan Komunitas Sosial 

1. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses 

informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik; 

2. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya komunikasi 

publik; 

3. Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan pameran, pekan 

promosi dan propaganda; 

4. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan komunikasi sosial; 

5. Menyiapkan perencanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan 

Pemberdayaan Komunitas sosial; 

6. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas sosial 

dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi; 
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7. Melaksanakan pembinaan, pemberdayaan peranan dan eksistensi 

terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum 

Koordinasi Kehumasan (FKK); 

8. Melaksanakan identifikasi dan fasilitasi lembaga komunitas 

komunikasi strategis masyarakat ; 

9. Melaksanakan     evaluasi         dan     pelaporan      pelaksanaan 

tugas Seksi Pemberdayaan Komunitas sosial; 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.6.3 Informasi Publik 

Melaksanakan pengumpulan data, penyajian informasi dan penyebaran 

informasi. 

A. Seksi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

1. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi informasi publik 

untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik untuk implementasi 

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

3. Menyelenggarakan Layanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten; 

4. Menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik melalui Komisi Informasi; 

5. Menyusun perencanaan seleksi dan pelantikan komisioner Komisi 

Informasi; 

6. Menyiapkan, menginventarisasi informasi potensi daerah sebagai 

bahan dokumentasi dan publikasi daerah; 

7. Memberikan izin dan pengawasan pembuatan materi informasi dan 

pemasangan media luar ruang dalam bentuk bilboard/baliho, 

spanduk, poster baik iklan maupun non iklan; 

8. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas seksi pelayanan Informasi dan dokumentasi; 
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9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

B. Seksi Kajian Informasi 

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Kajian Informasi; 

2. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media 

massa dan sosial); 

3. Menyelenggarakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak 

pendapat); 

4. Menyelenggarakan pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten; 

5. Menghimpun, mengolah dan mengembangkan bahan-bahan 

informasi, pengaduan, masukan dari berbagai sumber dan atau 

media untuk diteruskan kepada unit kerja terkait dalam rangka 

penguatan informasi; 

6. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas seksi Kajian informasi; 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

C. Seksi Pengelolaan Informasi 

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi; 

2. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik 

lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah; 

3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi untuk 

digunakan sebagai bahan penyajian informasi; 

4. Menyajikan informasi kepada masyarakat melalui media tabloid 

dan berupa brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain; 

5. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas seksi Pengelolaan Informasi; 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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2.6.4 Statistik dan Pemberdayaan TIK 

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Statistik 

dan Pemberdayaan TIK. 

A. Seksi Data dan Statistik Sektoral 

1. Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan 

informasi, walidata dan kebijakan; 

2. Menyelenggarakan Layanan recovery data dan informasi; 

3. Menyelenggarakan Layanan pengelolaan data elektronik 

pemerintahan dan non pemerintahan; 

4. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan 

Sistem Informasi Publik; 

5. Menyelenggarakan Layanan Pusat Application Program Interface 

(API) daerah; 

6. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyediaan data dan 

informasi Statistik daerah; 

7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan, publikasi 

data dan informasi statistik daerah; 

8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Data 

dan Statistik Sektoral; 

9. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang 

Statistik dan Pemberdayaan TIK; 

B. Seksi Pemberdayaan TIK Pemerintah 

1. Menyelenggarakan pengembangan Business Process Re - 

engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non 

pemerintah (Stakeholder SmartCity); 

2. Menyelenggarakan Sistem Informasi Smart City, Layananinteraktif 

Pemerintah; 

3. Menyelenggarakan pengelolaan domain dan sub domain 

Pemerintah Kabupaten; 

4. Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; 
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5. Menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan 

terpadu implementasi e - Government; 

6. Menyelenggarakan Layanan koordinasi kerja sama lintas 

Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas 

Pemerintah Pusat serta non pemerintah; 

7. Menyelenggarakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e - 

Government Pemerintah; 

8. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan 

sertifikasi teknis bidang TIK; 

9. Menyelenggarakan implementasi e - Government dan Smart City, 

Promosi pemanfaatan layanan Smart City; 

10. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi 

Pembardayaan TIK Pemerintah; 

11. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang 

Statistik dan Pemberdayaan TIK. 

C. Seksi Pemberdayaan TIK Masyarakat 

1. Memberikan pelayanan, bimbingan teknis, Workshop dan Edukasi 

secara terstruktur dan terpadu dalam rangka sosialisasi 

pemanfaatan teknologi informasi  ke Masyarakat; 

2. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas masyarakat 

dalam implementasi e - Government dan Smart City; 

3. Menyelenggarakan Sistem Informasi Smart City, Layananinteraktif 

Masyarakat; 

4. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan penerapan telematika 

dilingkungan masyarakat; 

5. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam rangka 

pemberdayaan Telematika bagi masyarakat; 

6. menyiapkan bahan sosialisasi pemanfaatan telematika kepada 

masyarakat; 

7. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi 

Pembardayaan TIK Masyarakat; 
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8. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang 

Statistik dan Pemberdayaan TIK. 

 

2.6.5 Teknologi Informasi dan Persandian 

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Teknologi 

Informasi dan Persandian. 

A. Seksi Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak 

1. Menyiapkan perencanaan, petunjuk teknis, pengembangan Sistem 

Informasi yang terintegrasi antar SKPD. 

2. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan 

dan pelayanan publik yang terintegrasi. 

3. Menyelenggarakan Layanan pemeliharaan aplikasi ke pemerintahan 

dan publik. 

4. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi antar SKPD. 

5. Memberikan pelayanan, bimbingan teknis Sistem Informasi. 

6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi 

Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak. 

7. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang 

Teknologi Informasi dan Persandian. 

B. Seksi Pengembangan Sarana Perangkat Keras 

1. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan 

Data Center (DC) dan Disaster RecoveryCenter (DRC). 

2. Menyelenggarakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam 

implementasi e - Government. 

3. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam 

pengelolaan infrastruktur dan teknologi Informatika, Government 

Cloud Computing. 

4. Menyelenggarakan Layanan filtering konten negatif. 

5. Menyelenggarakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. 

6. Menyelenggarakan Pengelolaan akses internet pemerintah dan 

publik. 
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7. Melakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fasilitas TIK 

untuk kepentingan masyarakat. 

8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi 

Pengembangan Sarana Perangkat Keras. 

9. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang 

Teknologi Informasi dan Persandian. 

C. Seksi Sandi dan Keamanan Informasi 

1. Menyiapkan perencanaan, petunjuk teknis, pengamanan 

infrastruktur, data center, aplikasi e - Government, data base dalam 

penerapan teknologi informasi; 

2. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik; 

3. Menyelenggarakan Layanan penanganan insiden keamanan 

informasi; 

4. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia di bidang keamanan informasi; 

5. Menyelenggarakan keamanan informasi pada Sistem Elektronik 

Pemerintah Daerah; 

6. Melakukan audit TIK Pemerintah; 

7. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; 

8. Menerima, mengirim dan menyampaikan berita, sandi dan 

telekomunikasi serta Faksimile; 

9. Menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat 

Daerah kabupaten/kota; 

10. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Sandi 

dan Keamanan Informasi; 

11. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang 

Teknologi Informasi dan Persandian. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Bisnis UMKM 

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU terebut, 

dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka 

merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau 

menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam 

UU tersebut (Firmansyah 2019). 

3.2 Promosi 

Promosi merupakan salah satu strategi marketing yang bertujuan untuk 

meningkatkan penjualan suatu produk barang ataupun jasa. Promosi bisa 

dilakukan dengan berbagai cara dengan menggunakan media yang beragam, 

seperti misalnya membuat iklan berupa video ataupun gambar, mempromosikan 

secara langsung melalui mulut ke mulut, dan melalui suara seperti iklan di radio. 

Menurut Rambat Lupiyoadi, promosi adalah salah satu variabel dalam bauran 

pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan 

produk jasa. Kegiatan promosi adalah bukan saja berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat 

untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

 

3.3 Media Sosial 

Media sosial merupakan sebuah media untuk melakukan interaksi sosial 

secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa 

dibatasi ruang dan waktu.  
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Sedangkan menurut Michael Cross (2013) media sosial adalah sebuah istilah 

yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk 

mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan 

berinteraksi melalui isi pesan berbasis web. Dikarenakan internet selalu 

mengalami perkembangan, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang 

tersedia bagi pengguna pun selalu mengalami perubahan. Hal ini menjadikan 

media sosial lebih hypernym dibandingkan sebuah referensi khusus terhadap 

berbagai pengguna atau rancangan. 

 

3.4 Instagram 

Instagram merupakan salah satu aplikasi sosial media yang banyak disukai 

banyak orang saat ini khususnya para pemuda. Saat ini di App Store Instagram 

berada di urutan ke dua dalam kategori Social App dengan rating 4.4 dari 5.  

 

Gambar 3. 1 Logo Instagram 

(Sumber: Pngwing.com) 

Instagram adalah aplikasi media sosial untuk berbagi gambar dan juga video 

antara sesama pengguna dengan instan. Pengguna juga bisa menikmati beberapa 

konten Instagram milik orang lain dengan mudah, lalu dapat membagikannya 

kepada teman melalui link ataupun secara langsung melalui Direct Message.  
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Berikut merupakan beberapa fitur aplikasi Instagram : 

A. Berbagi Foto dan Video 

Fitur utama Instagram yaitu menjadi wadah berbagi foto dan video 

untuk para penggunanya. Pengguna dapat menambahkan caption dan juga  

efek/filter kepada foto dan video yang akan diunggah. Namun untuk video 

yang diunggah maksimal berdurasi 10 menit. Pengguna dapat 

mengunggah beberapa foto sekaligus yang nantinya akan ditampilkan 

dengan cara slide yang maksimal berisi 10 foto.  Pengguna juga dapat 

menandai seseorang dan menambahkan lokasi tempat di mana foto/video 

tersebut dibuat. Lalu pengguna juga dapat membagikan foto dan video 

sekaligus ke aplikasi Facebook, Twitter, dan Tumblr.  

B. Komentar dan Like 

Pada setiap foto dan video yang diunggah, pengguna lain dapat 

memberikan komentar dan juga like. Namun saat akan mengunggah foto 

atau video, pengguna juga dapat memilih untuk menonaktifkan kolom 

komentar dan menyembunyikan jumlah like yang diterima saat foto atau 

video telah diunggah. Foto dan video yang telah di-like akan terkumpul ke 

dalam menu Manage Likes yang terletak di kolom pengaturan. 

C. Bagikan dan Simpan 

Setiap konten (foto ataupun video) yang diunggah dapat dibagikan 

kepada pengguna lainnya melalui Direct Message. Selain itu pengguna 

juga dapat menyimpan konten pengguna lain. Semua konten yang telah 

disimpan nantinya akan muncul di menu profil. Biasanya pengguna akan 

menyimpan konten-konten yang menurut mereka penting.   

D. Instagram Story 

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membagikan foto dan 

video mereka dengan menambahkan berbagai efek dan juga teks. Berbeda 



23 

 

 

 

dengan mengunggah ke dalam feed, Instagram Story hanya berdurasi 15 

detik saja dan akan hilang dalam 24 jam. Namun pengguna masih dapat 

menyimpannya ke dalam Story Highlights agar tetap bisa dilihat sampai 

kapanpun. Story Highlights akan ditampilkan di dalam menu profil dan 

pengguna bisa memilih story apa saja yang ingin dimasukkan.   

E. Reels 

Reels pada Instagram merupakan fitur penampil video secara 

vertikal yang berdurasi 90 detik. Nantinya konten yang berupa reels ini 

memiliki menu tersendiri yang ditampilkan di profil pengguna. Sama 

halnya dengan konten foto dan juga video, para pengguna lain dapat 

memberikan komentar, like, membagikan, dan menyimpan video Reels 

tersebut. Selain itu pengguna lain juga dapat me-remix video Reels 

tersebut, yang artinya mereka dapat menggabungkan video Reels 

pengguna lain dengan miliknya sendiri. 

 

3.5 Desain 

Desain adalah sebuah proses dari perancangan sebuah ide gagasan yang 

berkaitan dengan benda cipta dan dibuat berdasarkan aspek teknis, fungsi, dan 

material. Menurut Sachari dan Sunarya (2001, hlm. 10), desain adalah terjemahan 

fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, dan tata hidup manusia, serta merupakan 

cerminan budaya zamannya. Desain adalah salah satu manifestasi kebudayaan 

yang berwujud, desain adalah produk dari nilai-nilai yang berlaku pada kurun 

waktu tertentu (Agustini 2015). 

 

3.6 Unsur Desain 

Dalam membuat sebuah desain tentu terdapat beberapa unsur yang harus 

diperhatikan, karena hal tersebut juga berpengaruh terhadap hasil desain yang 

dibuat nanti. Pada dasarnya unsur desain terdiri dari unsur-unsur yang dapat 

diolah dengan menggunakan prinsip-prinsip desain sehingga menghasilkan satu 

kesatuan sistem yang harmoni. Unsur apa saja yang akan disertakan dalam olahan 

prinsip-prinsip desain disesuaikan dengan tujuan atau target dari sebuah karya 
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desain yang tersistem (Yusita Kusumarini 2005). Adapun unsur-unsur desain 

tersebut adalah sebagai berikut: 

A. Titik (Dot) 

Titik adalah sebuah bentuk kecil yang tidak memiliki dimensi. 

Pada umumnya titik berbentuk bundaran, tidak bersudut, dan tanpa arah. 

Titik dalam desain seringkali ditampilkan dalam bentuk kelompok dengan 

menggunakan variasi jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu.  

B. Garis (Line) 

Garis merupakan salah satu unsur dalam sebuah bentuk desain. 

Garis terbentuk dari beberapa titik yang saling terhubung sehingga dapat 

membentuk berbagai macam garis seperti garis lurus, lengkung, zigzag, 

tidak beraturan, horizontal, vertikal, dan diagonal. 

C. Bentuk/Bidang (Shape) 

Bentuk/bidang tersusun dari beberapa garis yang saling terhubung 

dan membuat area tertutup, sehingga membentuk sebuah ruang dua 

dimensi atau dwimatra yang hanya memiliki dua ukuran (panjang dan 

lebar). Penggunaan sebuah bidang dalam desain selain menggambarkan 

sebuah objek juga dapat membantu menambah daya tarik dalam layout 

serta dapat membantu mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan 

dalam desain tersebut. 

D. Tekstur (Texture) 

Tekstur merupakan tampilan atau visualisasi dari permukaan suatu 

objek yang dapat dirasakan dengan cara dilihat dan diraba. Ada berbagai 

macam jenis tekstur yang seringkali digunakan dalam desain seperti 

tekstur halus, kasar, lembut, licin, berpori, mengkilap, dan sebagainya. 

Tentunya penggunaan masing-masing tekstur tersebut bergantung terhadap 

konsep desain yang digunakan dan pesan apa yang ingin desampaikan oleh 



25 

 

 

 

desainer. Hal itu dikarenakan tekstur dapat memperkuat rasa atau emosi 

tertentu dalam sebuah desain. 

E. Ruang (Space) 

Ruang merupakan jarak antar unsur-unsur dalam desain. Disaat 

ingin memasukkan berbagai macam objek dalam sebuah desain, tentunya 

sebagai desainer perlu memperhatikan ruang antar objek sehingga desain 

terlihat lebih rapi dan proporsional. Dengan begitu desain akan menjadi 

lebih mudah untuk dipahami dan lebih nyaman dilihat. 

F. Warna (Color) 

Warna merupakan unsur desain yang tidak kalah penting, karena 

warna dapat memberikan makna dan juga tema dalam sebuah desain. 

Pemilihan warna yang tepat dalam sebuah desain tentu akan memperkuat 

pesan yang disampaikan, karena setiap warna memiliki makna atau filosofi 

tersendiri. Maka jika dalam sebuah desain terdapat pemilihan warna yang 

kurang sesuai, secara otomatis pesan yang disampaikan pun kurang jelas 

dan konsisten. Unsur warna sendiri dibagi menjadi dua yaitu warna yang 

timbul karena sinar (RGB) dan warna yang dibuat dari unsur tinta 

(CMYK). 

 

3.7 Prinsip Desain 

Dalam dunia desain terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, karena 

hal itu juga sangat menunjang terhadap hasil dalam pembuatan sebuah desain dan 

juga terkait kemudahan audiens dalam memahami pesan yang terdapat dalam 

desain itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

A. Kesatuan 

Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan, jika salah satu atau 

beberapa unsur rupa mempunyai hubungan (warna, raut, arah dan lain-

lain), maka kesatuan tersebut telah tercapai. Dengan prinsip kesatuan dapat 

membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan 
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tema yang kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling 

mengikat (Arif Ranu W, S.Kom. 2010). 

B. Keseimbangan 

Keseluruhan elemen dalam desain harus dibuat dengan 

memperhatikan keseimbangan, agar dari semua elemen desain yang ada 

tidak saling mendominasi yang nantinya dapat membuat audiens 

kebingungan terhadap pesan yang ingin disampaikan. 

C. Irama 

Irama dalam sebuah desain dapat diartikan sebagai pengulangan unsur-

unsur desain seperti garis, bentuk, warna, ataupun titik dengan 

menggunakan variasi perubahan dalam bentuk, ukuran, posisi, atau elemen 

secara teratur dan terus menerus. Hal itu akan memberikan kesan halus, 

tenang, dan santai. 

D. Penekanan 

Emphasis disebut juga pusat perhatian. Buat bagian utama (pesan utama 

yang ingin ditampilkan) dari desain berbeda dari yang lain, baik dari segi 

warna ataupun bentuknya, agar perhatian audiens lebih tertuju pada bagian 

utama tersebut (Arif Ranu W, S.Kom. 2010). 

E. Kejelasan 

Kejelasan mempengaruhi penafsiran audien akan sebuah karya. 

Bagaimana sebuah karya tersebut mudah dimengerti dan tidak 

menimbulkan ambigu atau makna ganda (Arif Ranu W, S.Kom. 2010). 
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F. Proporsi 

Pada dasarnya, proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah 

bidang. Dalam bidang desain, semua unsur berperan menentukan proporsi, 

seperti hadirnya warna cerah yang diletakkan pada bidang/ruang sempit 

(Arif Ranu W, S.Kom. 2010) 

 

3.8 Karakteristik Grafis 

Dalam dunia desain grafis terdapat dua karakteristik grafis yang berbeda, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

A. Bitmap 

Bitmap dapat diartikan sebagai bentuk pecahan dalam sebuah gambar 

ketika dilakukan zoom hingga maksimal. Semakin detail sebuah gambar 

maka jumlah bitmap dalam gambar tersebut juga akan semakin banyak 

sehingga akan menghasilkan ukuran gambar yang besar dan memakan 

memori penyimpanan. 

B. Vector 

Berbeda dengan bitmap, gambar yang berupa vector tidak akan pecah 

ketika dilakukan zoom hingga maksimal. Hal itu membuat gambar vector 

memiliki ukuran file yang lebih ringan daripada bitmap. Namun semakin 

banyak elemen desain dalam vector dan efek visual yang diterapkan maka 

semakin besar juga ukuran file yang dihasilkan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Saat melakukan kerja praktik di Dinas Komunikasi dan Informatika Sumenep, 

hal pertama yang saya lakukan adalah mempelajari akun Instagram KOMINFO 

Sumenep untuk menemukan beberapa kelemahan atau kekurangan dalam segi 

desain feed dan juga konsep konten video yang digunakan. Kemudian saya juga 

memikirkan bagaimana konsep yang cocok digunakan untuk mempromosikan 

UMKM Sumenep. 

 

4.2 Konsep dan Ide Pekerjaan 

Setelah melakukan pengamatan terhadap akun Instagram KOMINFO 

Sumenep saya kemudian menemukan konsep desain template feed Instagram yang 

cocok untuk digunakan. Saya juga menyesuaikan konsep desain saya dengan 

konsep konten KOMINFO Sumenep yang sifatnya lebih ke arah berita atau 

formal. Kemudian saya menyiapkan beberapa konsep desain template feed yaitu 

swipeable feed dan juga yang biasa. Maksud konsep swipeable adalah desain yang 

saat diaplikasikan ke dalam feed Instagram akan terlihat menyambung dalam satu 

feed yang berisi beberapa foto sekaligus. 

Kemudian untuk konsep promosi UMKM Sumenep, saya juga memilih untuk 

membuat poster ukuran feed Instagram 1:1 yang memiliki konsep yang sama yaitu 

swipeable. Karena konsep tersebut terlihat lebih menarik dan menjadi tren 

belakangan ini.  

 

4.3 Brief 

Brief dalam hal ini merupakan sebuah rencana terkait sebuah konsep dan 

pekerjaan yang sudah disepakati bersama dengan penyelia. Adapun beberapa brief 

pekerjaan yang sudah disepakati antara lain : 

a. Memikirkan konsep atau cara yang efektif untuk mempromosikan UMKM 

Sumenep di Instagram KOMINFO Sumenep. 
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b. Membuat beberapa alternatif desain template feed Instagram. 

c. Membuat desain ilustrasi landmark Kabupaten Sumenep berbasis vector. 

d. Membuat desain ilustrasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep 

berbasis vector. 

e. Membuat video tentang potensi wisata Kabupaten Sumenep. 

 

4.4 Penggunaan Software 

Software yang saya gunakan merupakan produk Adobe Creative, saya memilih 

menggunakan software tersebut karena fiturnya yang lengkap dan tampilannya 

yang sederhana sehingga mudah dipahami. 

4.4.1 Adobe Illustrator 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Pngwing.com) 

Dikarenakan dalam Kerja Praktik ini saya hanya berfokus dalam 

pembuatan desain feed Instagram yang berbasis desain vector, maka saya memilih 

untuk menggunakan software Adobe Illustrator (Ai). Selain dinilai sebagai 

software yang lebih mudah dan cocok untuk digunakan dalam pembuatan desain 

vector, Ai juga dinilai lebih menghemat waktu dalam proses pengerjaan desain 

karena dapat membuat beberapa lembar kerja (Artboard) sekaligus. 

Gambar 4. 1 Logo Adobe Illustrator 
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4.4.2 Adobe Premiere 

 

 

(Sumber: Pngwing.com) 

Selain membuat desain feed Instagram, saya juga membantu KOMINFO 

Sumenep dalam hal editing konten video pendek Instagram. Karena itu saya 

memilih untuk menggunakan software Adobe Premiere. Dengan pilihan fitur yang 

lengkap dan juga interface yang jelas dan mudah dipahami, Adobe Premiere 

memudahkan penggunanya dalam melakukan edit video.   

 

4.5 Referensi 

Pencarian referensi sebelum pembuatan desain akan sangat membantu dalam 

hal pencarian atau mengembangkan ide desain yang akan dibuat. Dalam hal 

mencari referensi saya terlebih dahulu mempelajari akun Instagram KOMINFO 

regional lain yang memiliki jumlah followers lebih banyak dan desain feed juga 

konten reels ataupun videonya juga menarik seperti KOMINFO Jogjakarta, 

KOMINFO Jawa Tengah, KOMINFO Jawa Timur, dsb.  

Selain itu, saya juga mencari referensi melalui aplikasi Pinterest yang dimana 

merupakan aplikasi favorit para desainer dalam mencari referensi. Di sana 

terdapat banyak sekali desainer yang juga mengunggah karyanya untuk dijadikan 

referensi dan sebagai ajang untuk mempromosi karya mereka sendiri. Sehingga 

tidak heran jika saat mencari referensi melalui aplikasi tersebut terdapat banyak 

sekali gambar atau pilihan yang muncul dan hal itu dapat membantu 

mempermudah dalam proses pencarian ide. 

Gambar 4. 2 Adobe Premiere 
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Gambar 4. 3 Profil Instagram KOMINFO DIY Jogjakarta 

(Sumber: Instagram) 

 

Gambar 4. 4 Referensi Feed Instagram 

(Sumber: Pinterest.com) 

4.6  Proses Desain  

Setelah mencari beberapa referensi, sudah saatnya untuk melakukan 

implementasi dari hasil pencarian ide melalui referensi tadi. Ada beberapa tahap 

dalam proses pembuatan desain yang saya buat, yaitu seperti berikut ini: 

 

4.6.1 Pembuatan Sketsa Digital Template Feed dan Ilustrasi 

Pada tahap pembuatan sketsa, saya memilih untuk langsung membuat 

sketsa melalui digital karena selain untuk menghemat waktu konsep yang 

digunakan pun juga sederhana yaitu dengan menggunakan elemen desain 
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berbentuk abstrak dan juga pattern. Sehingga menurut saya tidak perlu melakukan 

tracing lagi, yaitu proses digitalisasi sketsa manual. Begitu juga dengan desain 

ilustrasi landmark Sumenep dan juga desain vector Bupati dan Wakil Bupati 

Sumenep. 

a. Sketsa Digital Template Feed Instagram 

 

 

Pada sketsa alternatif 1 menggunakan penggabungan antara elemen 

desain abstrak yang berbentuk gelombang dan juga bentuk simetris 

lingkaran dan persegi panjang yang disusun sejajar hingga berbentuk 

lingkaran (Masking). Setiap ukuran dan bentuk dibuat dengan 

memperhatikan keseimbangan layout dalam desain tersebut sehingga 

nantinya lebih nyaman untuk dilihat. Ukuran template desain tersebut 

adalah 1:1 (1080 x 1080px).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Sketsa Digital Alternatif 1 
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 Pada sketsa alternatif 2 menggunakan ukuran yang sama yaitu 

ukuran 1:1, namun yang berbeda adalah penggunaan elemen desain 

secara keseluruhan yaitu menggunakan kombinasi bentuk geometris 

seperti persegi, persegi panjang, dan juga setengah lingkaran. Bentuk 

setengah lingkaran tersebut dibuat sebagai tempat peletakan foto dari 

konten Instagram sehingga nantinya dari pihak KOMINFO Sumenep 

hanya perlu melakukan masking foto yang akan ditampilkan ke dalam 

bentuk lingkaran tersebut. Lalu bentuk setengah lingkaran yang berada 

di bawahnya hanya sebagai elemen grafis saja sehingga desain tidak 

terlihat membosankan. Kemudian bentuk persegi dan persegi panjang 

berfungsi sebagai backrground pada teks untuk meningkatkan 

keterbacaan pada teks dan mengisi kekosong layout bagian bawah 

dengan variasi warna yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Sketsa Digital Alternatif 2 
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  Pada sketsa alternatif 3 juga menggunakan ukuran yang sama yaitu 

1:1, namun konsepnya adalah swipeable post sehingga nantinya dalam 

satu feed berisi dua gambar yang menyambung seperti pada gambar di 

atas. Untuk konsep desainnya menggunakan elemen campuran bentuk 

geografis seperti lingkaran dan juga segi enam yang digunakan sebagai 

konsep pattern. Kemudian juga menggunakan elemen grafis abstrak 

yang berbentuk gelombang berlapis yang membuat desain tidak terlihat 

terlalu kaku. Untuk penempatan gambar yang nantinya digunakan saat 

implementasi konten kedepannya oleh KOMINFO Sumenep, dapat 

diletakkan di dalam bentuk lingkaran yang berada di pojok dan harus 

dilakukan proses masking terlebih dahulu agar nantinya foto yang 

diletakkan mengikuti bentuk lingkaran sehingga lebih nyaman dilihat. 

 

b. Sketsa Digital Landmark Sumenep 

Proses ini adalah tahap pembuatan sketsa digital (line art) dari 

foto yang telah terkumpul tadi. Tentu tidak dibuat mirip secara 

keseluruhan, karena konsepnya adalah flat illustration yang dimana dari 

foto aslinya dibuat menjadi lebih sederhana namun tetap mampu 

menggambarkan ciri khas dari setiap landmark.  

Gambar 4. 7 Sketsa Digital Alternatif 3 
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Gambar 4. 8 Sketsa Digital Masjid Jamik Sumenep 

Pada sketsa Masjid Jamik Sumenep ini saya buat menjadi lebih 

sederhana dari bentuk aslinya. Ada beberapa detail bentuk dari Masjid 

Jamik Sumenep yang saya hilangkan. Namun tanpa menghilangkan ciri 

khas dari bentuk bangunan aslinya yang berbentuk seperti benteng 

pertahanan. 

 

Gambar 4. 9 Sketsa Digital Labang Mesem Sumenep 

Dikarenakan bentuk aslinya yang memang sederhana, sketsa dari 

bangunan Labang Mesem yang saya buat ini menjadi semakin terlihat 

sederhana. Detail pada genting, pot, dan rantai pada bangunan aslinya 

saya buat menjadi lebih sederhana karena menyesuaikan dengan tema 

ilustrasi itu sendiri yaitu flat illustration. 
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Gambar 4. 10 Sketsa Digital Asta Tinggi Sumenep 

Pada sketsa digital Asta Tinggi ini saya juga buat menjadi lebih 

sederhana seperti bangunan flat. Bagian yang saya buat menjadi lebih 

sederhana adalah bagian detail ukiran yang terdapat pada bangunan 

aslinya. Serta bentuk-bentuk yang terlihat rumit saya buat menjadi lebih 

sederhana tanpa menghilangkan ciri khas dari bangunan tersebut. 

 

Gambar 4. 11 Sketsa Digital Alun-alun Sumenep 

Oleh karena model bangunannya yang menggunakan 

penggabungan dari berbagai bentuk geometris yang disusun 

menyerupai sebuah sayap, maka sketsa digitalnya saya buat menyerupai 

bentuk aslinya tanpa ada yang dikurangi sedikit pun. Saya tidak 

menemukan bagian dari bangunan ini yang rumit dan cocok untuk saya 

sederhakan, sehingga saya buat persis sebagaimana bangunan aslinya. 
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Gambar 4. 12 Sketsa Digital Bandar Udara Trunojoyo Sumenep 

  Dalam sketsa digital Bandar Udara Trunojoyo terdapat banyak hal 

yang saya modifikasi menjadi lebih sederhana. Seperti pada besi 

penyangga bagian atas itu merupakan hasil dari penyederhanaan yang 

lakukan dari foto bangunan aslinya. Kemudian terdapat banyak sekali 

pintu kaca di dalamnya yang terlihat samar di gambar, sehingga saya 

buat menjadi flat tidak menggunakan pintu sama sekali dalam sketsa 

yang saya buat. Karena yang menjadi ciri khas dari bangunan Bandar 

Udara Trunojoyo adalah bentuk bangunannya. Oleh karena itu jika 

hanya menghilangkan pintu menurut saya tidak akan menghilangkan 

ciri khas dari bentuk bangunan aslinya. 

 

c. Sketsa Digital Ilustrasi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 

  Dalam proses ini melakukan pembuatan line art dari setiap detail 

bagian wajah dan juga bagian baju dan aksesoris yang digunakan. 

Namun konsepnya tetap sama yaitu flat vector illustration. Sehingga 

nantinya bentuk dan juga pewarnaan mungkin tidam terlalu persis 

dengan foto aslinya, namun tetap memperhatikan pewarnaan yang 

sesuai seperti gelap terang.  
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Gambar 4. 13 Sketsa Digital Ilustrasi Bupati Sumenep 

 Proses pembuatan sketsa digital Bupati Sumenep memakan waktu 

yang cukup lama karena ada banyak sekali detail yang harus 

diperhatikan. Seperti bentuk wajah, mata, hidung, dan telinga harus 

memiliki bentuk yang sama dengan foto aslinya karena nantinya akan 

berpengaruh terhadap hasil akhir. Selain itu juga terdapat detail pada 

aksesoris yang digunakan, meskipun tidak sama persis dengan aslinya 

karena hanya sebagai penggambaran versi sederhananya saja. Lalu 

dalam sketsa tersebut juga terdapat line art yang digunakan untuk 

pewarnaan nanti, mulai dari bagian yang gelap hingga yang terang. 

Karena itulah sketsa tersebut terlihat rumit dan memakan waktu yang 

cukup lama. 
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Gambar 4. 14 Sketsa Digital Ilustrasi Wakil Bupati Sumenep 

 Pada sketsa digital Wakil Bupati Sumenep kurang lebih memiliki 

detail yang sama dengan sketsa ilustrasi Bupati Sumenep. Hanya saja 

menambahkan detail kerudung mulai dari bentuk lipatannya dan juga 

untuk pewarnaan gelap terangnya. Kemudian juga terdapat tambahan 

objek kaca mata yang digunakan.  

 

4.6.2 Proses Pewarnaan dan Finishing 

Pada proses pewarnaan template feed Instagram yang saya buat adalah 

menyesuiakan dengan warna logo dari Kabupaten Sumenep sendiri, kemudian 

untuk pewarnaan desain ilustrasi landmark Sumenep menyesuaikan dengan warna 

dari foto bangunan aslinya dengan menggunakan bantuna Eyedropper Tools, 

begitu juga dengan pewarnaan pada desain ilustrasi Bupati dan Wakil Bupati 

Sumenep yang juga menyesuaikan palet warna berdasarkan foto aslinya. 
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Kemudian untuk tahap finishing menambahkan beberapa elemen grafis 

seperti sebagai pelengkap seperti pada template feed, lalu terdapat beberapa efek 

visual drop shadow dan juga gradasi seperti yang terdapat pada hasil ilustrasi 

landmark Sumenep dan juga ilustrasi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. 

a. Template Feed Instagram 

 Pemilihan warna yang digunakan menyesuaikan dengan warna 

logo Kabupaten Sumenep yaitu dominasi warna hijau yang 

dikombinasikan dengan warna kuning dan putih, hal itu saya buat 

untuk memperkuat karakteristik dari Kabupaten Sumenep yang 

nantinya juga menjadi sebuah ciri khas dari konten KOMINFO 

Sumenep. 

 

 

Gambar 4. 15 Palet Warna 

(Sumber: Colorhunt.com) 
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Gambar 4. 16 Penerapan Warna Sketsa Alternatif 1 

Pada konsep pewarnaan sketsa alternatif 1 menyesuaikan warna 

yang terdapat dalam palet warna yang sudah ditentukan sebelumya. 

Warna putih di sini digunakan sebagai tempat peletakan logo sehingga 

logo nantinya dapat terlihat dengan jelas. Kemudian untuk pewarnaan 

elemen grafis lainnya masih menggunakan konsep yang sama satu sama 

lain, yaitu lapisan pertama menggunakan fill warna orange kemudian di 

lapisan selanjutnya hanya berupa stroke saja yang berwarna orange. 

 

Gambar 4. 17 Penerapan Warna Sketsa Alternatif 2 
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 Pada konsep pewarnaan sketsa alternatif 2 tidak jauh berbeda 

dengan konsep alternatif 1 yang dimana memang dari segi pewarnaan 

memiliki palet warna yang sama. Namun yang membedakan di sini 

adalah ada elemen grafis yang memilki opacity berbeda dengan elemen 

grafis lainnya. Yaitu elemen grafis persegi yang dibuat hanya sebagai 

background pada teks. Walaupun sebenarnya dengan menggunakan 

teks berwarna putih nantinya akan tetap terlihat dengan jelas meskipun 

tidak menggunakan elemen persegi seperti gambar di atas. Namun 

desain akan terlihat lebih sepi dan kaku. Perbedaan opacity juga 

membuat desain terlihat lebih bervariasi. 

 

 
Pada alternatif desain yang ke-3 ini masih menggunakan palet 

warna yang sama namun terlihat lebih kompleks dan bervariasi. 

Dimulai dari elemen berbentuk gelombang yang pewarnaannya 

menggunakan efek gradasi sehingga desain menjadi terlihat lebih hidup 

dan menarik. Kemudian elemen pattern menggunakan dua konsep yang 

berbeda yaitu pada pattern bagian atas hanya menggunakan stroke saja 

sedangkan pada bagian bawah menggunakan fill, namun sama-sama 

memiliki opacity yang rendah. Hal tersebut dikarenakan elemen 

tersebut hanyalah pattern yang berfungsi untuk mengisi kekosongan 

pada background. Dan juga agar tidak menghalangi ataupun 

mengurangi keterbacaan pada teks nantinya.  

Gambar 4. 18 Penerapan Warna Sketsa Alternatif 3 
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Gambar 4. 19 Hasil Desain Feed Alternatif 1 

Pada hasil finishing desain template feed alternatif 1 terdapat 

beberapa tambahan elemen yang tidak kalah penting dan juga menarik. 

Seperti elemen grafis lingkaran berwarna hijau dengan menggunakan 

opacity yang rendah sehingga membuat desain menjadi lebih bervariasi 

dan menarik. Lalu ada juga elemen lingkaran berwarna putih dengan 

menggunakan warna stroke orange sebagai penekanan terhadap elemen 

lingkaran putih yang nantinya diletakkan gambar. Kemudian juga 

dilakukan pengaturan layout pada teks sebagai gambaran nantinya saat 

penggunaan template tersebut ke dalam konten Instagram KOMINFO 

Sumenep. 
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Gambar 4. 20 Hasil Desain Feed Alternatif 2 

Hasil finishing pada template feed alternatif 2 hanya terdapat 

sedikit tambahan saja yaitu elemen setengah lingkaran berwarna putih 

yang nantinya digunakan sebagai tempat untuk peletakan foto dalam 

konten feed. Kemudian juga pengaturan layout pada teks yang 

menyesuaikan dengan elemen grafis kotak pada bagian bawah. Namun 

pada judul konten dibuat dengan ukuran yang lebih besar dan 

diletakkan di bawah elemen lingkaran dan di atas teks. 

 

 

 

 

Gambar 4. 21 Hasil Desain Feed Alternatif 3 
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Pada hasil desain template feed alternatif 3 terdapat penambahan 

beberapa efek visual seperti drop shadow yaitu menambahkan efek 

bayangan pada elemen gelombang dari setiap lapisnya. Hal itu 

membuat tiap lapisan dari elemen gelombang terlihat lebih hidup dan 

menarik. Dan juga terdapat pada elemen lingkaran yang menggunakan 

efek inner shadow yaitu menambahkan efek bayangan pada bagian 

dalam objek. Kemudian juga menambahkan pengaturan layout pada 

teks yang dimana judul konten berada di sebelah kiri karena nantinya 

saat diunggah desain feed yang sebelah kirilah yang terlihat lebih dulu, 

lalu saat digeser terdapat teks selanjutnya yang berisi deskripsi dalam 

konten dan juga sub judul konten.  

b. Ilustrasi Landmark Sumenep 

  Pemilihan warna yang digunakan mengikuti penggunaan warna 

yang terdapat pada gambar landmark yang telah dikumpulkan 

sebelumnya, sehingga tidak menghilangkan ciri khas landmark. 

 

Gambar 4. 22 Pewarnaan Ilustrasi Masjid Jamik Sumenep 

 

 

Gambar 4. 23 Palet Warna Ilustrasi Masjid Jamik Sumenep 
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 Jika dilihat secara keseluruhan warna dari sketsa yang dibuat 

mayoritas menggunakan warna emas sebagaimana bangunan Masjid 

Jamik aslinya. Namun saya tidak menggunakan efek gradasi pada 

ilustrasi tersebut karena nantinya akan keluar dari tema yang telah 

ditentukan yaitu flat illustration. 

 

Gambar 4. 24 Hasil Finishing Ilustrasi Masjid Jamik Sumenep 

 Terlihat bahwa dengan sentuhan efek visual drop shadow saja 

mampu membuat ilustrasi Masjid Jamik Sumenep menjadi lebih menarik. 

Dalam mengaplikasikan efek visual tersebut tentu tidak semua bagian 

dari ilustrasi diberi efek drop shadow. Hanya beberapa bagian terluar saja 

yang cocok untuk diberikan tersebut sehingga penggunaan efek 

bayangannya terlihat lebih nyata meskipun hanya sebuah ilustrasi. 

Dengan adanya efek drop shadow tentu lebih nyaman untuk dilihat dan 

detail bagian dari bangunan tersebut menjadi lebih terlihat jika 

dibandingkan dengan sebelum dilakukan finishing. 
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Gambar 4. 25 Pewarnaan Ilustrasi Labang Mesem Sumenep 

 

Gambar 4. 26 Palet Warna Ilustrasi Labang Mesem Sumenep 

  Pewarnaan pada ilustrasi labang mesem memilki warna earth tone 

sebagaimana warna dari bangunan aslinya. Tentu pada gambar dari 

bangunan Labang Mesem ini tidak terbatas hanya terdapat warna 

seperti gambar di atas namun, saya hanya memilih beberapa warna 

yang mampu mewakilkan beberapa detail warna yang tidak saya 

tambahkan itu. 
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Gambar 4. 27 Hasil Finishing Ilustrasi Labang Mesem Sumenep 

  Hasil finishing dari ilustrasi Labang Mesem terlihat lebih detail 

dari tahap pewarnaan. Efek visual drop shadow digunakan untuk bagian 

bangunan seperti pilar, genting, rantai, dan beberapa bagian yang 

memang membutuhkan adanya bayangan. Karena jika dilihat dari palet 

warna yang diguanakan memang ada beberapa warna yang tidak kontras 

satu sama lain sehingga nantinya tidak akan terlihat jelas beberapa bagian 

tertentu dalam ilustrasi tersebut jika tidak menggunakan efek drop 

shadow. 

 

Gambar 4. 28 Pewarnaan Ilustrasi Asta Tinggi Sumenep 
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Gambar 4. 29 Palet Warna Ilustrasi Asta Tinggi Sumenep 

 Terlihat memang lebih sedikit warna yang digunakan dalam ilustrasi 

Asta Tinggi Sumenep dari pada ilustrasi lainnya, karena memang 

berdasarkan gambar aslinya bangunan ini hanya menggunakan empat 

warna saja seperti yang telah tertera di atas. Mayoritas warna tembok 

bangunan berwarna putih, kemudian untuk hiasan dinding berwarna 

hijau, kuning, dan hitam. Begitu juga dengan pintunya yang 

menggunakan warna kuning dan juga hijau. 

 
Gambar 4. 30 Hasil Finishing Ilustrasi Asta Tinggi Sumenep 

 Jika diperhatikan warna tembok bagian atas memiliki warna yang 

sama yaitu putih, tentu jika tidak menggunakan efek drop shadow tidak 

akan terlihat jelas setiap detail bagian dari tembok. Oleh karena itulah di 

tahap pewarnaan saya menggunakan bantuna stroke yang berwarna hitam 

untuk membantu saya melihat setiap bagiannya. Namun setelah 

melakukan tahap finishing tidak perlu lagi menambahkan stroke karena 

sudah menggunakan efek visual. 
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Gambar 4. 31 Pewarnaan Ilustrasi Alun-alun Sumenep 

 

Gambar 4. 32 Palet Warna Ilustrasi Asta Tinggi Sumenep 

 Meskipun menggunakan desain bangunan yang terlihat rumit, 

pewarnaan yang digunakan pada Alun-alun Sumenep hanya konsisten 

pada tiga warna saja, yaitu kuning, coklat ke emasan, dan juga hijau. 

Tiga warna tersebut dikombinasikan dengan proporsi yang tepat sehingga 

menciptakan keseimbangan dalam desain, tidak hanya dari segi bentuk 

melainkan juga dari segi warna. 

 

Gambar 4. 33 Hasil Finishing Ilustrasi Alun-alun Sumenep 

 Terlihat setiap bagian dari bentuk geometris dalam ilustrasi tersebut 

menjadi lebih menarik dan terlihat nyata, padahal merupakan flat 
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illustration. Saat mengaplikasikan efek visual, tentu tiap bagian dari 

bentuk geometris tersebut menggunakan pengaturan jarak, posisi, dan 

ketebalan bayangan yang berbeda. Karena posisinya yang saling 

berhimpit satu sama lain perlu adanya penyesuaian dalam hal tersebut 

sehingga proporsi bayangan menjadi lebih nyata dan menarik, tidak 

terlalu gelap dan juga jaraknya yang sesuai dengan setiap objek. Semakin 

rapat jarak antar objek maka semakin rapat pula jarak bayangan dengan 

objek dan ketebalan bayangannya pun semakin meningkat jika 

dibandingkan dengan objek yang berjauhan. 

 

Gambar 4. 34 Pewarnaan Ilustrasi Bandar Udara Trunojoyo Sumenep 

 

Gambar 4. 35 Palet Warna Ilustrasi Bandar Udara Trunojoyo Sumenep 

 Pada pewarnaan ilustrasi Bandar Udara Trunojoyo Sumenep ini 

memilikil palet warna yang terbilang banyak. Karena jika dilihat dari 

model bangunannya sendiri memang memiliki banyak bagian, namun 

tetap saya lakukan penyederhaan dari beberapa bagian tersebut mulai dari 

bentuk hingga pemilihan warna agar tidak terkesan terlalu rumit dan 

keluar dari tema ilustrasi. 
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Gambar 4. 36 Hasil Finishing Ilustrasi Bandar Udara Trunojoyo Sumenep 

  Sama seperti hasil finishing ilustrasi lainnya, ilustrasi Bandar 

Udara Trunojoyo ini menggunakan efek visual yang sama namun dengan 

penyesuaian yang berbeda dari setiap detail bagian bangunannya. Seperti 

dalam bagian penopang besi di bagian atas yang terlihat rumit tentu 

memerlukan penyesuaian bayangan yaang berbeda mulai dari jarak 

bayangan hingga ketebalan bayangan. Lain halnya dengan efek bayangan 

yang terdapat pada pilar di bagian bawah, karena jarak pilar dengan 

objek bagian belakang jauh dan juga bentuknya yang sedehrana maka 

pengaturan bayangannya berbeda. Sebaran bayangannya tentu lebih jauh 

dan ketebalannya pun juga lebih rendah. Pengaturan semacam itu sangat 

mempengaruhi hasil akhir, jika salah mengaplikasikan penggunaan efek 

visual maka hasil akhirnya bisa fatal dan ilustrasi menjadi kurang 

menarik. 

c. Ilustrasi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 

 Setelah melakukan pembuatan line art, langkah berikutnya adalah 

pewarnaan yang kemudian dilanjutkan dengan proses finishing. Dalam 

melakukan pewarnaan membutuhkan proses pemilihan warna yang cocok 

dengan warna kulit dan juga aksesoris yang dipakai oleh Bupati dan juga 

Wakil Bupati Sumenep. Lalu untuk finishing saya hanya menambah efek 

gradasi pada beberapa bagian tertentu dengan tujuan untuk menambah 

variasi pada pewarnaan. 
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Gambar 4. 37 Hasil Ilustrasi Bupati Sumenep 

 Pada hasil ilustrasi Bupati Sumenep dapat dilihat penggunaan warna 

yang cukup banyak mulai dari warna kulit hingga seragam dan juga 

aksesoris yang digunakan. Tentu semakin banyak warna yang digunakan 

maka ilustrasi yang dihasilkan akan menjadi lebih terlihat detail. 

Kemudian untuk finishing yang dilakukan hanya menambahkan efek 

gradasi pada sebagian warna saku di seragam dan beberapa bagian lainnya 

yang membutuhkan dan cocok menggunakan efek gradasi. Efek gradasi 

saya lakukan apabila penggunaan warna pada bagian tertentu tidak cukup 

sesuai dan memiliki peralihan warna yang terlalu kontras antara gelap dan 

juga terang. Maka disitulah efek gradasi sangat dibutuhkan dalam tahap 

finishing.  
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Gambar 4. 38 Palet Warna Bagian Wajah Ilustrasi Bupati Sumenep 

 Palet warna yang digunakan tentu merupakan hasil penyesuaian dari 

warna kulit Bupati Sumenep dengan bantuan fitur Eyedropper. Mulai 

warna yang lebih cerah hingga gelap, semuanya digunakan sebagaimana 

hasil dari pembuatan line art yang telah menentukan posisi untuk 

penempatan warna gelap dan juga terang. Termasuk juga dengan 

penggunaan warna bibir dan mata. 

 

 

Gambar 4. 39 Palet Warna untuk Aksesoris dan Seragam 

 Kemudian untuk penggunaan warna pada bagian aksesoris 

menggunakan warna yang kontras dengan warna seragam. Yaitu dengan 

menggunakan warna yang cerah seperti kuning, emas, coklat, dan merah. 

Tentu dalam menentukan warna tersebut membutuhkan ketelitian karena 

saat menggunakan Eyedropper Tool pada foto objek memiliki banyak 

sekali pilihan warna yang dapat ditetapkan sebagai palet warna, namun 

warna tersebut belum tentu sesuai dan pas jika disandingkan dengan warna 

lain sebagai karya ilustrasi. Sedangkan untuk pewarnaan pada seragam 

menggunakan peralihan warna dari putih ke hitam namun tidak dilakukan 

efek gradasi. Karena tidak semua bagian cocok untuk menggunakan efek 

gradasi.  
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Gambar 4. 40 Hasil Ilustrasi Wakil Bupati Sumenep 

 Pada hasil dari ilustrasi Wakil Bupati Sumenep memang terlihat 

lebih banyak detail yang perlu diperhatikan seperti lipatan kerudung, kaca 

mata, dan lipatan pada seragam bagian lengan. Untuk dari segi pewarnaan 

menggunakan palet warna kulit yang berbeda dan juga warna pada bibir. 

Kemudian pada finishing menambahkan beberapa efek gradasi seperti 

yang terlihat pada bagian seragam. Kemudian juga mengatur opacity pada 

bagian kaca mata. 
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Gambar 4. 41 Palet Warna Bagian Wajah Ilustrasi Wakil Bupati Sumenep 

 Palet warna yang digunakan tampak berbeda dari palet warna 

ilustrasi Bupati Sumenep, mulai dari warna kulit dan juga warna bibir.  

Penggunaan palet warna kulit pada ilustrasi Wakil Bupati Sumenep ini 

cenderung lebih cerah sedangkan untuk warna bibir menggunakan warna 

merah dan turunannya. Kemudian untuk warna aksesoris dan juga seragam 

yang digunakan sama dengan palet warna ilustrasi Bupati Sumenep. 

 

4.6.3 Pembuatan Konten Video 

 Konten video yang akan dibuat adalah video pendek yang berisi macam-

macam potensi dan juga beberapa tempat ikonik yang terdapat pada Kabupaten 

Sumenep mulai dari potensi alam, produk, hingga potensi wisata yang ada. 

Dengan konten video yang hanya berdurasi 60 detik, pengumpulan footage yang 

nantinya dilakukan pun juga terbatas. Beriukut merupakan beberapa tahap proses 

pembuatannya : 

a. Pengumpulan Footage 

 Dalam pengumpulan proses pengumpulan footage saya mencari 

beberapa gambar yang merupakan potensi dari Kabupaten Sumenep 

dengan secukupnya saja namun mampu menggambarkan potensi 

Kabupaten Sumenep dalam 60 detik saja. 
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Gambar 4. 42 Petani Garam 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 

 

Gambar 4. 43 Alun-alun Kabupaten Sumenep 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 
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Gambar 4. 44 Masjid Jamik Sumenep 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 

 

Gambar 4. 45 Budaya Kerapan Sapi Sumenep 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 

 

Gambar 4. 46 Ikon Kota Keris 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 
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Gambar 4. 47 Bagang Ikan Nelayan 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 

 

Gambar 4. 48 Pesisir Pantai dan Nelayan Sumenep 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 

 

Gambar 4. 49 Wisatawan Menikmati Pemandangan Bawah Laut 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 
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Gambar 4. 50 Panen Ikan Bersama Nelayan 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 

 

Gambar 4. 51 Pedagang Ikan Asap 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 

 

Gambar 4. 52 Pemandangan Pelabuhan Kalianget 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 
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Gambar 4. 53 Festival Kesenian Musik Tong-tong 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 

 

Gambar 4. 54 Batik Khas Sumenep 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 

 

Gambar 4. 55 Pemandangan Pusat Kota Sumenep 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 
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Gambar 4. 56 Pulau Gili Labak 

(Sumber: Arsip KOMINFO Sumenep) 

b. Pengaturan Footage dalam Sequence 

 Dalam tahap ini saya melakukan penyesuaian terhadap footage 

yang telah terkumpul tadi ke dalam sequence. Mulai dari mengurutkan 

footage hingga penyesuaian ukuran footage dengan ukuran frame yaitu 

1080 x 1350px (4:5) sehingga nantinya video akan berbentuk potrait. 

 

Gambar 4. 57 Pengaturan Footage 

c. Penyesuaian Durasi Footage 

 Dalam melakukan penyesuaian durasi footage ke dalam durasi 

video yang ditentukan saya langsung menggunakan fitur Nest yaitu 

penggabungan beberapa footage sekaligus menjadi satu clip video 

sehingga hal itu memudahkan saya untuk menyamakan antara durasi 

footage dengan durasi video yang diinginkan yaitu 60 detik. 
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Gambar 4. 58 Pengaturan Durasi 

d. Penambahan Efek Essential Graphics 

 Penambahan efek ini berfungsi untuk memberikan keterangan 

nama tempat pada setiap footage gambar yang tadi telah terkumpul dengan 

penampilan dan juga animasi yang menarik dan sesuai untuk konten video 

seperti ini. Nama efek yang digunakan adalah Lowerthird_08.  

 

Gambar 4. 59 Penambahan Efek Lowerthird 
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e. Penambahan Backsound Music 

 Sebelum menambahkan backsound, saya melakukan seleksi 

terlebih dahulu backsound yang sesuai dengan isi konten dan juga konsep 

yang digunakan dalam konten. Saya memilih backsound Action Drums 

Opener, karena dinilai lebih cocok saat digunakan dengan konsep video 

pendek berdurasi 60 detik tanpa menggunakan voice over. Kemudian 

dilakukan penyesuaian antara beat music dan juga durasi dan clip video 

setiap gambar agar terlihat lebih menarik.  

 

Gambar 4. 60 Pengaturan Backsound 

f. Finishing 

 Dalam tahap ini saya memberikan efek transisi pada setiap 

pergantian gambar, yaitu dengan menggunakan efek Whip yang dimana 

gambar akan berganti dengan animasi blur kemudian terdapat animasi 

stretch dari gambar tersebut sehingga pergantian antar gambar menjadi 

lebih halus dan lebih menarik untuk dilihat. 
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Gambar 4. 61 Pengaturan Efek Transisi 

g. Render dan Export 

 Setelah proses edit dan finishing video selesai, maka yang harus 

dilakukan adalah rendering video tersebut untuk menghindari masalah saat 

pemutaran video dan juga agar pemutaran video menjadi lebih halus. 

Setelah itu video bisa langsung di export sesuai dengan ukuran dan format 

file yang diinginkan. Untuk video ini format yang saya gunakan adalah 

H.264, kemudian presetnya menggunakan Adaptive High Bitrate. 

 

Gambar 4. 62 Proses Rendering 
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Gambar 4. 63 Proses Export Video 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada laporan kerja praktik yang berjudul “Perancangan Feed Instagram  

Kominfo Sumenep sebagai Upaya untuk Mempromosikan UMKM Kabupaten 

Sumenep”, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tujuan dari perancangan ini adalah diharapkan Instagram KOMINFO 

Sumenep mendapatkan peningkatan jumlah followers yang signifikan 

sehingga dapat membantu mempromosikan UMKM Kabupaten Sumenep 

dengan optimal. 

2. Dalam merancang sebuah konten media sosial Instagram dalam bentuk feed 

dan juga video, perlu melakukan perencaan konsep yang detail dan juga 

kreatif. Sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah konten tersebut 

menjadi lebih mudah untuk dicerna dan menjadi lebih menarik. 

3. Dalam menggunakan media sosial Instagram perlu untuk melakukan penataan 

feed dan konsistensi dalam menggunakan template desain sehingga feed dalam 

sebuah profil Instagram menjadi lebih tertata dan menarik untuk dilihat. 

 

5.2 Saran 

 Dalam pembuatan laporan kerja praktik yang berjudul “Perancangan Feed 

Instagram  Kominfo Sumenep Sebagai Upaya Untuk Mempromosikan Umkm 

Kabupaten Sumenep”, saya memiliki beberapa saran sebagaimana yang telah 

dijelaskan berikut ini: 

1. Dalam sebuah instansi perlu adanya orang yang benar-benar memahami 

perkembangan media sosial termasuk algoritma dan juga desain seperti apa 

yang sedang tren digunakan. Karena hal tersebut dapat menunjang 

penggunaan media sosial dalam sebuah instansi. 

2. Perlu adanya konten atau kegiatan yang lebih interaktif, yaitu mengajak atau 

berinteraksi dengan masyarakat seperti misalnya melakukan live Instagram 

rutin, mengadakan lomba, dan pembuatan konten lainnya yang lebih 

interaktif sehingga hal tersebut dapat meningkatkan awareness masyarakat.  
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