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BAB IV 

METODE KERJA PRAKTEK DAN IMPLEMENTASI KARYA 

 

4.1 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktek 

Prosedur dalam pelaksanaan kerja praktek adalah sesuai dengan prosedur 

pelaksanaan kerja praktek yang ditetapkan oleh STIKOM Surabaya. Yaitu 

dengan beberapa tahapan – tahapan penting yang harus dilalui sebagai berikut : 

1. Survei lapangan atau observasi, kegiatan ini ditujukan untuk mengamati 

proses pembuatan/produksi. 

2. Studi Kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang 

sesuai dengan permasalahan dan dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan 

rencana pengembangan sistem. 

3. Analisa Permasalahan, penganalisaan permasalahan ditujukan untuk 

menetapkan kebutuhan perusahaan atau kebutuhan informasi dan 

menentukan bagaimana solusi terbaik yang akan diterapkan dalam konten 

Company Profile perusahaan. 

4. Pembuatan produk multimedia, pada pembuatan produk sendiri terdapat 

beberapa tahap, antara lain : 

a. Pendahuluan, identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan, 

mengumpulkan data-data dari mesin-mesin industri yang akan 

dibahas, menata prioritas kasus-kasus yang akan di informasikan. 
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b. Tahap analisa ruang lingkup permasalahan, ruang lingkup dan 

sasaran yang akan dibahas, identifikasi mesin-mesin industri yang 

lebih terinci, evaluasi informasi, merangkum data yang didapat dan 

penyusunan sistem operasional untuk menunjang perancangan 

desain. 

c. Tahap analisa informasi perusahaan, mendefinisikan kebutuhan 

fungsional dan non-fungsional untuk menunjang informasi yang 

akurat. 

d. Revisi Produk, melakukan perbaikan dan pemantauan data dan 

informasi yang telah dibuat kepada perusahaan. 

Pembuatan laporan, semua dokumentasi dalam pembuatan produk 

multimedia tersebut, sebagai hasil dari proyek disusun dalam sebuah laporan. 

 

4.2 Detail Proses Pengerjaan Company Profile PT. Karya Jaya Lestari 

Ruang lingkup pengerjaan interaktif ini dibagi menjadi 3 jenis tahapan yaitu : 

 

4.2.1 Tahap Konsep  

Mengetahui permintaan konsep dari Company Profile, setelah mencari 

informasi dan permintaan PT. Karya Jaya Lestari, maka konsep yang disetujui 

untuk digunakan yaitu “Kreatif dan Informatif” yang diharapkan dapat tepat 

sasaran pokok-pokok yang diinginkan. 
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Untuk mewujudkan konsep itu ada beberapa aspek yang mengikuti, yaitu 

kreatif, minimalis dan Informatif. 3 aspek ini di kemas sesuai dengan latar 

belakang dari PT. Karya Jaya Lestari. 

 

4.2.2 Tahap Pemotretan 

Dalam tahap ini dilakukan pemotretan beberapa mesin industri yang 

dibutuhkan dalam konten / isi Company Profile PT. Karya Jaya Lestari. 

Beberapa contoh mesin industri seperti gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.1 Alat pemadam kebakaran  

Pada gambar 4.1 adalah salah satu alat yang dibutuhkan oleh Pertamina Pusat 

untuk mengantisipasi kebakaran pada saat operasional di pabrik. STIK
OM
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Gambar 4.2 Berbagai mesin / alat industri PT. Karya Jaya Lestari 

Pada gambar 4.2 terlihat beberapa mesin / alat industri PT. Karya Jaya Lestari. 

Mesin industri ini harus mempunyai standar spesifikasi dari Pertamina pusat 

untuk mendapatkan ijin operasional dari pusat. 

  

STIK
OM

 S
URABAYA



 

 

45 

4.2.3 Tahap Scanning Dokumen 

Pada tahap ini dilakukan proses scanning beberapa dokumen penting yang 

akan dimasukkan ke dalam konten Company Profile PT. Karya Jaya Lestari 

salah satunya adalah : 

 

Gambar 4.3 Surat ijin usaha perdagangan direktur 

Gambar 4.3 adalah surat ijin usaha perdagangan direktur PT.Karya Jaya Lestari. 

Di dalam Company Profile terlampir beberapa dokumen penting seperti gambar 

4.3 guna memberi informasi kepada Pertamina pusat dan klien dari PT. Karya 

Jaya Lestari bahwa Perusahaan berdiri dengan persetujuan beberapa pihak dan 

instansi terkait. 
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Gambar 4.4 Surat keterangan dari Pertamina 

Gambar 4.4 adalah surat keterangan dari Pertamina yang dilampirkan di dalam 

Company Profile. 

 Ada beberapa dokumen penting lainnya yang akan dilampirkan di dalam 

buku Company Profile PT. Karya Jaya Lestari mulai dari perijinan lahan, 

perijinan kota setempat hingga perijinan dari Pertamina Pusat. 
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4.2.4 Tahap Desain Layout 

Dalam tahapan pembuatan Company Profile ini meliputi pembuatan 

konsep sketching kasar di kertas, seperti gambar di bawah ini : 

 

Gambar 4.5  Konsep kasar yang disetujui pihak perusahaan 

Pada Gambar 4.5 menggambarkan sketch permintaan perusahaan untuk 

diimplementasikan ke sebuah media Company Profile mereka. Dimana 

mengusung konsep yang bersifat simple, minimalis, dan elegan. 

Dari beberapa gambaran kasar yang telah dibuat, telah disetujui oleh PT. Karya 

Jaya Lestari bahwa desain keseluruhan berbasis box shape / kotak guna 

memperjelas dalam membantu membaca pesan secara rapi, simpel dan bersih. 
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4.2.5 Tahap Pembuatan Layout 

Dalam tahap ini Pembuatan Company Profile menggunakan software 

Adobe InDesign dan Adobe Photoshop. Berikut ini beberapa contoh desain / 

halaman yang telah di setujui oleh pihak PT. Karya Jaya Lestari beserta 

penjelasannya : 

 

Gambar 4.6 Cover Depan Company Profile 

Desain Cover Company Profile ini disengaja tidak menampilkan banyak 

elemen dan hanya menampilkan gambar aktifitas perusahaan dan beberapa 

informasi identitas perusahaan dengan tujuan layout terlihat rapi dan simpel. 
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Gambar 4.7 Halaman Pin-Up dan Daftar isi 

Pada halaman ini disisipkan gambar pada halaman pertama dan pada halaman 

berikutnya adalah daftar isi yang menginformasikan konten keseluruhan dari 

Company Profile ini. 
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Gambar 4.8 Halaman tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan 

Pada Halaman ini dijelaskan secara umum tentang struktur organisasi dan 

uraian jabatan dari perusahaan PT. Karya Jaya Lestari mulai dari Direktur, 

Internal Audit, Manager BSD, Direktur MKT & OPS, Manager Finance, 

Manager HR & GA & MR, HSE, dan Quality Assurance. 
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Gambar 4.9 Halaman Lampiran Dokumen 

Pada halaman ini adalah lampiran dokumen dan perjanjian-perjanjian 

perusahaan PT. Karya Jaya Lestari kepada instansi dan pemkab terkait mulai 

dari perjanjian dari Pertamina, perpanjangan persetujuan prinsip, perijinan dari 

pemkab sidoarjo, ketentuan dan persyaratan site plan, lampiran ijin usaha 

perdagangan, dokumen UKL & UPL, keputusan menteri HAM Republik 

Indonesia dan informasi batas sempadan air. 
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Gambar 4.10 Halaman katalog mesin industri 

Pada Halaman ini dijelaskan tentang fungsi dan prosedur penggunaan dari tiap-

tiap mesin yang beroperasi di dalam perusahaan ini. Ada beberapa alat-alat 

industri yang dibutuhkan Pertamina pusat untuk dilampirkan di dalam buku 

Company Profile ini untuk mengetahui dan menginformasikan kepada pembaca 

bahwa proses pengerjaan dilakukan berdasarkan standar internasional. 
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4.3 Jadwal Kegiatan 

 

No. Kegiatan 

Juni Juli     Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Survey & Wawancara             

2. Drafting Concept & 

Proving Concept 

            

3. Pembuatan Project             

4. Proving Project             

5. Revisi Project             

6. Finsihing Project              

7. Pembuatan Laporan             
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