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ABSTRAK 

 

Penumpang kapal yang akan melakukan perjalanan ketempat yang jauh 

sangat rentan untuk menyebarkan virus terutama Covid – 19, Maka dari itu untuk 

membantu para penumpang kapal dalam menjalankan protokol Kesehatan yang 

ada, maka perlu adanya sebuah media yang berisi informasi, peraturan – peraturan 

dan juga larangan – larangan yang di tempel atau dipasang di setiap sudut tempat 

kerumunan berada seperti pintu masuk, ruang tunggu, tempat keberangkatan dan 

media itu adalah media kreatif. 

Penumpang kapal pada umumnya datang dari banyak tempat dengan 

berbagai bahasa, umur, generasi, sifat, tingkat ekonomi dan lain – lain, maka media 

kreatif yang paling sesuai untuk berkomunikasi dengan penumpang yang ada 

adalah media kreatif berbentuk cetak, karena media cetak lebih umum dan 

menjangkau semua kalangan. 

Dalam program cegah penyebaran covid – 19 bersama PT.Pelindo regional 

3, maka dirancanglah desain media kreatif cetak yaitu berupa Poster, Banner, X-

Banner untuk para penumpang kapal, agar mereka mematuhi protocol Kesehatan 

yang ada dan membantu untuk mencegah penyebaran covid - 19. Perancangan 

desain ini didasarkan pada penggunaan gaya visual flat design, tanpa 

menghilangkan ciri khas dan karakteristik. Melalui kerja praktek di PT.Pelindo 

regional 3, penulis mencoba menyelesaikan masalah yang ada yaitu bagaimana 

Perancangan media kreatif protokol Kesehatan covid – 19 dalam program cegah 

penyebaran covid – 19. 

 

Kata Kunci: Penumpang, Protokol Kesehatan Covid – 19, Media Kreatif
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Pada Januari 2020, di mana kasus COVID-19 pertama kali diidentifikasi di 

Wuhan, pertumbuhan kasus positif ini terus mengalami peningkatan. Sehingga, 

Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengeluarkan pernyataan yang 

menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi global karena tingkat 

penyebaran dan keparahan yang semakin mengkhawatirkan dikarenakan hubungan 

sebab akibat antara penyebaran virus COVID-19 dan individu masyarakat yang 

melakukan perjalanan yaitu penumpang.  

 Salah satu contohnya penumpang kapal, penumpang kapal akan menjadi 

wadah pertukaran virus covid – 19 dikarenakan berkerumunan saat menunggu 

keberangkatan, penumpang datang dari segala tempat yang akan susah untuk 

dilacak, adanya perbedaan kalangan menjadikan perbedaan informasi yang didapat 

lalu penumpang kapal juga akan berpindah dari satu tempat ketempat lainnya yang 

mungkin saja belum terkena jangkauan virus mematikan ini. Untuk mencegah 

penyebaran virus maka harus ada protokol kesehatan yang harus dijalani oleh 

seluruh penumpang agar bisa melindungi diri dan orang lain. Penumpang datang 

dari tempat yang berbeda – beda maka sifat, tingkat ekonomi, bahasa, umur tingkat 

pendidikan juga akan berbeda, maka diperlukan media kreatif yang dapat dicerna 

oleh semua golongan. 

 Salah satu media kreatif yang cocok untuk media komunikasi dengan 

penumpang adalah media cetak karena tidak memerlukan alat mengaksesnya. 

Dengan visual yang jelas dan bahasa yang mudah dibaca, media kreatif cetak 

bertujuan untuk memberikan informasi protokol kesehatan ke para penumpang. 

Media kreatif cetak dapat di sebarkan di titik - titik  kerumunan dan yang banyak 

dilihat oleh banyak orang, misalnya di ruang tunggu, toilet, tempat masuk 

pelabuhan, pintu masuk, agar dapat dibaca dan diikuti para penumpang dalam 

mencegah penyebaran covid -19.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam kerja praktik ini adalah “Bagaimana merancang 

media kreatif cetak bagi penumpang dalam program cegah penyebaran covid–19”  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas di dalam Kerja Praktik ini adalah: 

Perancangan desain media kreatif cetak berupa poster, banner dan x-banner 

berisikan protokol kesehatan dalam program cegah penyebaran covid – 19 untuk 

para penumpang. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk menjawab permasalahan yang 

telah dicantumkan dalam rumusan masalah, yaitu untuk merancang media kreatif 

cetak yang menarik dan mudah dicerna bagi penumpang dalam program cegah 

penyebaran covid - 19 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari Kerja Praktik ini sangat banyak. Manfaat yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Bagi Mahasiswa 

a. Mampu memahami berbagai sistem kerja yang ada di perusahaan. 

b. Mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah di pelajari 

dalam perkuliahan di lapangan. 

c. Mendapatkan kesempatan untuk berlatih di dunia industri. 

d. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

 

1.5.2 Bagi Instansi/Perusahaan 

a. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

b. Membantu industri dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari selama 

Kerja Praktik dilakukan. 
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c. Instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa- mahasiswa 

yang melakukan Kerja Praktik . 

d. Hasil analisa dan penelitian yang dilakukan selama Kerja Praktik dapat 

menjadi bahan masukan bagi pihak industri untuk menentukan kebijakan 

instansi/perusahaan di masa yang akan datang khususnya di industri 

kreatif. 

 

1.5.3 Bagi Akademik 

a. Perguruan tinggi memperoleh masukan dan cara untuk meningkatkan 

kualitas lulusannya melalui pengalaman Kerja Praktik. 

b. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perusahaan, dan instansi. 

c. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan Akademik 

di tengah-tengah dunia kerja. 

d. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industri. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

PT. Pelabuhan Indonesia merupakan sebuah perusahaan bertempat di 

Surabaya, yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. 

Tempat  : PT. Pelabuhan Indonesia 

Alamat  : JL. Perak Timur No. 610, Surabaya 

Telpon & Faks : +62 31 3298631 - 37 

Email  : info@pelindo.co.id 

Website  : https://www.pelindo.co.id/id 

 

2.2 Sejarah Perusahaan 

Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara maritim. Di masa lalu, 

kerajaan-kerajaan maritim nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, kerajaan di 

Maluku pernah memegang kunci jalur perdagangan dunia lewat rempah-rempah. 

Pedagang-pedagang dari Gujarat dan China mengambil rempah-rempah dari 

Kepulauan Maluku lalu mengirimkannya melalui kapal-kapal dagang menuju Cina, 

Semenanjung Arab, Eropa, hingga ke Madagaskar. 

Pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia menjadi tempat persinggahan dan 

pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa, 

sehingga menjadi bandar niaga yang besar. Hal ini melatari lahirnya Pelabuhan 

Indonesia di era kemerdekaan.Sebelumnya, untuk mengelola kepelabuhanan di 

Indonesia, dibentuk 4 Pelindo yang terbagi berdasar wilayah yang berbeda. Pelindo 

I misalnya mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera 

Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pelindo I dibentuk berdasar PP No.56 Tahun 

1991, sedang nama Pelindo I ditetapkan berdasar Akta Notaris No.1 tanggal 1 

Desember 1992. Pelindo II mengelola pelabuhan di wilayah 10 provinsi, yaitu 

Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, 

https://www.pelindo.co.id/id
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Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo II dibentuk 

berdasar PP No.57 Tahun 1991, Pelindo II Persero) didirikan berdasar Akta Notaris 

Imas Fatimah SH, No.3, tanggal 1 Desember 1992. 

Pelindo III mengelola pelabuhan di wilayah 7 provinsi, yaitu Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB dan NTT. 

Pembentukan Pelindo III tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.5 

tanggal 1 Desember 1992, berdasar PP No.58 Tahun 1991. Sedang Pelindo IV 

mengelola pelabuhan di wilayah 11 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, 

Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengggara, 

Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. 

Pelindo IV dibentuk berdasar PP No.59 Tanggal 19 Oktober 1991. Sedang akta 

pembentukannya adalah Akta Notaris Imas Fatimah, SH no,7 tanggal 1 Desember 

1992. 

Masing-masing Pelindo memiliki cabang dan anak usaha untuk mengelola 

bisnisnya. Pelindo I, II, III, IV adalah Perusahaan BUMN Non Listed yang 

sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham 

Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi Pemegang 

Saham Utama maupun Saham Pengendali Individu di Pelindo. Negara Republik 

Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan Pemegang saham tunggal. 

Merger atau integrasi keempat Pelindo menjadi satu Pelindo yang kemudian 

diberi bernama PT Pelabuhan Indonesia ini berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 

101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke 

Dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);  Pelindo II bertindak sebagai holding 

induk (perusahaan induk) dan ke-3 Pelindo (I,III, IV) bertindak sebagai sub-

holding. Pembentukan sub-holding yang mengelola klaster-klaster usaha ditujukan 

untuk meningkatkan kapasitas pelayanan Pelindo dan efisiensi usaha. 

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 

nomor : S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan 

Perubahan nama, Perubahan Anggaran dasar dan Logo Perusahaan. Sehingga 

Pelindo II berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo 
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2.3 Visi dan Misi PT. Pelindo  

2.3.1 Visi 

“Menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia” 

Visi tersebut merupakan pernyataan cita-cita Perusahaan menjadi pintu 

gerbang utama jaringan logistik global di Indonesia. Cita-cita ini muncul dilandasi 

dengan potensi geografis, peluang bisnis serta kebijakan nasional yang membuka 

peluang bagi perusahaan untuk merealisasikan visi dimaksud. 

2.3.2 Misi 

“Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan 

konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan 

ekonomi negara” 

 Menyediakan Jasa Kepelabuhan & Maritim yang Handal & Terintegrasi 

dengan Kawasan Industri untuk Mendukung Jaringan Logistik Indonesia & Global 

dengan Memaksimalkan Manfaat Ekonomi Selat Malaka. 

2.4 Logo Perusahaan 

    

 

 

 

 

(Sumber: Data PT. Pelabuhan Indonesia) 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT. Pelabuhan Indonesia 
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2.5  Lokasi PT.Pelindo Regional 3 

 

 

 

 

(Sumber: Google Maps, PT. Pelabuhan Indonesia Regional 3) 

 

2.6 Struktur Perusahaan 

 

      Gambar 2.3 STO PT. Pelabuhan Indonesia Regional 3 (1/2) 

(Sumber: Data PT. Pelabuhan Indonesia) 

 

Gambar 2.2 Lokasi PT. Pelabuhan Indonesia Regional 3 
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(Sumber: Data PT. Pelabuhan Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 STO PT. Pelabuhan Indonesia Regional 3 (2/2) 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Media Kreatif  

Menurut Bilay Daulay (2020) Media Kreatif terdiri dari dua kata yaitu Media 

dan Kreatif. Media adalah gerai komunikasi kolektif atau alat yang digunakan untuk 

menyimpan dan menyampaikan informasi atau data. Ini terkait dengan media 

komunikasi, atau bisnis komunikasi media khusus seperti media cetak dan media 

massa, fotografi, iklan, bioskop, penyiaran (radio dan televisi) dan publikasi). 

Kemudian Pengertian Kreatif adalah kemampuan mengembangkan/ menciptakan 

ide dan cara baru yang berbeda dari sebelumnya. 

 

3.1.1  Media cetak 

Dikutip dari Niama Muflihun (2018) Media cetak merupakan sarana atau 

perantara komunikasi yang di cetak pada bahan dasar kertas dan kain untuk 

menyampaikan pesan atau informasi. Unsur utama dari media cetak adalah teks dan 

gambar visualisasi. Jenis media cetak yang termasuk di dalam media massa adalah 

surat kabar atau koran, majalah, tabloid dan lain sebagainya. Peran media cetak 

sangatlah penting, selama berabad-abad media cetak menjadi satu-satunya alat 

pertukaran dan penyebaran informasi, gagasan dan hiburan, yang sekarang ini 

dilayani oleh aneka media komunikasi.  

Menurut Kasali (2007) Media cetak adalah suatu media yang statis dan 

mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan 

sejumlah kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan halaman putih.  

Menurut Onong Uchjana Effendy (1999: 220) media adalah sarana yang 

dipergunakan oleh komunikator sebagai saluran untuk menyampaikan suatu pesan 

kepada komunikan apabila komunikan jadi tempatnya atau banyak jumlahnya atau 

kedua-duanya. Media cetak adalah media massa yang berbentuk printing dimana 

dinikmati dengan membaca dan bentuk medianya statis.  

Didalam media cetak dijaman sekarang juga ditemukan banyak sekali 

desain grafis yang akan mempermudah menyampaikan sebuah informasi. 
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3.2 Informasi 

      Abdul Kadir (2002: 31); McFadden dkk (1999) mendefinisikan 

informasi sebagai sekumpulan pesan atau data atau fakta yang telah diproses 

dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa 

dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Kata informasi 

berasal dari kata Perancis kuno yaitu informacion yang diambil dari bahasa 

Latin informationem yang berarti “garis besar, konsep, ide”. Pengertian 

informasi merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas dalam 

“pengetahuan yang dikomunikasikan”. Sederhananya, pengertian informasi 

adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang 

bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diproses terlebih 

dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan.  

 

3.1.2 Jenis - Jenis Media Cetak  

Berikut adalah beberapa contoh media cetak : 

a. Poster 

Menurut Irwan Kustiawan (2019) Poster adalah media publikasi yang 

terdiri atas tulisan, gambar ataupun kombinasi antar keduanya dengan 

tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster atau plakat 

juga adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar 

dan huruf di atas kertas berukuran besar. Pengaplikasiannya dengan cara 

ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dan dengan sifat mencari 

perhatian mata sekuat mungkin, poster juga bisa menjadi sarana untuk 

mempromosikan produk, jasa, kegiatan, seputar pendidikan dan lain-lain. 

 

b. Banner 

Dikutip oleh Faiqotul Himma (2022) Definisi banner adalah sebuah 

media promosi yang dicetak menggunakan print digital dengan berbagai 

ukuran dan bentuk potrait atau vertikal.  
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c. X Banner 

X Banner adalah salah satu media informasi sama seperti spanduk. 

Bedanya, X Banner ini berbentuk vertikal dan memiliki stand berbentuk 

menyilang yang menyerupai huruf X.  

 

3.1.3 Manfaat Media kreatif cetak 

Media cetak sangat bermanfaat bagi para penumpang yang beragam dalam 

penyampaian informasi,berikut beberapa kelebihan media cetak: 

a. Menjangkau ke semua generasi 

Kelebihan media cetak yaitu selalu populer di kalangan apapun dan bisa 

dinikmati oleh generasi apapun. Beda dengan media online, yang di mana tidak 

semua orang mengerti penggunaan internet. 

b. Dapat diarahkan pada target demografi tertentu 

Media percetakan bisa disebarkan dan ditujukan ke wilayah target 

pemberitaan. Dengan demikian, dapat mengarahkan suatu iklan yang bertarget  

pada demografis khusus. Misal jika kalian mengetahui target konsumen ada 

lingkungan Jawa Timur, maka cukup pasang iklan di koran yang dikhususkan untuk 

Jawa Timur. 

c. Bisa disimpan sebagai referensi 

Media cetak bisa disimpan dan dibaca berkali-kali jika perlu. Misal pada 

majalah yang biasa diterbitkan setiap bulan. Tentu bukan berarti setelah itu bulan 

berlalu majalah harus dibuang begitu saja, namun bisa disimpan dan dijadikan 

bahan referensi jika sewaktu-waktu membutuhkannya. 

d. Mudah dibaca dan dipahami 

Media cetak biasanya lebih mudah untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat 

kompleks dan lebih nyaman untuk dibaca. Dengan lebih nyaman ketika dibaca, 

maka dapat membuat kita lebih mampu berpikir lebih spesifik terkait isi tulisan. 

3.2 Corona Virus Disease (Covid-19) 

Pengertian Virus corona atau severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARSCoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. 

Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid 19. Virus corona bisa menyebabkan 
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gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru- paru yang berat, hingga 

kematian. Severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS- CoV-2) yang 

lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang 

menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, 

orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui(Handayani, 2020). Corona 

virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan(Kemenkes, 

2020) 

 

3.2.1 Penularan virus 

Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus 

kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Suatu analisis 

mencoba mengukur laju penularan berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi 

antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Analisis tersebut mendapatkan hasil 

penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi kemungkinan 

penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekitar 9 

lebih lama sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih 

besar (Handayani, 2020). 

3.3 Target Audience 

Menurut Yoeti (1999) pengertian penumpang adalah pembeli produk dan 

jasa pada suatu perusahaan adalah pelanggan perusahaan barang dan jasa 

mereka dapat berupa seseorang (individu) dan dapat pula sebagai suatu 

perusahaan. Penumpang terdiri dari 3 kategori, yaitu Adult (Dewasa), Child 

(Anak-anak), dan Infant (Bayi). Kategori umur penumpang menurut Kapal 

Laut PELNI (2018): 

 

 

 

 

 

Berikut penjelasan tentang karakteristik masing – masing kategori : 

 

Keterangan Usia 

Dewasa > 11 Tahun 

Anak-Anak > 23 Bulan s/d 11 Tahun 

Infant/Bayi < 23 Bulan 
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a. Dewasa 

Orang dewasa pada umumnya memiliki Pengalaman praktis dan 

pragmatis yang luas, dan Orang dewasa tampak lebih menggunakan pikiran 

generalisasi dan abstrak. Maka dari itu jika melihat suatu informasi orang 

dewasa akan lebih paham dengan yang dimaksud tanpa harus menggunakan 

illustrasi yang berlebihan atau meriah, orang dewasa akan cukup paham 

hanya dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. 

 

b. Anak -anak 

Terbalik dengan orang dewasa, anak – anak pada umumnya mempunyai 

sedikit pengalaman pragmatis, dan lebih menggunakan pikiran konkret. Maka 

dari itu informasi yang ingin disampaikan harus melalui media yang menarik 

perhatian, misalkan menggunakan illustrasi sebagai penjelas akan suatu aksi 

dari sebuah informasi, dalam konteks ini misalkan penambahan illustrasi 

menggunakan hand sanitizer karena kemungkinan anak – anak masih belum 

tahu apa itu hand sanitizer. 
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BAB IV 

PROSES KERJA 

 

4.1 Materi Kerja Profesi  

Kerja profesi dilakukan di PT. Pelindo Regional 3 yang berlokasi di JL. 

Perak Timur No. 610, Surabaya. Kegiatan yang dilakukan pada Kerja Praktik ini 

adalah perancangan media kreatif cetak untuk penumpang dalam program Stop 

penyebaran covid. 

 

4.2 Sistem Pelaksanaan Kerja Profesi 

Berikut adalah penjelasan tentang sistem pelaksanaan kerja profesi di PT. 

Pelindo Regional 3. Setelah melakukan pengumpulan data Kerja Praktik, maka 

dapat dijelaskan bagaimana proses perancangan media kreatif cetak untuk para 

penumpang dalam program stop penyebaran covid - 19 dengan urutan kerja mulai 

dari awal hingga akhir, yaitu sebagai berikut : 

 

a. Brief  

Dalam tahap brief, tim operasional dari PT.Pelindo Regional 3 

memberikan ketentuan dan panduan untuk mendesain. Tim memberikan 

GSM perusahaan untuk dipelajari, contohnya seperti memakai Logo 

Pelindo dan BUMN di setiap desain. 

b. Pengumpulan data 

 Setelah melakukan brief, maka langkah selanjutnya kita 

mengumpulkan data-data yang terkait seperti bahasa yang digunakan dan 

mencari surat edaran dari pemerintah yang terbaru tentang protokol 

kesehatan yang ada. 

c. Konsep 

 Proses penyusunan konsep dilakukan setelah pengumpulan data. 

Konsep menjelaskan garis besar, seperti apa poster yang akan dibuat. 
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Konsep berkaitan dengan protokol kesehatan, dengan menambahkan 

illustrasi sebagai pendukung agar lebih jelas dan menarik.  

Konsep yang diangkat adalah poster simpel dengan banyak informasi dan 

diberi pendukung illustrasi. 

 

Gambar 4.1 Konsep perancangan 

(Sumber: Covid19.co.id) 

  

d. Pengumpulan referensi 

Setelah mengetahui konsep yang akan dirancang, saatnya 

mengumpulkan beberapa referensi gambar vektor dan konten  yang 

sesuai dengan konsep yang diinginkan. Referensi bisa didapatkan 

dari Instagram, Pinterest, dan lain sebagainya. Berikut beberapa 

referensi yang akan saya gunakan dalam perancangan  
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Gambar 4.2 Referensi 1 

(Sumber: Instagram Humas Jogja) 

 

Gambar 4.3 Referensi 2 

(Sumber: corona.kedirikab.co.id) 

 

 Pada kedua media kreatif ini yang diambil adalah style dan layout 

sebagai referensi dalam membuat rancangan. 

e. Perancangan Poster 

 Setelah semuanya dilakukan dan dirasa cukup, maka langkah 

selanjutnya adalah membuat poster protokol kesehatan ini sesuai dengan 

konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, perancangan 

karya dilakukan dengan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. 
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4.3 Proses Pembuatan Desain 

Berikut adalah proses dalam membuat poster protokol kesehatan covid – 19 

menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Perancangan desain poster ini harus sesuai 

dengan konsep dan brief yang telah ditentukan sebelumnya.  

 

1. Membuat Sketsa Illustrasi dan Layout 

Tahap pertama dalam perancangan desain poster ini adalah membuat Sketsa 

illustrasi dan layout untung memberikan garis besar desain yang akan dibuat. 

 

 

Gambar 4.4 Sketsa illustrasi dan layout  

(Sumber: Data Pribadi) 

 

2. Membuat Lembar Kerja Baru dan Outline  

Membuat lembar kerja baru dengan ukuran A3 (29,7 x 42 cm). 

Ukuran ini disesuaikan dengan brief yang telah ditentukan. 
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Gambar 4.5 Proses membuat outline illustrasi 

(Sumber: Data Pribadi) 

Dalam pembuatan illustrasi, tools yang dipakai adalah pen tool dan juga 

beberapa shape. 

 

3. Pewarnaan Illustrasi 

 

 

Gambar 4.6 Proses Pewarnaan illustrasi 

(Sumber: Data Pribadi) 
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Setelah proses outline selesai, baru dimasukkan warna kedalam illustrasi, 

memilih warna yang bisa menarik perhatian para target audience namun tetap 

nyaman dilihat. 

 

4. Memasukkan Unsur Desain dan GSM Perusahaan 

 Langkah selanjutnya adalah memasukkan semua unsur-unsur desain seperti 

illustrasi, teks, maupun logo ke dalam lembar kerja. Sesuai dengan brief, konsep 

dan GSM yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

 

Gambar 4.7 Memasukkan unsur desain dan GSM Perusahaan 

(Sumber: Data Pribadi) 
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5. Final Desain 

 

Gambar 4.8 Final Design 

(Sumber: Data Pribadi) 

 

Setelah semua selesai langkah selanjutnya adalah mengexport desain 

tersebut dalam format JPG, PNG atau PDF. Setelah itu desain pun diserahkan 

kepada tim operasional PT.Pelindo Regional 3, untuk dicek apakah desain yang 

telah dibuat ini sudah sesuai dengan brief yang diberikan Setelah selesai dicek, 

kemungkinan akan ada revisi dari kantor pusat. 

 

6. Hasil Karya 

 

Gambar 4.9 Hasil Desain: Banner Protokol Kesehatan Covid - 19 

(Sumber: Data Pribadi) 
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Gambar 4.9 Membuat desain Bannernya dengan ukuran 160 x 60 cm, 

dengan sedikit melayout kembali. 

 

  

Gambar 4.10 Hasil Desain: Recent Cruise Standards 

(Sumber: Data Pribadi) 

 

Gambar 4.10 Merupakan Recent Cruise Standards untuk Cruise, maka itu 

digunakan bahasa internasional yaitu bahasa inggris, isinya bagi para penumpang 

kapal cruise yang akan masuk ke Indonesia. 
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Gambar 4.11 Hasil Desain: Standard Health Protocol In Cruise 

(Sumber: Data Pribadi) 

 

Gambar 4.11 Merupakan Standard Health Protocol in Cruise Terminal, 

Protokol Kesehatan untuk di terminal keberangkatan dan kedatangan dari luar 

negeri dan juga protocol untuk di  

 

Gambar 4.12 Hasil Desain: Himbauan Untuk Masyarakat 

(Sumber: Data Pribadi) 

 

Gambar 4.12 Merupakan banner himbauan untuk masayarakat agar tidak 

melakukan perjalanan mudik, bertujuan untuk mengurangi kerumunan. 
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7. Implementasi karya 

Gambar 4.13 Banner diletakan didekat pintu masuk agar dibaca 

dan dilihat oleh setiap orang ynag akan masuk ke ruang tunggu. 

 

 

Gambar 4.13 Mock – Up Banner protokol kesehatan 

(Sumber: Data Pribadi) 

 

Gambar 4.14 X – banner diletakkan di sudut – sudut ruangan 

maupun outdoor contohnya di tempat area merokok dan dekat kamar 

mandi. 

 

Gambar 4.14 Mock-Up Banner yang diletakan di sudut ruang tunggu 

(Sumber: Data Pribadi) 
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Gambar 4.15 Banner diletakkan di gerbang pelabuhan, dan dekat parkiran, 

tempat setiap orang keluar dan masuk area pelabuhan. 

 

 

 

Gambar 4.15 Banner yang diletakan di gerbang masuk pelabuhan 

(Sumber: Data Pribadi) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Membuat media kreatif cetak untuk perusahaan BUMN dengan konten 

khususnya kesehatan, akan lebih efektif jika menggunakan banyak penjelasan tapi 

tidak bertele – tele dengan bahasa yang mudah dimengerti dan didukung oleh 

illustrasi penjelas atau illustrasi pendukung agar informasi yang akan di berikan 

menarik perhatian target dengan harapan agar target audience yaitu penumpang 

dapat mematuhi aturan yang ada, namun juga tidak terlepas oleh GSM perusahan 

yang ada.  

5.2  Saran 

 Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan 

kerja praktik ini adalah agar dapat mengeksplore gaya baru atau gaya lainnya sesuai 

dengan target audience misalkan untuk anak – anak, diadakannya media cetak 

berisikan informasi protokol kesehatan khusus anak – anak misalnya di dekat 

wastafel pendek agar anak – anak lebih mengerti mengapa mereka harus mengikuti 

aturan tersebut, lalu terkait media kreatifnya, agar dapat mencoba media kreatif 

lainnya seperti media digital yang bisa di tempatkan di aplikasi ataupun tiket berupa 

barcode tentang protokol kesehatan, apa saja peraturan yang wajib diikuti saat 

berada di terminal keberangkatan, di dalam kapal maupun di kedatangan, bisa juga 

di tempatkan di social media seperti Instagram dan platform media lainnya. 
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