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ABSTRAK 

 
 

Zaman yang semakin berkembang, teknologi yang semakin canggih, 

memberikan kemudahan tersendiri bagi masyarakat dalam mencari pengetahuan 

baru. Saat ini, selain melalui buku, kita juga bisa mendapatkan wawasan baru 

melalui media sosial. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat di dunia saat ini adalah TikTok. Platform tersebut selain memberikan 

hiburan dan edukasi, juga dapat memberikan peluang bisnis yang menjanjikan. 

Oleh karena itu, PT Anak Teknik Indonesia menjadikannya sebagai peluang 

dalam bisnisnya dan juga memiliki tujuan untuk membantu mencerdaskan anak 

bangsa, terutama dalam lingkup dunia teknik melalui adanya konten edukatif yang 

diunggah pada TikTok. Dari sinilah, mereka membutuhkan seorang Content 

Creator untuk membantu dalam pembuatan konten edukatif tersebut. Karya yang 

dibuat Content Creator sebagai konten yang diunggah pastinya memiliki elemen 

dan unsur desain yang harus selalu diperhatikan. Tahapan perancangan konten 

edukatif melalui TikTok meliputi : pembuatan desain thumbnail, proses editing 

video, pembuatan copywriting caption, serta proses pengunggahan. 

 
Kata Kunci : TikTok, Media Sosial, Content Creator 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa jurusan teknik merupakan salah satu 

jurusan tersulit yang ada di dunia karena jurusan ini menggabungkan sains, 

matematika, dan teknologi menjadi satu kesatuan. Hal tersebut dapat kita lihat dari 

data yang dikeluarkan oleh thetab.com berdasarkan survey dari National Survey of 

Student Engagement (NSSE) tahun 2019, dimana jurusan teknik berada pada 

peringkat ke-11 sebagai jurusan tersulit di dunia. Dari sinilah awal mula PT Anak 

Teknik Indonesia menjadi platform untuk menjembatani mahasiswa, praktisi teknis,  

hingga masyarakat non teknik yang awalnya tidak berminat pada hal yang 

berhubungan dengan teknik, akan memiliki ketertarikan terhadap edukasi mengenai 

teknik melalui konten yang dikemas dengan konsep yang menghibur  dan edukatif. 

PT Anak Teknik Indonesia menggunakan beberapa media sosial seperti 

Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Helo, serta YouTube dalam pengunggahan 

konten edukatif maupun hiburan mereka. Namun, TikTok merupakan media sosial 

yang paling banyak diminati oleh audiens nya. Selain itu, menurut data yang 

dikutip dari (Mahdi, n.d.) di tahun 2022, pengguna TikTok di Indonesia sebesar 

63,1%. Dari sini dapat diketahui bahwa media sosial tersebut memang memiliki 

pengguna yang banyak. 

Dari data tersebut juga, PT Anak Teknik Indonesia memanfaatkan TikTok 

untuk menunjang kegiatan periklanan dan promosi produk mereka. PT Anak 

Teknik Indonesia berfokus menjalankan bisnis dengan beberapa produk, seperti 

Training Teknik, Penjualan Buku, Penjualan Fashion, Konsultan Teknik, serta 

Bimbingan Belajar (Bimbel) Online untuk siswa SMA/SMK yang akan mengikuti 

ujian masuk perguruan tinggi. 

Dalam proses realisasi promosi produk, PT Anak Teknik Indonesia 

membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tak hanya mampu untuk 

membuat desain promosi produk, namun juga mampu untuk dapat membuat desain 

dan editing video yang baik pula. Dari sinilah, penulis akhirnya berminat untuk 

bergabung melaksanakan program kerja praktik di PT Anak Teknik Indonesia  
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sebagai Content Creator yang mengerjakan konten edukatif dan hiburan seputar 

dunia teknik pada TikTok Anak Teknik Indonesia (@anakteknikindo).  

Content Creator di PT Anak Teknik Indonesia memiliki tugas untuk 

membuat desain thumbnail video, melakukan editing video, melakukan copywriting 

caption, serta melakukan pengunggahan konten di TikTok. 

Dengan demikian, pekerjaan Content Creator menjadi hal yang sangat 

menunjang dalam kegiatan promosi produk di PT Anak Teknik Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka 

rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu “Bagaimana merancang 

konten edukatif seputar dunia teknik melalui media sosial di PT Anak Teknik 

Indonesia?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penulis memfokuskan 

permasalahan apa yang akan dibahas agar tidak semakin melebar, yaitu 

perancangan video edukatif seputar dunia teknik untuk diunggah melalui 

TikTok. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktik ini adalah agar penulis dapat secara langsung 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari bangku perkuliahan, menambah 

wawasan tentang dunia kerja, serta menambah pengalaman. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Dari hasil laporan kerja praktik ini, diharapkan dapat menjadi referensi 

serta wawasan bagi pembaca maupun yang ingin membuat laporan serupa, 

yakni berkaitan dengan pembuatan konten edukatif melalui TikTok. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. PT Anak Teknik Indonesia merasa terbantu dengan adanya program kerja 

praktik yang dilakukan oleh penulis. 

b. Penulis dapat membantu proses promosi PT Anak Teknik Indonesia. 
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c. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan 

secara langsung di perusahaan. 

d. Penulis dapat mengetahui bagaimana tahapan perancangan konten untuk 

Instagram dan TikTok yang nantinya dapat dijadikan sebagai bekal dalam 

berkarir. 

e. Penulis mendapatkan pengalaman untuk merasakan dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

 

1.6 Pelaksanaan 

1.6.1 Periode 

Periode pelaksanaan kerja praktik di PT Anak Teknik Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

A. Detail Perusahaan : PT Anak Teknik Indonesia 

Alamat : Jl. Merbabu 04 No. 16, Kedundung, 

Kec.Magersari, Mojokerto, Jawa Timur, 

61316 

Telepon : (+62) 811-2810-0500 (WA) 

Email : info@anakteknik.co.id 

Website : www.anakteknik.co.id 
 

B. Periode 

Tanggal Pelaksanaan : 14 Maret – 14 Mei 2022 

Waktu : 08.00 – 16.00 (Selasa-Sabtu) 

 

1.6.2 Sistem 

Kerja praktik yang dilakukan penulis di PT Anak Teknik Indonesia 

menggunakan sistem hybrid, dimana penulis dapat bekerja di luar kantor 

ataupun dari kantor. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

mailto:info@anakteknik.co.id
http://www.anakteknik.co.id/
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batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, periode dan sistem 

kerja praktik serta sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang profil dari PT Anak Teknik Indonesia 

yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, logo perusahaan, 

struktur organisasi, hingga pembagian kerja. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang penggunaan teori yang relevan sebagai 

pedoman dalam perancangan laporan kerja praktik ini. 

BAB IV: DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan penulis yang 

meliputi proses hingga hasil selama melaksanakan kerja praktik. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis serta 

saran yang penulis butuhkan guna memperbaiki kekurangan dari laporan ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada daftar pustaka berisikan daftar referensi yang dijadikan acuan penulis 

dalam melakukan penyusunan laporan ini. Adapun daftar referensi tersebut 

meliputi jurnal, e-book, serta website. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Pada tahun 2015, PT Anak Teknik Indonesia mendirikan sebuah 

komunitas yang menjadi tempat mahasiswa teknik untuk saling berdiskusi, 

bertukar pikiran, dengan disuguhkannya konten edukatif maupun konten yang 

bersifat hiburan. Komunitas tersebut tersebar di beberapa media sosial, seperti 

LINE, Facebook, dan Twitter. Hari demi hari, komunitas tersebut semakin 

ramai, hingga pada akhirnya, PT Anak Teknik Indonesia menggunakan 

Instagram sebagai platform baru untuk mewadahi para mahasiswa teknik untuk 

tetap bisa menikmati karya yang disuguhkan oleh mereka. 

Di tahun 2019, terdapat banyak sekali berita mengenai kurangnya insinyur 

Indonesia yang memiliki kompetensi yang baik. Dari permasalahan tersebut, 

akhirnya PT Anak Teknik Indonesia mendirikan sebuah sistem pembelajaran 

yang diberi nama Training Teknik yang bertujuan untuk menjadi wadah dalam 

membantu mahasiswa teknik untuk menambah atau meningkatkan kompetensi, 

membantu mahasiswa teknik agar dapat dengan mudah dan cepat beradaptasi 

dengan industri, serta dapat mempertemukan mahasiswa teknik dengan para 

praktisi dari sebuah industri tertentu. 

Dan di tahun 2021, PT Anak Teknik Indonesia melebarkan sayapnya 

dalam mendirikan bisnis-bisnis baru. Hingga saat ini, bisnis yang dijalankan 

oleh PT Anak Teknik Indonesia meliputi : Training Teknik, Penjualan Buku, 

Penjualan Fashion, dan Konsultan Teknik yang dipromosikan melalui Instagram  

Anak Teknik Indonesia (@anakteknikindo).  Selain itu,  terdapat bisnis baru 

tentang Bimbel Online untuk siswa SMA/SMK yang akan mengikuti ujian 

masuk perguruan tinggi yang dipromosikan melalui Instagram Tentor Saintek 

(@tentorsaintek). 
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2.2 Profil Perusahaan 
 
 

 
Gambar 2.1 Kantor PT ANAK TEKNIK INDONESIA 

(Sumber : Penulis, 2022) 
 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Neon Box Logo PT ANAK TEKNIK INDONESIA 

(Sumber : Penulis, 2022) 
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Beberapa informasi mengenai PT Anak Teknik Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

a. Nama Perusahaan : PT Anak Teknik Indonesia 

b. Alamat : Jl. Merbabu 04, No. 16, Kedundung, Kec 

Magersari,Mojokerto, Jawa Timur, 61316 

c.   Telepon : (+62) 811-2810-0500 (WA) 

d. Email : info@anakteknik.co.id 

e. Website : www.anakteknik.co.id 
 

 

2.3 Visi dan Misi 

a. Visi 

1. Menjadi pemersatu dunia riset di kampus dengan kebutuhan industri. 

2. Membantu generasi muda untuk dapat menambah wawasan tentang 

dunia teknik. 

 
b. Misi 

1. Menciptakan ekosistem yang konsisten untuk membantu engineer di 

Indonesia. 

2. Mengemas dan menyampaikan informasi mengenai dunia teknik 

dengan cara yang lebih menyenangkan sehingga dapat dengan mudah 

diterima oleh masyarakat. 

 
2.4 Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 2. 3 Logo PT Anak Teknik Indonesia 

(Sumber: Penulis, 2022) 

mailto:info@anakteknik.co.id
http://www.anakteknik.co.id/
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2.5 Struktur Organisasi 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PT Anak Teknik Indonesia 

(Sumber: Penulis, 2022) 

 

 

 

 

2.6 Pembagian Kerja 

 Chief Executive Officer (CEO) 

Bertanggung jawab dalam pengelolaan PT Anak Teknik Indonesia, 

memonitoring dan menilai risiko, menjadi komunikator atau 

penghubung untuk seluruh karyawan, merancang tujuan bisinis, serta 

memberikan evaluasi kepada para eksekutor di PT Anak Teknik 

Indonesia. 

 
 Chief Operating Officer (COO) 

Bertugas untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan 

operasional PT Anak Teknik Indonesia, mengontrol aktivitas sehari- 

hari karyawan, penyampai kebijakan dari CEO untuk para karyawan, 

membuat rencana bisnis dengan divisi terkait. 

 
 Chief Technology Officer (CTO) 

Bertugas dalam pengelolaan infrastruktur operasional teknologi 

informasi PT Anak Teknik Indonesia, membuat keputusan tentang 

teknologi yang berkaitan tentang infrastruktur kerja yang ada,  
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merancang kebijakan teknis, bertanggung jawab untuk pengembangan 

produk serta teknologi yang terbaru. 

 Bendahara 

Bertugas dalam pengelolaan keuangan di PT Anak Teknik 

Indonesia, membuat laporan keuangan secara berkala, melakukan 

pengawasan terhadap penggunaan ataupun sumber dana perusahaan. 

 

 Admin & Customer Service 

Bertugas untuk melayani dan menjawab pertanyaan dari para 

customer, menangani keluhan tentang suatu produk dari customer, 

pemberian informasi tentang produk dari PT Anak Teknik Indonesia 

kepada customer, serta membuat pencatatan administrasi tentang 

penjualan di PT Anak Teknik Indonesia. 

 

 Graphic Designer 

Bertugas dalam pembuatan desain yang menarik dan komunikatif 

dari rencana yang telah dibuat, mengaplikasikan desain untuk promosi 

produk di Instagram dan website PT Anak Teknik Indonesia. 

 

 Illustrator 

Bertugas membuat komik strip digital dan maskot untuk PT Anak 

Teknik Indonesia. 

 

 Social Media Specialist 

Bertugas mengunggah postingan di Instagram @anakteknikindo, 

melakukan strategi sosial media marketing, bertanggung jawab untuk 

meningkatkan brand awareness PT Anak Teknik Indonesia, membuat 

content plan dan konten yang memiliki peluang untuk memiliki 

engagement rate tinggi. 

 

 Content Creator 

Selama meaksanakan kerja praktik di PT Anak Teknik Indonesia, 

penulis menjadi seorang Content Creator, dimana memiliki tugas untuk 

mengeksekusi ide konten dari brief yang dibuat oleh Social Media  
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Specialist, membuat desain thumbnail video, melakukan editing video, 

melakukan copywriting caption, lalu mengunggahnya di TikTok Anak  

Teknik Indonesia. 

 Digital Marketer 

Bertugas menciptakan konten marketing, melakukan pemasaran 

menggunakan SEO (Search Engine Optimization), melakukan 

periklanan yang dilakukan melalui beberapa platform media sosial, 

seperti Facebook, Instagram, Google, serta TikTok. 

 

 Writer 

Bertugas untuk dapat menulis artikel yang relevan dengan apa 

yang sedang terjadi, mampu menganalisa dan melakukan riset sebelum 

tulisan dibuat, mencari keywords yang berhubungan dengan SEO. 

 

 Writer Editor 

Bertugas memberikan masukan atas tulisan yang telah dibuat oleh 

penulis sebelum diunggah ke website PT Anak Teknik Indonesia. 

 

 UX Designer 

Bertugas mengeksekusi hasil desain yang dibuat oleh UI Designer, 

melakukan riset dan pengujian bagaimana pengguna dapat 

menggunakan aplikasi atau website di PT Anak Teknik Indonesia. 

 

 UI Designer 

Bertugas membuat tampilan website PT Anak Teknik Indonesia, 

bekerja sama dengan developer, copywriter, dan juga UX designer. 

 

 Frontend Developer 

Bertugas mengembangkan tampilan visual yang telah dibuat oleh 

UI designer dan menggabungkannya dengan pemrograman serta 

teknologi agar dapat menghasilkan tampilan user interface yang sesuai. 
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 Backend Developer 

Bertugas sebagai perancang database, membuat alur website 

PT Anak Teknik Indonesia, meningkatkan struktur data, melakukan 

coding serta testing, melakukan riset dan evaluasi terhadap tampilan 

website. 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 
3.1 Media Sosial 

Media sosial merupakan sebuah media yang memungkinkan 

penggunanya untuk dapat berinteraksi secara online melalui suatu aplikasi 

ataupun website. Media sosial memiliki fungsi untuk menjadi tempat 

eksistensi seseorang dalam beraktivitas, dapat memperluas interaksi sosial 

dalam dunia digital, memudahkan penggunanya dalam melakukan komunikasi 

jarak jauh, serta dapat mempermudah seseorang dalam urusan pekerjaannya. 

Seiring berjalannya waktu, media sosial juga dapat digunakan sebagai 

media promosi bisnis suatu perusahaan, yang meliputi komunikasi, branding, 

dan juga marketing. Pemanfaatan media sosial untuk keperluan bisnis 

dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga 

membuat media sosial memiliki jumlah pengguna yang semakin banyak dan 

meningkat secara signifikan. Contoh dari media sosial yang ada saat ini antara 

lain : Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, TikTok, dan 

aplikasi serupa lainnya. 

 

3.2 TikTok 

TikTok merupakan salah satu aplikasi media sosial yang berfungsi 

untuk membuat dan membagikan video pendek kepada pengguna lainnya. 

Sama halnya dengan Instagram, TikTok yang mulanya hanya digunakan 

sebagai media hiburan, kini berkembang menjadi media yang dapat 

digunakan untuk keperluan bisnis. 

Gambar 3.1 Logo TikTok 

(Sumber : www.pngitem.com) 
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3.3 Media Promosi 

Media promosi merupakan sebuah media yang digunakan untuk 

melakukan pemasaran suatu produk. Menurut Pujiriyanto (2005), media 

promosi adalah sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di 

dalam media promosi menggunakan beberapa unsur komunikasi, seperti teks, 

gambar, serta foto. 

Dikutip dari accurate.id, tujuan dari media promosi adalah untuk 

meningkatkan brand awareness perusahaan, menarik perhatian masyarakat, 

menjaga pelanggan untuk tetap loyal, meningkatkan penjualan produk, serta 

menambah nilai produk. 

 

3.4 Iklan 

  Iklan (advertising) merupakan kata yang berasal dari Bahasa Yunani 

yang berarti “menggiring orang pada gagasan”. Secara komprehensif, iklan 

merupakan aktivitas untuk mempromosikan suatu ide, barang, maupun jasa 

secara nonpersonal yang nantinya akan dibayar oleh sponsor tertentu. 

(Durianto& Cilcilia, 2004). 

 

3.5 Content Creator 

Content Creator adalah pembuat suatu materi atau konten yang berisi 

nilai edukasi dan hiburan. Dikutip dari stateofdigitalpublishing.com, Content 

Creator merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk setiap 

informasi yang ada di media digital dengan target audiens tertentu. 

 

3.6 Desain 

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 (Sachari dan Sunarya, 

2001, hlm. 10). 

 

3.6.1 Unsur Desain 

Menurut Adi & Darmawan James (2016), terdapat beberapa
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unsur desain yang wajib diperhatikan sebelum menuangkannya 

menjadi sebuah tampilan visual, yakni antara lain : 

 

1. Titik 

Titik merupakan unsur visual yang memiliki bentuk sangat kecil. Titik 

biasanya ditampilkan sebagai bentuk kelompok dengan angka, susunan, 

dan bentuk kerapatan yang berbeda. 

 

2. Garis 

Garis adalah elemen desain yang berasal dari rangkaian titik yang 

berurutan, yang keduanya berfungsi sebagai elemen utama dan bagian dari 

komunikasi. Berbagai jenis garis seperti panjang, pendek, tipis, tebal, 

lurus, putus-putus, horizontal, vertikal, melengkung, dll. 

 

3. Bentuk 

Bentuk adalah sebuah elemen desain yang merupakan suatu bidang 

karena adanya pertemuan antara titik awal garis dengan titik akhir garis. Bentuk 

memiliki dua macam, yaitu bentuk geometrik dan organik. Bentuk 

geometrik memiliki karakter yang lebih formal, contohnya seperti 

lingkaran, segitiga, persegi, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk 

organik memiliki bentuk yang tidak beraturan, sehingga ia memiliki 

karakter yang lebih fleksibel. 

 

4. Ruang 

Ruang merupakan elemen desain yang muncul dalam berbagai 

bentuk. Pembagian bentuk atau jarak antar objek terdiri dari titik, garis, 

kotak, dan warna. Karena ruang ditujukan untuk realisasi tiga dimensi, 

ruang dapat dibagi menjadi ruang nyata dan ruang semu. 

 

5. Warna 

Unsur penting dalam desain adalah warna, karena dengan adanya 

warna dapat menampilkan citra atas apa yang ingin disampaikan. 

 
6. Tekstur 

Tekstur merupakan unsur desain yang paling unik, karena memiliki 

karakteristik yang dapat dirasakan oleh dua panca indera, yaitu indera 
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penglihatan (visual) dan indera peraba (rasa). 

 
 

3.6.2 Prinsip Desain 

Mengutip dari Frank Jefkins (1997:245), prinsip-prinsip desain 

dikelompokkan menjadi 8, yaitu : kesatuan, keberagaman, keseimbangan, 

ritme, keserasian, proporsi, skala, dan penekanan. 

 

a. Kesatuan (unity) 

Kesatuan merupakan penggabungan antara beberapa macam 

elemen yang disatukan menjadi satu kesatuan, baik pada wujudnya maupun 

juga berkaitan dengan ide yang menjadi landasannya. 

 

b. Keberagaman (variety) 

Keberagaman pada desain memiliki tujuan sebagai penghindar dari 

desain yang monoton. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya suatu 

perubahan dan pengkontrasan yang sesuai. 

 

c. Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan adalah prinsip dalam desain yang memiliki 

komposisi sama rata antara kanan dan kiri, maupun atas dan bawah. 

 

d. Irama (rhythm) 

Irama adalah penyusunan dan penataan unsur-unsur desain yang 

dilakukan secara berulang sehingga menghasilkan suatu pola yang menarik. 

Irama dalam desain memiliki dua jenis, yakni repetisi dan variasi. 

 

e. Keserasian (harmony) 

Keserasian adalah penyusunan secara seimbang berbagai macam 

unsur desain, seperti warna, tekstur, bentuk, bangun, serta unsur desain 

lain. 

 

f. Proporsi (proportion) 

Proporsi adalah kesesuaian antara bentuk dan ukuran sehingga 

menciptakan harmoni pada sebuah bidang. 
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g. Skala (scale) 

Skala merupakan pembanding ukuran dalam gambar terhadap ukuran 

atau keadaan yang sebenarnya. 

 

h. Tekanan (emphasis) 

Tekanan adalah cara menggunakan unsur desain dengan cara 

menekankan atau menonjolkan salah satu unsur dengan tujuan untuk dapat 

menarik perhaian audience. 

 

3.7 Tipografi 

Mengutip dari Surianto Rustan (2011), tipografi merupakan suatu 

tata cara penulisan atau penempatan huruf pada layout. Menurut (Monica, 

2010), tipografi modern memiliki dua jenis bentuk dasar huruf, yaitu Serif 

dan Sans Serif. Jenis huruf Serif memiliki ciri huruf yang tebal-tipis. Jenis 

huruf ini biasanya dipakai untuk teks buku dan koran. 

 
 

 

Gambar 3.2 Jenis huruf Serif 

(Sumber : newenglandrepro.com) 

 

Sementara itu, jenis huruf Sans Serif memiliki ciri huruf yang tidak 

terlalu jelas tebal-tipis garisnya. Biasanya jenis huruf ini digunakan untuk 

judul utama, sub judul, serta periklanan. 

 

 

Gambar 3.3 Jenis huruf Sans-Serif 

(Sumber : newenglandrepro.com) 
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3.8 Layout 

Layout merupakan tata letak dari elemen-elemen desain pada bidang 

tertentu dalam media guna mendukung pesan yang dibawa. 

 

 

3.9 Video 

Video merupakan media penyampai pesan melalui gambar yang 

bergerak dengan adanya suara.  

 

 

3.10 Editing Video 

 

Proses pembuatan video dari video mentah menjadi sebuah video yang 

dapat dinikmati oleh khalayak dengan adanya unsur seni di dalamnya.
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Selama melaksanakan kegiatan kerja praktik di PT Anak Teknik 

Indonesia, penulis bergabung ke dalam tim multimedia creative yang 

bertugas sebagai seorang Content Creator. 

Content Creator memiliki tugas untuk membuat konten edukatif 

dan hiburan yang menarik serta informatif yang nantinya akan diunggah 

ke TikTok Anak Teknik Indonesia. 

 
4.2 Sistem Pelaksanaan Kerja Praktik 

Sebelum menjadi sebuah konten yang siap untuk dinikmati 

audiens, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan untuk 

membuatnya, yakni antara lain : 

 

4.2.1 Pembuatan Desain Thumbnail TikTok 

Proses pembuatan desain thumbnail atau sampul untuk TikTok 

dilakukan melalui aplikasi Figma. Dalam pembuatannya, desain thumbnail 

disesuaikan oleh judul pada brief yang telah dibuat oleh Social Media 

Specialist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Logo Figma 

(Sumber : bootcamp.uxdesign.cc) 
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Gambar 4.2 Proses Pembuatan Desain Thumbnail TikTok 

(Sumber : Penulis, 2022) 

 

 

4.2.2 Pencarian Footage Video 

Dalam tahap ini, penulis mencari bahan-bahan video atau footage 

yang yang nantinya akan digunakan untuk proses editing. Sumber yang 

digunakan penulis dalam melakukan pencarian footage video adalah dari 

YouTube, Pinterest, Instagram, TikTok, serta Pexels.com. 

 
4.2.3 Proses Editing Video 

Proses editing video dilakukan menggunakan aplikasi VN yang 

ada di smartphone untuk mempermudah dan mempercepat penulis dalam 

melakukan proses editing. 
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Gambar 4.3 Proses Editing Video TikTok 

(Sumber : Penulis, 2022) 

 

 

4.2.4 Pembuatan Copywriting Caption 

  Pada tahap ini, penulis melakukan copywriting yang bertujuan untuk 

menarik perhatian audiens agar tertarik untuk melihat konten TikTok yang 

telah diunggah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Pembuatan Copywriting Caption 

(Sumber : Penulis, 2022) 

 

4.2.5 Pengimplementasian Karya ke TikTok 

Setelah semua tahapan telah dilakukan, langkah terakhir yaitu 

melakukan pengunggahan video ke TikTok. Demikianlah proses kerja 

yang dilakukan penulis selama melaksanakan kerja praktik di PT Anak 

Teknik Indonesia. 
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Gambar 4.5  Pengimplementasian Karya di 

TikTok (Sumber : Penulis, 2022) 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan kerja praktik yang dilakukan selama dua bulan di PT 

Anak Teknik Indonesia, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dalam merancang sebuah 

konten di TikTok. 

2. Menambah wawasan baru mengenai dunia Desain Komunikasi Visual 

secara lebih mendalam. 

3. Dapat secara langsung merasakan pengimplementasian ilmu yang 

didapat pada bangku perkuliahan. 

4. Mengetahui bagaimana bekerja secara profesional, bekerja bersama 

tim, dan terikat oleh deadline. 

 
5.2 Saran 

Adapun saran-saran untuk dapat membuat konten yang menarik adalah : 

1. Selalu mencari informasi terbaru tentang apa yang sedang terjadi 

di masyarakat. 

2. Membuat copywriting konten yang dapat diterima oleh target 

pasar yaitu mahasiswa. 

3. Lebih mengembangkan lagi kemampuan dalam mendesain  

thumbnail maupun video. 

4. Harus selalu kreatif dan inovatif dalam memberikan ide dan 

mengaplikasikannya pada perancangan desain. 
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