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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, dengan kemajuan 

teknologi segala sesuatu bisa di raih dan di jangkau dengan sangat praktis. Saat ini 

masyarakat banyak menghabiskan waktu mereka dengan menggunakan 

handphone/smartphone ataupun gadget untuk melihat berbagai media online, dan 

salah satunya adalah iklan, mengikuti perkembangan kemajuan teknologi ini bisa 

mengambil kesempatan untuk mempromosikan barang dagangan di media online 

tersebut. Penelitian ini membahas mengenai perancangan video promosi dengan 

memanfaatkan media sosial Instagram pada Xavier Marks Epicentrum. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rancangan video promosi yang 

dapat digunakan dalam meningkatkan jumlah penjualan dengan memanfaatkan 

media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Teknik yang digunakan dengan pengumpulan data berupa observasi secara 

langsung, wawancara kepada narasumber, dan studi pustaka serta dokumentasi. 

Hasil dari kegiatan ini adalah merancang video konten sosial media Instagram 

sebagai media promosi. Konten yang dipromosikan berupa informasi terkait 

dengan produk Xavier Marks Epicentrum. Dampak yang diperoleh melalui 

promosi ini adalah bertambahnya customer yang mencoba menghubungi Xavier 

Marks Epicentrum untuk menanyakan seputar properti yang dipasarkan dan 

bertambahnya jumlah penjualan unit. 

 

Kata Kunci : Promosi, Properti, Desain, Video, Instagram 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 PT. Xavier Marks Indonesia merupakan brand jaringan perusahaan pemasaran 

properti pertama dengan basis management partnership. Konsep terbaru dalam 

dunia pemasaran real estate memberikan warna tersendiri dalam bisnis Property 

Agency di Indonesia. Dalam cabangnya pada perusahaan Xavier Marks Epicentrum 

menyediakan produk dan layanan terbaik untuk membantu properti  terjual lebih 

cepat, serta memberikan kemudahan dan perlindungan bagi para calon pembeli 

dalam memperoleh rumah idaman. Namun, visi Xavier Marks Epicentrum untuk 

memberikan pelayanan terbaik dalam bidang penjualan properti belum bisa 

terlaksana dengan baik. Kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam 

kegiatan promosi menjadi salah kendala yang dihadapi oleh Xavier Marks 

Epicentrum. Seperti yang terlihat dalam gambar 1. dimana pertumbuhan tahunan 

penjualan rumah mengalami penurunan yang signifikan dalam kuartal I.  

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Tahunan Penjualan Rumah 

     (Sumber : kampungpasarmodal.com, 2022) 
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  Padahal teknologi informasi berkembang sangat pesat saat ini, dengan 

kemajuan teknologi segala sesuatu bisa di raih dan di jangkau dengan sangat praktis. 

Saat ini masyarakat banyak menghabiskan waktu mereka dengan menggunakan 

handphone/smartphone ataupun gadget untuk melihat berbagai media online, dan 

salah satunya adalah iklan. Dunia bisnis yang mau berkembang dan berkompetitif 

harus mengikuti perkembangan kemajuan teknologi ini. Yang bisa mengambil 

kesempatan untuk mempromosikan barang dagangan di media online tersebut.  

 Media online bisa diakses hanya dengan melalui internet. Kini Internet sudah 

menjadi kebutuhan vital sama halnya dengan kebutuhan sandang dan papan. 

Melalui internet berbagai macam informasi dari berbagai macam bidang dapat 

diperoleh secara cepat, hanya dengan browsing melalui komputer, handphone, 

smartphone ataupun gadget tanpa terkecuali baik hal yang bersifat profil seperti 

iklan atau profil perusahaan, sekolah, organisasi, bahkan penjualan & pemasaran 

bersifat online pun bisa dilakukan di jaringan internet ini. Jadi internet menjadi 

bagian yang penting sebagai wadah atau sarana promosi, dan dengan melihat 

banyaknya keuntungan yang didapat dari penggunaan teknologi ini, mendorong 

semua perusahaan baik yang berskala kecil sampai besar untuk berlomba-lomba 

agar dapat menggunakan fasilitas teknologi atau internet tersebut. 

 Pemasaran melalui media sosial adalah upaya untuk membuat konten iklan di 

berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll. 

Media sosial juga dapat dikatakan sebagai sarana yang sangat efisien dan efektif 

guna meningkatkan penjualan. Segala jenis layanan serta produk yang ditawarkan 

kepada konsumen, media sosial merupakan bagian penting dari tiap-tiap rencana 

pemasaran digital yang mampu diwujudkan.  

 Menurut Pusat Riset Komunikasi UI yang melakukan survei data pengguna 

Internet di Indonesia bekerja sama dengan APJII, jumlah pengguna internet di 

Indonesia mencapai 88,1 juta pengguna. Selain itu, hadirnya smartphone dapat 

memudahkan setiap orang untuk mengakses internet melalui perangkat mobile. Hal 

ini Indonesia menjadi pasar yang sangat menjanjikan untuk kegiatan bisnis online. 

Jangkauan Instagram yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dengan 700 juta 

pengguna aktif bulanan. Instagram dimulai sebagai perangkat lunak berbagi foto 

dan video sederhana. Tetapi, Instagram telah berkembang menjadi platform yang 
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memungkinkan pengguna membuat identitas visual untuk bisnis pemasaran mereka 

(Untari & Fajariana, 2018). 

 Instagram sebagai media pemasaran untuk bisnis online sekarang ini sangat 

penting, serta aspek-aspek yang mempengaruhi kepercayaan klien-klien. Karena itu 

Instagram dapat digunakan sebagai media pemasaran online komunikasi untuk 

bisnis. Di era globalisasi modern ini teknik pemasaran berbasis media sosial 

memungkinkannya melampaui batas geografis sambil tetap terhubung ke internet 

(Banjaransi & Saputro, 2018). 

Dengan pemasaran secara online konsumen sangat gampang mencari informasi 

tentang keberadaan pada perusahaan Xavier Marks Epicentrum dan produk-produk 

yang ada. Karena Internet merupakan jaringan global komputer dunia yang sangat 

luas sekali, dimana setiap computer saling terhubung satu sama lainnya dari negara 

ke negara lain di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari 

text, gambar, audio, video, dan lainnya untuk dapat berkomunikasi. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dari permasalahan diatas, dapat dirumuskan bahwa masalah yang ada adalah 

: bagaimana merancang video promosi dengan memanfaatkan media sosial Xavier 

Marks Epicentrum sebagai meningkatkan jumlah penjualan? 

1.3  Batasan Masalah 

 Berdasarkan suatu masalah yang sudah ditentukan di atas dan dapat 

memudahkan dalam menyelesaikan masalah dengan baik adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan video konten sosial media pada Xavier Marks Epicentrum. 

2. Konsep perancangan yang memberikan informasi – informasi berupa 

detail dan gambar. 

3. Pembuatan konten video Instagram stories berdurasi 15 - 30 detik. 

4. Software pembuatnya menggunakan media online Canva 



 

4 

 

 

 1.4  Tujuan 

Tujuan kerja praktik ini di harapkan mampu : 

5. Merancang konten video Instagram  sebagai media promosi sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi pemasaran pada Xavier Marks Epicentrum. 

6. Mendorong promosi  properti dalam mengiklankan produk sesuai dengan 

pelanggan yang berpotensial pada Xavier Marks Epicentrum.  

7. Meningkatkan produk dan pelayanan pada penjualan yang diperoleh oleh 

Xavier Marks Epicentrum. 

 

1.5  Manfaat 

 Di harapkan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat berguna kepada 

banyak pihak diantaranya : 

1.5.1   Manfaat Teoritis 

           Hasil dari laporan kerja praktik ini dapat menjadi refrensi untuk mahasiswa 

Desain Komunikasi Visual dimasa mendatang dan memberikan informasi maupun 

literature yang di butuhkan khususnya bagi perancangan konten sosial media 

Instagram sebagai identitas perusahaan dan media promosi komunikasi visual. 

1.5.2    Manfaat Praktis 

1. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadikan pengalaman yang 

berguna sebagai sarana pembelajaran dan bermanfaat ketika diterapkan 

dalam dunia kerja di masa yang akan datang dan menambah wawasan 

sebagai portfolio 

2. Bagi Perusahaan, Diharapkan desain yang sudah dikerjakan oleh 

mahasiswa dapat membantu pengerjaan desain lebih baik di 

perusahaan Xavier Marks Epicentrum 

1.6     Pelaksanaan kerja praktik 

  Periode pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan penulis tercantum 

pada keterangan dibawah ini: 
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1.6.1  Periode 

Periode Waktu   : 9 Maret – 9 Juni 2022 

Hari dan Tanggal  : Senin - Sabtu, 9 Maret – 9 Juni 2022 

Tempat    : Ruko Central Park, Jl. Raya Mulyosari  

                                                  No.Ab-02,  Kec. Mulyorejo 

1.7  Sistematika Penulisan 

       Laporan Praktik kerja ini terdiri dari 5 bab, yang masing-masing bab terdiri 

dari sub bab-sub bab yang menjelaskan inti dari pembahasan dalam penyusunan 

laporan ini. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (dalam sub- bab manfaat dibagi lagi 

menjadi sub-bab manfaat teoritis dan praktis), dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan tempat 

dilaksanakannya kerja praktik yaitu Xavier Marks Epicentrum 

BAB III : LANDASAN TEORI 

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

menjadi dasar kuat dalam sebuah laporan kerja praktik dan perancangan  konten 

sosial media Instagram sebagai media promosi pada Xavier Marks Epicentrum 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini berisikan penjelasan pekerjaan yang dilakukan selama pelaksanaan 

kerja praktik di Xavier Marks Epicentrum. Selain itu, akan dibahas pula penjelasan 

dan hasil rancangan dalam implementasi karya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan membahas kesimpulan dan saran. Pada sub-bab kesimpulan 

akan meringkas keseluruhan hasil laporan kerja praktik dalam satu kesimpulan 

yang terkait dengan permasalahan dan solusi yang ditawarkan penulis. Pada sub- 

bab saran, penulis akan memberikan masukan terkait masalah yang diangkat 

dalam laporan kerja praktik. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang digunakan 

sebagai acuan dalam penulisan laporan kerja praktik ini berupa buku, jurnal, 

maupun e-book, website, dan lain-lain. 

LAMPIRAN 

Berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah seperti 

dokumen khusus, instrument/questioner/alat pengumpul data, ringkasan hasil 

pengolahan data, table, peta atau gambar. Keterangan tambahan ini dimaksudkan 

agar pembaca pendapat gambaran lebih menyeluruh akan proses dari penyusunan 

karya ilmiah 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
2.1  Profil Perusahaan 

       Xavier Marks Epicentrum merupakan kantor perusahaan yang bergerak di 

bidang jual beli agen properti di tempat Ruko Central Park, Jl. Raya Mulyosari 

No.AB-02, Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya dari pusat PT.Xavier Marks 

Indonesia. Pada Xavier Marks Indonesia merupakan brand jaringan perusahaan 

pemasaran properti pertama dengan basis Management Partnership di lokasi 

alamat Jl. Darmokali No.3, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya. Sistem ini 

dicipt akan berdasarkan pengalaman puluhan tahun dari para pendirinya yaitu, 

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

DARMO Group berpengalaman 17 tahun di dunia broker properti) bersama 

dengan pasangan Bapak drg. Petrus Susanto Darmawidjaja dan Ibu Tjandra 

Setyawati (pendiri TJANDRA Group yang telah berpengalaman selama 25 tahun 

di dunia Broker Properti). Xavier Marks  menjadi tujuan untuk para investor  yang 

bermaksud terjun di Dunia Properti, atau para pemilik kantor Broker Properti, dan 

juga para Agen Properti professional. Pada kantor Xavier Marks Epicentrum 

menyediakan produk dan layanan terbaik untuk membantu properti Anda terjual 

lebih cepat, serta memberikan kemudahan dan perlindungan bagi para Calon 

Pembeli dalam memperoleh Rumah Idaman. 

2.2  Visi dan Misi Perusahaan 

 Misi dan Visi merupakan filosofi atau tujuan yang ditetapkan suatu organisasi 

sebagai tujuan perusahaan arahnya kemana akan dibawa, sasaran atau tujuan 

perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang (Wibisono, 2006). Maka visi 

dan misi pada perusahaan Xavier Marks Epicentrum, yaitu : 

2.2.1    Visi perusahaan Xavier Marks Epicentrum 

Visi dari Xavier Marks Epicentrum menjadi sebuah hunian atau tempat 

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

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

Recognition. 
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2.2.2    Misi perusahaan Xavier Marks Epicentrum 

    Misi Dari Xavier Marks Epicentrum yaitu untuk membangun standart 

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

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

2.3      Alamat dan Kontak Perusahaan 
 

 Office 

 

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

                              02, Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya) 

Kontak   : 0878 9898 3222 

Email  : info.xmepicentrum@gmail.com 

Head Office 

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

                             Kec. Wonokromo, Kota Surabaya) 

Kontak  : +62 31 562 5111 

Email  : office@xaviermarks.com 

 

 

2.4     Struktur Perusahaan 

  Berikut ini adalah struktur dari perusahaan Xavier Marks Epicentrum yaitu: 

 

 

Gambar 2. 1 Struktur perusahaan 

     (Sumber: Data Xavier Marks Epicentrum ,2022) 

 

 

mailto:office@xaviermarks.com
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2.5    Deskripsi Pekerjaan 

1. XP (eXecutive President) : XP atau kepala kantor memiliki tugas sebagai 

berikut : 

a. Menentukan tujuan dan visi-misi kantor 

b. Menentukan alur jalannya kegiatan operasional kantor secara 

keseluruhan 

c. Mengawasi kegiatan kerja marketing, staff administrasi baik secara 

teori maupun praktik 

2. XVP (eXecutive Vice President) : XVP atau wakil kepala kantor memiliki 

tugas dan kewajiban sebagai berikut : 

a. Mengontrol dan mengawasi kegiatan administrasi kantor 

b. Membantu XP dalam membuat program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang, serta pelaksanaan dan pengorganisasiannya 

c. Menggantikan tugas XP ketika berhalangan 

3. XS (eXpert Supervisor) : XS atau supervisi adalah tingkatan diatas XA 

atau eXpert Advisor, memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Mengontrol dan membantu para XA yang dibawahinya 

b. Membimbing dan mengarahkan para XA dalam melaksanakan 

tugasnya 

c. Membantu XP dan XVP dalam mencapai tujuan kantor 

d. Melakukan evaluasi terhadap kinerja para XA yang dibawahinya 

4. XA (eXpert Advisor) : XA merupakan tingkatan terbawah dari seluruh 

jenjang karir agen properti pada Xavier Marks. Tugas dari XA antara lain: 

a. Mencari listing properti atau menawarkan jasa kepada pemilik properti 

dalam memasarkan unitnya 

b. Memberikan konsultasi dan pelayanan terbaik kepada penjual maupun 

pembeli properti 

c. Melakukan kegiatan pemasaran properti melalui sosial media, portal 

web, dan media lain yang dikuasai. 

d. Mengevaluasi kegiatan pemasaran personal secara berkala 

e. Melakukan follow up kepada para penjual mengenai properti yang 

dipasarkannya secara berkala   
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5. Staff Administrasi : Merupakan orang yang mengorganisasi setiap 

pekerjaan yang bersifat administratif dalam suatu perusahaan. Staff 

administrasi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut : 

a. Menerima telepon dari pihak lain (resepsionis) baik dari calon 

customer. pihak kantor pusat maupun cabang kantor lain. 

b. Mengkoordinasikan mengenai jadwal pelatihan agen properti 

c. Melakukan order banner atau spanduk serta menyediakan kebutuhan 

lainnya bagi agen properti 

d. Melakukan rekap listing properti seluruh agen properti kantor 

e. Menjalankan kegiatan administrasi kantor sehari-hari seperti pencairan 

komisi agen, pengecekan dokumen-dokumen transaksi, maupun 

sistem pembayaran pajak kantor dan agen properti. 

 

2.6  Logo Perusahaan 

   

Gambar 2. 2 Logo Xavier Marks Epicentrum 

                         (Sumber: Data Xavier Marks Epicentrum ,2022) 

        Makna  pada logo tersebut bahwa XAVIER MARKS mempunyai keragaman, 

keunikan, dan perbedaan yang dimiliki setiap orang. Untuk warna biru tosca 

mempunyai  fokus pada belajar bagaimana menghargai dan menolong setiap orang 

mencapai potensi  optimal melalui keunikan dan kekuatan. Untuk warna jingga dan 

merah  dipadukan satu sama lain dalam sebuah keharmonisan. Di balik segala 

perbedaan mempunyai standar layanan dan premium hospitality  dengan logo 

XAVIER MARKS EPICENTRUM sebagai ciri khas atau trademark yang 

senantiasa dimiliki oleh para Agent.
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2.7   Lokasi Perusahaan 

Lokasinya di tempat Ruko Central Park Jl. Raya Mulyosari No.AB-02,  

Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 tampak luar kantor Xmarks Epicentrum 

(Sumber: Data Xavier Marks Epicentrum ,2022) 
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Gambar 2. 4 tampak dalam kantor Xmarks Epicentrum 

(Sumber: Data Xavier Marks Epicentrum ,2022) 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1  Promosi 

       Promosi merupakan salah satu komponen dari bauran pemasaran atau 

marketing mix. Promosi diartikan sebagai menawarkan produk atau jasa dengan 

tujuan kepada calon konsumen untuk membeli produknya. Fungsi dalam promosi 

untuk bauran pemasaran adalah bertanggung jawab menginformasikan dan 

membujuk atau mengajak pembeli (Daud & Deny, 2013). Promosi merupakan 

faktor penting dalam suatu manajemen pemasaran serta sering disebut sebagai 

proses berlanjut.  

          Promosi terbagi atas dua jenis, yaitu media yang berjenis above the line atau 

lini atas dan media jenis bellow the line atau media lini bawah. 

1. Above The Line (ATL)  

   Sebagian dari media lini atas ialah media massa cetak, termasuk 

didalamnya koran, majalah, tabloid dan media cetak lainnya yang diterbitkan 

secara berkala dan continue serta dibaca oleh massa luas. Disamping itu, radio 

juga merupakan media lini atas, juga yang paling besar dan potensial yaitu 

televisi.  

2. Bellow The Line ( BTL)  

Berbeda dengan above the line, bellow the line memiliki varian media 

yang lebih luas dan lebih kreatif. Hal ini dikarenakan media-media yang 

tergolong bellow the line alias media lini bawah ini menuntut perhatian lebih 

banyak dari publik. Jika dalam kategori media lini atas iklan disuguhkan 

langsung bawah mata publiklah yang dipancing untuk melihatnya. (Liga & 

Vanny, 2015). 

3.1.1  Tujuan Promosi 

          Perusahaan melakukan kegiatan usahanya dengan tujuan memperoleh hasil 

yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu cara untuk 

mencapainya. Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi yang 

semakin pesat, salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan adalah dengan 

melakukan promosi. Promosi dirancang secara menarik untuk menjangkau 
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masyarakat luas melalui bermacam-macam media yang bertujuan agar perusahaan 

dapat berkomunikasi dengan konsumen. Menurut perusahaan melakukan kegiatan 

promosi dengan tujuan utamanya untuk mencari laba, sedangkan menurut Tjiptono 

“Tujuan dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, 

serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasaran 

kegiatan promosi dilakukan untuk menarik atau membujuk seseorang atau 

konsumen supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan dari konsumen atau 

sebuah perusahaan. 

3.1.2    Promosi Penjualan 

      Promosi penjualan merupakan sebuah kegiatan pemasaran selain periklanan 

yang mendorong efektifitas pembelian konsumen dan pedagang peraantara dengan 

menggunakan alat-alat promosi. Promosi penjualan mempunyai beberapa tujuan, 

yaitu:  

1. Menarik konsumen baru  

2. Mempengaruhi konsumen untuk mencoba produk baru 

3. Menyerang aktivitas promosi pesaing  

4. Meningkatkan pembelian tanpa rencana sebelumnya  

5. Mengupayakan kerjasama yang erat dengan konsumen dan 

pendistribusian segala bentuk bahan promosi pariwisata cetak dan media 

elektronik. 

3.2  Video 

 Video merupakan jenis media audio visual dan dapat menggambarkan suatu 

objek yang bergerak dengan suara yang sesuai. Berdasarkan adanya pengertian 

video maka video juga memiliki macam-macam, jenis , keuntungan dan kerugian 

video sebagai berikut : 

3.2.1  Pengertian Video 

           Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, video adalah rekaman gambar 

hidup untuk ditayangkan lewat pesawat televisi, atau dengan kata lain video 

merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara.  Menurut Azhar 

Arsyad (2011) mengartikan bahwa video merupakan gambar-gambar dalam frame, 

pada frame diproyeksikan melalui lensa proyektor sehingga pada layar terlihat 
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secara mekanis dan terlihat gambar hidup, video dapat melukiskan gambar hidup 

dan memberikan suara daya tarik tersendiri. Video juga dapat memberikan 

informasi serta menjelaskan konsep-konsep. 

 

        Video tersebut dapat disimpan menggunakan signal dari film, video, televisi, 

video tape atau media non komputer lainnya. Setiap frame tersebut dipresentasikan 

menggunakan signal listrik yang disebut dengan gelombang analog atau video 

komposit yang telah mempunyai komponenkomponen dalam video seperti warna, 

penerangan dan kesingkronan dari setiap gambar nya.  

3.2.2  Keuntungan dan Kerugian Video 

     1.    Keuntungan  

a. Dapat menumbuhkan rasa semangat bagi yang melihatnya. 

b. Yang melihatnya dapat meningkatkan perhatian.  

c. Mengklarifikasikan aksi fiksal yang kompleks.  

d. Bisa digabungkan dengan media lainnya.  

2. Kerugian  

a. Membutuhkan memori yang besar dan penyimpanan tambahan.  

b. Membutuhkan peralatan yang spesial.  

c. Tidak efektif dalam menggambarkan konsep abstrak dan situasi 

static. 

3.2.3  Macam-macam Video 

          Dalam aplikasi multimedia terdapat macam-macam jenis video yang 

digunakan sebagai objek link yaitu : 

1. Live Video Feed  

Live video feed ini menyajikan objek link multimedia yang menarik. 

2. Video tape  

Ada beberapa format video tape antara lain VHS 88cm, VHS-C, super 

VHS dan betacam. VHS adalah format yang sering dipergunakan. 
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3. Video disc  

   Video disc ada 2 macam adalah CLV dan CVA: 

a. Disc pada format CAV mampu menampung data sampai 54.000 still 

frame ataupun sebanding dengan 30 menit motion video dengan 

setereo sound track.  

b. Disk pada format CLV mampu menyimpan data hingga 1 video pada 

setiap sisi disc ataupun memiliki putaran cepat dengan 2 kali 

kemampuan CAV disk.  

c. Digital Video Media ini adalah medium penyampaian video dengan 

menggunakan rangkaian komputer dimana pada prosesnya bisa 

menjalankan video menggunakan full frame tanpa menggunakan alat 

bantuan lainnya.  

d. Hypervideo Hypervideo memiliki soundtrack yang dapat dimainkan 

berulang kali dengan menggunakan penyajian multimedia yang 

dimainkan. 

3.2.4  Jenis Konten Video Yang Tepat 

          Jenis konten video ini ada beberapa pemilihan dalam pembuatan videonyaa, 

seperti video yang mempromosikan dengan monolog, wawancara, tutorial dan bisa 

juga dengan video lucu. Video monolog yaitu dimana video promosi disajikan 

langsung hanya untuk memperkenalkan produknya. Bagi wawancara ialah video 

promosi dengan testimoni konsumen. 

3.2.5  Membuat Video Promosi 

          Pembuatan video pun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti yang 

dikatakan oleh (Irawan, 2015) yaitu :   

1. Gambar dan Tulisan dalam video harus jelas   

2. Komposisi gambar atau tulisan harus proporsional maksudnya gambar 

atau tulisan tidak boleh menutupi sebuah video promosi.  

3. Perhatikan komposisi warna dalam video warna-warna terang biasanya 

dipakai pada bagian pertama video hal ini pun dapat digunakan sebagai 

daya menarik untuk konsumen melihat video tersebut. 

4. Sesuaikan isi video promosi dengan kebutuhan  
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buatlah video prmosi ini untuk memperkenalkan sebuah usaha, produk, 

jasa ataupun tempat wisata sehingga penonton dapat menemukan tujuan 

video tersebut.  

5. Pastikan sebuah video promosi menimbulkan rasa penasaran yang tinggi  

6. Identitas Video harus jelas, video promosi haruslah menunjukkan 

identitas video yang jelas, hal ini dapat memudahkan calon wisatawan 

atau konsumen menghubungi pembuat video yang kemungkinan akan 

berkunjung atau membeli sebuah produk yang dipromosikan 

3.2.6    Storyline 

Pengertian mengenai storyline atau naskah menurut Syd Field dalam 

bukunya The Foundations of Screenwriting adalah : 

Naskah merupakan sebuah cerita yang diceritakan dengan gambar berupa 

deskripsi yang ditempatkan konteks struktur, naskah dapat dihasilkan dalam bentuk 

olahan asli atau adaptasi dari penulisan. Semua naskah menampilkan premis dasar, 

karakter dan melakukan tindakannya. (1994; 8) 

3.2.7    Storyboard 

Storyboard merupakan gambar sketsa yang digunakan dengan alat sebagai 

perencanaan menunjukkan secara visual, storyboard juga merupakan naskah yang 

dituangkan dalam bentuk gambar atau sketsa yang memudahkan cameramen dalam 

pengambilan gambar maka bisa dibilang bahwa storyboard adalah scenario film 

tersebut. 
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3.3    Instagram 

 

 

Gambar 3. 1 Logo Instagram 
(Sumber : Wikipedia.org, 2022) 

 

       Instagram yaitu sebuah media sosial yang popular untuk mengabadikan sebuah 

moment dengan ditampilkan berupa gambar dan video (Deoranje, 2016). Fitur 

konten dalam instagram ini meliputi : 

1. Gambar  

Gambar dalam video sebuah objek rekaman tidak bergerak dan dapat diubah   

tampilannya secara editing oleh Instagram.  

2. Video  

Video dalam instagram hanya memiliki waktu 60 detik, dikarenakan waktu 

yang singkat pun menampilkan videonya harus one minute boster. 

Instagram pun memiliki beberapa fitur menurut yaitu :  

1. Pengikut  

Pengikut yaitu sebuah akun yang memiliki instagram juga dan pengikut 

tersebut sebagai orang yang dapat memilihat moment yang ia ikuti.  

2. Mengunggah Foto Atau Video  

Kegiatan ini adalah kegiatan inti dimana pemilik akun mengunduh dan 

meng-upload setiap moment yang ingin dibagikan. 
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3. Efek Foto  

Efek foto yang dihasilkan instagram sangat berbeda dengan yang lainnya, 

instagram memiliki efek foto seperti Efek tersebut terdiri dari: X-Pro 

II,Lomo-fi, Earlybird, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, 

Apollo, Poprockeet, Nashville, Gotham, 1977, dan Lord Kelvin.  

Adapun beberapa strategi dalam menggunakan instagram, yaitu: 

1. Perhatikan Kualitas Foto atau Video  

Foto yang ditampilkan dalam instagram haruslah berkualitas tinggi untuk 

dapat melihat gambar dengan jelas dan terlihat lebih menarik. 

2. Lakukan Update Rutin 

Supaya pengikut banyak unduh lah foto dan video untuk lebih dikenal dan 

diketahui oleh orang-orang.  

3. Gunakan Hashtag 

Gunakan hashtag setiap kali mengunggah foto. Hashtag membantu 

meningkatkan jumlah pengunjung dan followers. Pilih hashtag yang relevan 

dan banyak dicari pengunjung.  

4. Jangan Melakukan Spamming ke Akun Lain 

Spamming dilakukan dengan memberikan komentar tidak relevan atau 

promosi di akun lain yang banyak follower-nya. Ini dilakukan dengan tujuan 

menaikkan jumlah pengunjung. 
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3.4  Desain 

 Menurut Kusrianto (2007 : 211-213) bahwa desain merupakan tujuan 

(utilitarian) desain menjelaskan bagaimana suatu pesan yang disampaikan, 

melayani klien dengan menarik serta bagaimana mengkomunikasikan kepada 

audience dan menyampaikan sebuah informasi. Desain juga memiliki elemen 

prinsip yang saling mendukung satu sama lain. 

3.4.1  Elemen Prinsip 

1. Elemen Desain 

Desain terbentuk dari elemen-elemen yang menjadi sebuah obyek desain, 

dari mulai bentuk seperti garis vertical atau horizontal. 

2. Garis 

Sekumpulan titik yang secara berdampingan dan memiliki dua buah 

ujung, garis memiliki makna yang memberikan kesan psikologis berbeda 

pada setiap garis yang dihadirkan. 

3. Warna 

Warna merupakan elemen penting dalam desain grafis, setiap warna 

memiliki arti dan makna suatu warna obyek yang berbeda dalam unsur 

keserasian warna. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

4.1  Penjelasan Pekerjaan 

 Tahap awal dalam pengerjaan perancangan video promosi Xavier Marks 

Epicentrum sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah penjualan, adalah menulis 

brief mengenai pekerjaan apa yang akan  dikerjakan dalam periode kerja praktik. 

Pekerjaan selanjutnya ialah mempelajari latar belakang perusahaan dan mencari 

hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan sehingga dapat dituangkan dalam 

pembuatan konten video promosi. Tahap pengerjaan adalah 

1. Penulis diberikan brief mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan oleh 

Xavier Marks Epicentrum. 

2. Menentukan konsep  

3. Mempelajari dan mengumpulkan hal – hal yang berkaitan dengan 

perusahaan. 

4. Proses editing video pendek menggunakan media Canva 

5. Tahap perancangan pada scene-scene dan per-detik video 

6. Menyusun tata letak teks, gambar dan elemen grafis pada video 

7. Yang terakhir menambahkan musik agar video terlihat menarik 

4.2  Pengumpulan Informasi 

       Pada saat pengumpulan informasi, Xavier Marks Epicentrum  menjelaskan 

kepada penulis tentang brief  telah ditetapkan untuk topik yang ditentukan dalam 

mempromosikan melalui Instagram video Stories Xavier Marks Epicentrum. 

Dalam membuat konten video sebagai mempromosikan sangatlah penting untuk 

meningkatkan jumlah penjualan pada produknya. Topik yang diberikan kepada 

penulis yaitu tentang konten video promosi properti. 
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4.3   Referensi 

        Pada tahap awal dalam pembuatan video pendek ini, hal yang dilakukan oleh 

penulis yaitu mencari sumber referensi informasi melalui internet dan di media 

canva tentang properti perumahan, mencari sumber referensi memudahkan penulis 

membuat video dengan visual yang menarik. 

4.4  Tipografi 

       Tipografi adalah desain grafis yang bentuk komunikasi verbal dan merupakan 

visual yang efektif. Sehingga adanya tipografi dapat membantu pembaca dalam 

menikmati sebuah visual desain. Pada Xavier Marks Epicentrum memberikan font 

kepada penulis untuk mengikuti aturan guidlinenya, font ini menggunakan Source 

Sans Pro agar font ini simple terlihat mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.  

 

Gambar 4. 1 Source Sans Pro 

(sumber : Wikipedia.org, 2022) 
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4.5   Pewarnaan 

        Berikut ini adalah penulis menggunakan code pallate warna untuk video 

pendek ini yang digunakan : 

 

Gambar 4. 2 Code Pallate Warna 

(sumber : encycolorpedia.id, 2022) 

4.6  Software yang digunakan 

      Penulis menggunakan aplikasi online media canva dalam membuat video 

pendek untuk promosi melalui Instagram Stories. 

4.6.1  Canva 

    Canva adalah progam desain online yang menyediakan seperti presentasi, 

resume, poster, infografis, dll. Canva juga menyediakan dalam aplikasi canva. 

Adapun kelebihan dalam media canva ini sebagai berikut : 

1. Memiliki fitur-fitur desain yang banyak dan menarik 

2. Menghemat waktu dalam media pembelajaran secara praktis 

Selain kelebihan ini, aplikasi canva juga memiliki kekurangan seperti setiap 

pemakai harus mempunyai kouta paket agar bisa tersambung online dengan canva. 

Selain itu juga aplikasi canva ada beberapa template yang banyak dan lebih bagus 

tetapi ada juga yang berbayar untuk menggunakan template, grafis dan elemen-

elemennya (Tanjung & Faiza, 2019) 
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Gambar 4. 3 Logo Canva 

(sumber : medium.com, 2022) 

 

4.7  Storyline dan Storyboard video 

Tahap ini penulis membuat naskah video serta storyboard ide pada 

pembuatan video promosi Xavier Marks Epicentrum : 

Tabel 4. 1 Storyline dan Storyboard Video 

Durasi 
Video 

Naskah 
Storyboard Musik 

0 – 5  detik Fade in white + 

opening 

menampilkan 

perumahan properti 

north west dengan 

promosikan free ppn 

+ logo xavier 

epicentrum dipojok 

kiri atas 

 

 

 Pretty People 

(Happy music) 

5 – 8,5 detik Menampilkan 

fasilitas gratis 

dengan tambahan 

Free 

 

- 
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8,5 – 12 detik Menampilkan harga 

dan fitur nama unit 

properti Athena  

 

- 

12 – 15,5 detik Menampilkan harga 

dan fitur nama unit 

properti Asthea 

 

- 

15,5 – 19 detik Menampilkan harga 

dan fitur nama unit 

properti Arthemis 

 

- 

19 – 22,5 detik Menampilkan harga 

dan fitur nama unit 

properti Atlantha 

 

- 

22,5 – 26 detik Menampilkan harga 

dan fitur nama unit 

properti Amorra 

 

- 
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26 – 29 detik Penutup 

menampilkan 

contact person 

xmarks epicentrum 

 

- 

 

4.8  Implementasi Karya 

       Tahap ini penulis mengimplementasikan storyline dan storyboard ke bentuk 

digital video maka penulis mengedit karya menggunakan media canva online 

untuk promosi Xavier Marks Epicentrum sebagai meningkatkan jumlah penjualan. 

Berikut ini merupakan hasil implementasi karya video pendek yang dibuat oleh 

penulis : 

4.8.1  Scene video pertama 

          Berikut ini adalah scene video pertama dengan durasi 0 – 5  detik, sebagai 

berikut :  

 

Gambar 4. 4 hasil scene video pertama 
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Penulis mengedit video scene durasi 0 – 5 detik menambahkan gambar 

perumahan Citraland, teks judul NORTH WEST PARK CITRALAND dan teks 

isi free ppn is back serta penjelasannya, elemen grafis bergerak, dan 

menambahkan logo Xmarks Epicentrum sebagai bentuk promosi. 

  

4.8.2  Scene video kedua 

          Berikut ini adalah scene video kedua dengan durasi 5 – 8,5  detik, sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4. 5 hasil scene video kedua 

Pada scene kedua durasi 5 – 8,5 detik penulis membuat scene tentang  

gratis fasilitas tanpa pajak dan gratis pertambahan Kredit Kepemilikan Rumah. 
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4.8.3  Scene video ketiga dan keempat 

          Berikut ini adalah scene video ketiga dan keempat dengan durasi 12 – 19  

detik, sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 6 hasil scene video ketiga dan keempat 
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4.8.4  Scene video kelima, keenam dan ketujuh 

          Berikut ini adalah scene video kelima sampai ketujuh dengan durasi 15,5 – 

26  detik, sebagai berikut : 

  

Gambar 4. 7 hasil scene video kelima, keenam dan ketujuh 

Pada scene kelima sampai ketujuh ini  berdurasi 8,5 – 26 detik penulis 

membuat scene video tentang unit properti pada perumahan Citraland dengan 

fitur, harga, serta denah lantai rumah yang masing-masing ditampilkan. 
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4.8.5  Scene video penutup 

 

 

Gambar 4. 8 hasil scene video penutup 

Pada scene penutup berdurasi 26 – 29 detik penulis membuat scene video 

tentang kunjungan show unit pada Xmarks Epicentrum maka penulis 

menambahkan Call To Action untuk konsumen bisa membeli properti melalui 

pihak Xmarks Epicentrum.  

Pembuatan karya ini mempromosikan  unit properti perumahan Citra Land  

North West tentang pajak pertambahan nilainya secara gratis dengan tambahan 

fasilitas pada unit propertinya, tujuan ini Xavier Marks Epicentrum 

mempromosikan unit perumahan Citra Land sebagai meningkatkan penjualan 

pada produknya sehingga konsumen tertarik untuk membeli propertinya maka bisa 

menghubungi pihak kantor Xmarks Epicentrum untuk melayani penjualannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
5.1  Kesimpulan 

 Dalam laporan kerja praktik yang berjudul “perancangan video promosi  

Xavier Marks Epicentrum sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah penjualan” 

maka dapat disimpulkan : 

1. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mempromosikan Xavier Marks 

Epicentrum dengan meningkatkan pelayanan dan penjualannya. 

2. Dalam perancangan ini diperlukan adanya konsep-konsep yang diberikan 

brief  oleh Xavier Marks Epicentrum. 

3. Dalam merancang konten video Instagram Xavier marks Epicentrum 

sebagai promosi untuk unit properti perumahan 

5.2   Saran 

  Setelah menyelesaikan dan melaksanakan kerja praktik ini, sebagai penulis 

memiliki saran, di antaranya : 

1. Diharapkan dari perusahaan Xavier Marks Epicentrum, mahasiswa kerja 

praktik dapat menambah wawasan ilmu dan sebagai portfolio kerja 

2. Kepada pihak perusahaan Xavier Marks Epicentrum agar dapat 

memberikan mentor  kepada mahasiswa praktik kerja agar nantinya ketika 

mahasiswa melakukan KP bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi 
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