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ABSTRAK 
Ilustrasi adalah sebuah gambar yang dibentuk untuk memperjelas sebuah 

informasi dengan memberi representasi secara visual. Esensi dari ilustrasi adalah 

pemikiran; ide dan konsep yang melandasi apa yang ingin dikomunikasikan 

gambar. Hal ini menjadikan ilustrasi sebagai salah satu elemen desain yang mampu 

menarik perhatian para remaja. Sejak berkembangnya media sosial, para remaja 

lebih sering memperhatikan smartphone dan ketertarikan dalam melihat acara TV 

semakin berkurang. 

Konsep perancangan adalah membuat sebuah feed Instagram yang mampu 

menarik minat remaja menggunakan ilustrasi. Proses perancangan meliputi sketsa, 

digitalisasi dan implementasi karya. 

Perancangan dilakukan menggunakan ilustrasi dengan konsep flat design 

yang dapat menarik minat dan perhatian remaja . Hasil perancangan menggunakan 

konsep flat design sebagai ilustrasi dalam feed Instagram diharapkan mampu 

menarik minat dan perhatian remaja untuk mulai melihat acara TVRI. 

Kata kunci: Ilustrasi, Media Sosial, Remaja. 



vii 

 

 

KATA PENGANTAR 
Segala Puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatNya, 

penulis dapat meneylesaikan Laporan Kerja Praktik tentang “PENGAPLIKASIAN 

ILUSTRASI DALAM PENGEMBANGAN DESAIN GRAFIS DI TELEVISI 

REPUBLIK INDONESIA (TVRI)”. 

Laporan ini disusun dalam rangka penulisan laporan yang sebagai syarat 

kelulusan mata kuliah Kerja Praktik Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual 

di Universitas Dinamika Surabaya. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih yang sebesar – 

besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini, terutama yang tehormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd selaku Rektor Universitas 
Dinamika Surabaya. 

2. Bapak Dhika Yuan Yurisma, M.Ds selaku Kaprodi DKV 

3. Ibu Setya Putri Erdiana, S.T., M.Ds selaku Dosen pembimbing. 

4. Ibu Fenty Fahminnansih, S.T., M.MT. selaku Dosen Wali 

5. Bapak Akhmad Basri,S.Sos., M.M selaku subkoordinator Konten Media 
baru. 

6. Kedua Orang tua dan kakak – kakak saya yang selalu mendukung dan 
membantu saya. 

7. Dan semua pihak – pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu demi 
satu yang telah membantu saya. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dalam kehidupan dunia 

maupun di akhirat kepada kita semua. 

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat untuk para pembaca sekalian. 
 
 
 

Sidoarjo, 15 Juni 2022 
 
 
 

Penulis 



viii 

 

 

DAFTAR ISI 

LEMBAR MOTTO ............................................................................................................. ii 

LEMBAR PERSEMBAHAN ............................................................................................ iii 

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................... iv 

SURAT PERNYATAAN ................................................................................................... v 

ABSTRAK ......................................................................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI .................................................................................................................... viii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... x 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................................... ii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah..................................................................................................... 2 

1.3 Batasan Masalah ....................................................................................................... 2 

1.4 Tujuan ....................................................................................................................... 2 

1.4.1 Tujuan Umum ........................................................................................................ 2 

1.4.2 Tujuan Khusus ....................................................................................................... 3 

1.5 Manfaat ..................................................................................................................... 3 

1.5.1 Manfaat Teoritis .................................................................................................... 3 

1.5.2 Manfaat Praktis ...................................................................................................... 3 

1.6 Sistem Penulisan ....................................................................................................... 3 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .............................................................. 5 

2.1 Profil Instansi............................................................................................................ 5 

2.2 Alamat dan Kontak Perusahaan ................................................................................ 5 

2.3 Visi dan Misi TVRI Jawa Timur .............................................................................. 6 

2.3.1 Visi ........................................................................................................................ 6 

2.3.2 Misi ........................................................................................................................ 6 

2.4 Struktur Perusahaan .................................................................................................. 7 

2.5 Fokus Bidang kerja ................................................................................................... 7 

BAB III LANDASAN TEORI ............................................................................................ 8 



ix 

 

 

3.1 Media Sosial ............................................................................................................. 8 

3.1.1 Fungsi dan Manfaat Media Sosial ......................................................................... 9 

3.1.2 Media Sosial Instagram ....................................................................................... 10 

3.2 Desain Grafis .......................................................................................................... 15 

3.3 Ilustrasi Digital ....................................................................................................... 15 

3.4 Layout ..................................................................................................................... 17 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN ................................................................................ 18 

4.1 Penjelasan Pekerjaan .............................................................................................. 18 

4.2 Pengumpulan Informasi .......................................................................................... 18 

4.2.1 Referensi .............................................................................................................. 18 

4.3 Tipografi ................................................................................................................. 20 

4.4 Penentuan dan Penggunaan Software ..................................................................... 20 

4.5 Penerapan Karya ..................................................................................................... 21 

4.5.1 Desain Awal ........................................................................................................ 21 

4.5.2 Digitalisasi (Outline) ........................................................................................... 22 

4.5.3 Hasil Desain......................................................................................................... 23 

4.5.4 Implementasi Karya ............................................................................................. 24 

BAB V PENUTUP .......................................................................................................... 25 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................................. 25 

5.2 Saran ....................................................................................................................... 25 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 26 

LAMPIRAN ...................................................................................................................... 27 



x 

 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

(Gambar 2.1 Stasiun Televisi TVRI Jawa Timur) .............................................................. 5 
 

(Gambar 2.2 Struktur Organisasi TVRI Jawa Timur) ......................................................... 7 
 

(Gambar 3.1 Single Image) ............................................................................................... 11 
 

(Gambar 3.2 Carousel Post) .............................................................................................. 11 
 

(Gambar 3.3 Ukuran Feed Instagram) .............................................................................. 12 
 

(Gambar 3.4 IG Story) ...................................................................................................... 13 
 

(Gambar 3.5 Reels) ........................................................................................................... 13 
 

(Gambar 3.6 Ukuran Feed Instagram) .............................................................................. 14 
 

(Gambar 3.7 Ukuran Feed Instagram) .............................................................................. 14 
 

(Gambar 3.8 Guide) .......................................................................................................... 15 
 

(Gambar 3.9 Digital Painting) ........................................................................................... 16 
 

(Gambar 3.10 Animasi 3D) ............................................................................................... 16 
 

(Gambar 3.11 Flat Design) ............................................................................................... 17 
 

(Gambar 4.1 Desain Hari Pelajar Internasional) ............................................................... 19 
 

(Gambar 4.2 Desain Kartu Nama atau Name card) .......................................................... 19 
 

(Gambar 4.3 Jenis Huruf Bebas Neue).............................................................................. 20 
 

(Gambar 4.4 Sketsa Desain Awal Feed) ........................................................................... 21 
 

(Gambar 4.5 Digitalisasi / Outline) ................................................................................... 22 
 

(Gambar 4.6 Digitalisasi / Outline) ................................................................................... 22 
 

(Gambar 4.7 Desain dengan logo gelap) ........................................................................... 23 
 

(Gambar 4.8 Desain dengan logo terang) ......................................................................... 23 
 

(Gambar 4.9 Desain dengan logo gelap) ........................................................................... 24 
 

(Gambar 4.10 Implementasi Desain Feed Dalam IG) ....................................................... 24 



xi 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Balasan Praktik Perusahaan ................................................................. 27 

Lampiran 2 Form KP-5 Halaman 1 ................................................................................... 28 

Lampiran 3 Form KP-5 Halaman 2 ................................................................................... 29 

Lampiran 4 Form KP-6 ..................................................................................................... 30 

Lampiran 6 Form KP-7 halaman 2 ................................................................................... 32 

Lampiran 7 Kartu Bimbingan ........................................................................................... 33 

Biodata .............................................................................................................................. 34 



1 

 

 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ilustrasi adalah sebuah citra yang dibentuk untuk memperjelas sebuah 

informasi dengan memberi representasi secara visual. Esensi dari ilustrasi adalah 

pemikiran; ide dan konsep yang melandasi apa yang ingin dikomunikasikan 

gambar. Menghidupkan atau memberi bentuk visual dari sebuah tulisan adalah 

peran dari ilustrator. Mengombinasikan pemikiran analitik dan skill kemampuan 

praktis untuk membuat sebuah bentuk visual yang mempunyai pesan. Sepanjang 

waktu, Ilustrasi telah menjadi sumber dari visualisasi pikiran dan ide dan juga 

menjadi cara untuk mempengaruhi masyarakat dalam hal keyakinan dan trend. 

Sejarah ilustrasi tidak bisa lepas dari dunia buku, dimana fungsi awal ilustrasi 

sebagai penjelas atau pendamping sebuah tulisan. (Witabora, 2012) 

Jejak awal ilustrasi bisa terlihat dari catatan visual di gua, manuskrip abad 

pertengahan sampai buku-buku dan koran diabad ke 15-18 dengan menggunakan 

teknik cukil kayu, cetak tinggi, etsa dan litografi. Ilustrasi mengalami masa 

keemasan saat masa revolusi industri sekitar tahun 1890-1920, dimana penemuan 

mesin cetak membuat media cetak menjadi media komunikasi utama saat itu. 

Ilustrasi menjadi elemen penting dalam dunia iklan dan cetak. Kemajuan teknologi 

memberikan kesempatan bereksperimen kepada para ilustrator dalam hal warna dan 

rendering. Pada masa perang ilustrasi digunakan sebagai poster-poster propaganda. 

(Witabora, 2012) 

Tahun 1920-1950 dunia ilustrasi mengalami kemunduran dengan 

berkembangnya teknologi fotografi. Industri majalah juga sempat mengalami 

kemunduran dengan adanya televisi. Tahun 1970 ditandai dengan flower 

generation, generasi muda saat itu memiliki semangat memberontak, ilustrasi 

menjadi lebih bereksperimental, konseptual memiliki bentuk yang lebih ekspresif. 

Dengan berkembangnya dunia komputer tahun 1990-an peran ilustrator sempat 

mengalami kemunduran dengan adanya stock art. Pada akhir tahun 1990 menuju  

tahun 2000 dunia  ilustrasi kembali menjadi  populer di 
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dunia desain dan seni rupa. Dunia ilustrasi akan terus berkembang dengan banyak 

bermunculan ilustrator muda, perkembangan teknologi dan media yang 

memberikan ruang yang luas bagi dunia ilustrasi. (Witabora, 2012) 

Dunia pertelevisian juga dapat melakukan pengaplikasian ilustrasi dalam 

desain grafis. Salah satunya stasiun yang dituju adalah Televisi Republik Indonesia 

atau TVRI yang telah memulai siaran sejak 3 Maret 1978. Pengaplikasian ilustrasi 

di TVRI Jawa Timur dilakukan untuk mengundang minat remaja saat ini untuk 

menonton siaran TVRI. Menurut pernyataan yang disampaikan bapak Ismail selaku 

karyawan bagian divisi pemasaran TVRI Jawa Timur, beliau ingin remaja saat ini 

untuk menonton TVRI karena minat mereka dalam menonton siaran TVRI semakin 

berkurang. 

Maka dari itu, perlulah sebuah perancangan ilustrasi untuk konten sosial 

media dan di upload di Instagram post seperti postingan tentang perayaan hari 

pelajar internasional dengan sebuah ilustrasi, lalu pembuatan sketsa atau ilustrasi 

untuk piala lomba yang di adakan di TVRI Jawa Timur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah dalam laporan kerja 

praktik ini sebagai berikut : 

Bagaimana merancang konten media sosial sebagai pengembangan desain 

grafis TVRI Jawa Timur? 

1.3 Batasan Masalah 

Konten media sosial untuk feed dan post instagram TVRI Jawa Timur bulan 

November – Desember dengan konsep ilustrasi dan flat design. 

1.4 Tujuan 
 

1.4.1 Tujuan Umum 

Kerja praktek merupakan salah satu dari persyaratan untuk kelulusan Program 

Studi S1 Desain Komunikasi Visual, kerja praktek merupakan mata kuliah wajib 

yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Dinamika Surabaya. 
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Kerja praktek bertujuan agar mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu 

yang didapat dibangku kuliah kedalam dunia kerja, serta memberi gambaran 

terhadap mahasiswa tentang dunia kerja, selain itu kerja praktek bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dari diri mahasiswa baik dari softskill maupun hardskill. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang sudah dibuat, tujuan 

penulisan laporan ini, yaitu untuk merancang konten media sosial sebagai 

pengembangan desain grafis TVRI Jawa Timur. 

1.5 Manfaat 
 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan media pembelajaran 

untuk menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi informasi yang bermanfaat 

untuk bidang desain grafis terutama ilustrasi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa, diharapkan dengan adanya kerja praktek dapat 

memperoleh gambaran dunia kerja secara langsung dan nyata, agar menjadi sarana 

pembelajaran untuk bekerja secara profesional baik secara softskill maupun 

hardskill. 

b. Bagi Perusahaan, diharapkan pengerjaan ilustrasi yang dilakukan dapat 

diaplikasikan dan dikembangkan di desain grafis TVRI Jawa Timur. 

1.6 Sistem Penulisan 

Sistem penulisan yang dipakai dalam pengerjaan laporan kerja praktik ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan laporan kerja parktik tentang 

“Pengaplikasian Ilustrasi Dalam Pengembangan Desain 

Grafis di Televisi Republik Indonesia (TVRI)’’ 
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum, 

lokasi, visi, misi, tujuan, sarana, prasarana, dan struktur 

organisasi TVRI Jawa Timur. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menjelaskan tentang teori – teori yang 

melandasi dalam pengaplikasian ilustrasi dalam 

pengembangan desain grafis di TVRI Jawa Timur. 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang hal yang dikerjakan selama 

berada di TVRI Jawa Timur berdasarkan permasalahan yang 

sudah dipaparkan dan diimpelementasikan dalam 

penjelasan sebuah karya. Pada bab ini juga menjelaskan 

mengenai proses hingga hasil dari pengaplikasian ilustrasi 

dalam konten media sosial TVRI Jawa Timur 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pernyataan yang ada di dalam 

keseluruhan masalah dan beberapa saran yang mungkin 

dapat membantu dalam pengembangan dan pengelolaan 

media sosial TVRI Jawa Timur. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
 

2.1 Profil Instansi 

(Gambar 2.1 Stasiun Televisi TVRI Jawa Timur) 

(Sumber: Penulis, 2021) 

TVRI Jawa Timur adalah salah satu stasiun televisi cabang dari TVRI yang 

didirikan pada tanggal 3 maret 1978, berdomisili di Jl. Mayjend Sungkono No. 124, 

Kota Surabaya Jawa Timur. TVRI Jawa Timur me-relay 92% acara TVRI Nasional 

dan stasiun lainnya, bukan hanya itu TVRI Jawa Timur juga memiliki program 

khusus untuk provinsi Jawa Timur yang mulai tayang dengan jam khusus yaitu 

14.00 – 18.00 WIB. 

2.2 Alamat dan Kontak Perusahaan 

Berikut adalah alamat dan kontak TVRI Jawa Timur: 
 

Alamat : Jl. Mayjen Sungkono No. 124 Surabaya 60189 

Telpon & Faks : (031) 5678298, 5768453, 5677352, 5678452 

Contact Person : Bapak Ismail | Pemasaran | 0813 – 3151 - 3996 

Email : humas@tvri.go.id 

Website : www.tvri.go.id 

mailto:humas@tvri.go.id
http://www.tvri.go.id/
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2.3 Visi dan Misi TVRI Jawa Timur 
 

2.3.1 Visi 

Menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan 

memberdayakan, melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang 

menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa. 

2.3.2 Misi 

• Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi, dan 

memberdayakan yang menguatkan kesatuan dan keberagaman guna 

meningkatkan martabat bangsa. 

• Mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, 

akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern, serta terukur 

kemanfaatannya. 

• Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam bentuk 

layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini, yang dikelola 

secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global. 

• Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, 

kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi, serta 

mencerminkan keberagaman. 

• Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang 

ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna 

berdasarkan peraturan perundangundangan. 

• Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, 

dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran, serta pengembangan 

bisnis sesuai peraturan perundang-undangan. 
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2.4 Struktur Perusahaan 

Berikut adalah struktur organisasi dari TVRI Jawa Timur: 
 

 
(Gambar 2.2 Struktur Organisasi TVRI Jawa Timur) 

(Sumber: Struktur TVRI 2019) 

2.5 Fokus Bidang kerja 

TVRI Jawa Timur memiliki beberapa sub-divisi yang dimana penulis 

bergabung dengan tim pemrograman yang berfokus pada media – media di TVRI 

Jawa Timur seperti membuat konten di media sosial. Dikarenakan kurangnya 

personel di TVRI Jawa Timur, tim pemrograman harus berfokus pada beberapa hal 

selain yang bertentangan dengan media dan konten. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 
Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam 

perancangan Laporan Kerja Praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas oleh penulis. Teori-teori yang akan dijelaskan diambil dari beberapa 

referensi buku, jurnal dan artikel, dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang 

terjadi dalam pengaplikasian ilustrasi dalam pengembangan desain grafis di TVRI 

Jawa Timur. 

3.1 Media Sosial 

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan 

fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa 

aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan 

komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, 

foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat 

terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. 

Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan 

internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat 

berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Hal inilah yang 

menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dapat 

melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapan pun dan di mana pun. 

Media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang 

berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, 

produksi dan berbagi pesan. media sosial juga merupakan suatu perangkat alat 

komunikasi yang memuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya bentuk 

interaksi gaya baru. Media sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan 

gambar, video, tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antar 

individu maupun antar kelompok seperti organisasi. (Umam, 2022) 



9 

 

 

3.1.1 Fungsi dan Manfaat Media Sosial 

Beberapa fungsi dari media sosial adalah komunikasi, branding, tempat usaha 

dan marketing. Komunikasi pada media sosial pada awalnya hanya berfokus pada 

membangun ekosistem komunikasi yang baik baik bagi pengguna. Namun, seiring 

dengan berkembangnya internet dan teknologi, media sosial menjadi tempat 

membangun komunikasi yang tanpa batasan waktu dan geografi. Setelah berhasil 

membangun tempat, media sosial selalu berkembang dan menyediakan berbagai 

kebutuhan dari manusia, salah satunya yaitu branding. Untuk melakukan branding, 

pengguna biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media 

sosial sehingga menarik untuk dilihat pengguna yang lain. Setelah berhasil 

menyediakan komunikasi dan branding, media sosial juga berfungsi sebagai wadah 

untuk melakukan usaha atau bisnis. Sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam, 

media sosial terbukti sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu 

bisnis secara maya. Karena wadah tempat usaha semakin berkembang di media 

sosial, terbukalah marketing atau pemasaran. Sebagai platform yang hampir selalu 

digunakan oleh masyarakat, media sosial berhasil menciptakan layanan yang 

memudahkan pebisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak 

konsumen. Cara ini terbukti efektif untuk meningkatkan keuntungan dan 

memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya. (Umam, 2022) 

Lalu manfaat media sosial adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Hal ini dikarenakan 

media sosial bisa dimanfaatkan untuk belajar, mulai dari mencari berbagai 

informasi, data, dan berbagi informasi kepada para pengguna lainnya, baik teman 

di dunia nyata maupun teman di dunia maya. 

2. Sebagai sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Aplikasi media sosial 

pada dasarnya adalah sebuah tempat untuk menyimpan berbagai konten, mulai 

dari profil, informasi, reportase, kejadian, rekam peristiwa, sampai pada hasil 

riset-riset kajian, seperti membuat blog organisasi, melakukan integrasi berbagai 

lini pada suatu perusahaan, membagikan konten yang relevan sesuai target 

masyarakat, dan efektivitas operasional organisasi. 
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3. Sebagai sarana perencanaan, strategi dan manajemen. Media sosial bisa berubah 

menjadi salah satu senjata yang digunakan untuk melancarkan perencanaan dan 

strateginya. Semisal untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan setia, 

menjajaki pasar, mendidik publik, hingga mengumpulkan tanggapan dari para 

konsumen atau masyarakat. 

4. Sarana Kontrol, Evaluasi, dan Pengukuran. Media sosial sendiri dapat digunakan 

untuk melakukan kontrol terhadap organisasi sekaligus melakukan evaluasi, 

mulai dari perencanaan dan strategi. Selain itu, sosial media juga dapat mengolah 

data terkait tanggapan masyarakat dan pasar sebagai alat ukur, kalibrasi dan 

parameter untuk evaluasi. (Umam, 2022) 

3.1.2 Media Sosial Instagram 

Menurut Later, rasio adalah lebar sebuah foto berdasarkan tingginya (Warren, 

2021). Seperti namanya, pilihan rasio ditunjukkan dalam rasio yang sudah menjadi 

standar, seperti 4:5, 1:1, 1.91:1, dan seterusnya. Angka yang di depan adalah lebar, 

sementara angka setelah titik dua adalah tinggi dari foto. Resolusi adalah jumlah 

pixel yang menyusun lebar dan tinggi dari sebuah foto atau video. Contoh dari 

resolusi adalah 1080 x 1080, 600 x 600, 50 x 50, dan seterusnya. Semakin besar 

angkanya, kualitas foto dan ukurannya juga semakin bagus. Kalau sudah 

memahami tentang rasio dan resolusi konten, inilah ukuran yang direkomendasikan 

untuk feed Instagram (Rahmaliya, 2022). Berikut beberapa jenis postingan 

Instagram: 

1. Square post 

 
Square post adalah ukuran konten yang sering kita lihat di feed Instagram, 

yaitu yang bebentuk persegi. Meskipun sekarang kamu bisa meng-upload foto 

horizontal ataupun vertikal, konten dengan rasio 1:1 masih dianggap yang paling 

optimal. Untuk konten dengan ukuran 1:1, resolusi yang disarankan adalah 1080 x 

1080 px. 
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(Gambar 3.1 Single Image) 

Sumber: Pribadi 

Bentuk postingan feed ini merupakan yang paling umum dijumpai di 

Instagram, umumnya berupa foto dan proses pembuatannya mudah tidak perlu 

banyak waktu. Namun karena keterbatasan kanvas, penyampaian informasi, dan 

audiens juga bisa dengan mudah melewatkan begitu saja. 
 

(Gambar 3.2 Carousel Post) 

Sumber:www.freepik.com 

Carousel memungkinkan untuk mengunggah lebih dari satu foto ke Instagram 

dalam satu unggahan. Foto yang diunggah bisa menambahkan hingga 10 foto. 

Ukuran carousel post menyesuaikan foto pertama yang pilih. 

http://www.freepik.com/


12 

 

 

2. Horizontal post 

 
Konten Instagram yang berorientasi horizontal disarankan untuk memiliki 

rasio 16:9. Seperti square post, disarankan untuk memastikan resolusinya 1080 x 

1080 px agar tetap berkualitas tinggi saat di-upload. 

3. Vertical post 

 
Untuk feed Instagram yang vertikal, ukuran rasio-nya adalah 4:5. Kalau lebih 

dari itu, misalnya 4:6 atau 4:7, Instagram akan secara otomatis memotong bagian 

yang lebih. Saat memilih ukuran ini, kamu harus memastikan fokusnya bisa 

merepresentasikan konten tersebut dengan baik. Pasalnya, Instagram tetap hanya 

akan menampilkan ukuran persegi (1:1) sebelum orang meng-klik foto tersebut. 

Resolusi terbaik untuk ukuran ini adalah 1080 x 1350 px. 
 

(Gambar 3.3 Ukuran Feed Instagram) 

Sumber: (Rahmaliya, 2022) 

4. Instagram Story 

 
Instagram Story cukup unik karena bisa memuat foto dalam berbagai ukuran. 

Akan tetapi, disarankan untuk meng-upload konten dengan rasio minimal 1.91:1 

dan maksimal 9:16. Untuk resolusinya, ukuran yang tepat tak jauh beda dari feed 

Instagram biasa, yaitu 1080 x 1920 px. Ukuran ini juga ideal untuk Instagram Reels. 
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(Gambar 3.4 IG Story) 

Sumber: (Pertiwi, 2021) 

Konten yang ditayangkan pada IG Story ini hanya bertahan selama 24 jam dan 

durasinya cukup singkat 15 detik saja. Namun konsumsi pengguna IG Story ini 

sangat tinggi dan dilengkapi banyak fitur yang memungkinkan meningkatkan 

engagement dari para audiens. 
 

 
(Gambar 3.5 Reels) 

Sumber: (Perdana, 2022) 

Fitur Instagram Reels memungkinkan untuk membuat video singkat selama 

15 detik dengan pilihan audio, efek, dan tools kreatif lainnya. Tak hanya itu, reels 

juga dapat menggabungkan atau bahkan merekam beberapa klip untuk dapat 

menjadi satu video utuh. 
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5. Instagram TV 

 
IGTV secara resmi sudah diubah menjadi Instagram TV. Fitur satu ini akan 

memungkinkanmu untuk menonton konten dalam durasi yang lebih panjang. 

Instagram TV sendiri tersedia dalam posisi landscape. Ia memiliki rasio 9:16 

dengan resolusi minimal 1080 x 1920 px. Untuk rasio 16:9 atau landscape resolusi 

yang disarankan untuk Instagram TV adalah 1920 x 1080 px. 
 

(Gambar 3.6 Ukuran Feed Instagram) 

Sumber: (Rahmaliya, 2022) 

 

(Gambar 3.7 Ukuran Feed Instagram) 

Sumber: (Rahmaliya, 2022) 
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6. IG Shop (Guide) 

 

 

 
 
 

3.2 Desain Grafis 

(Gambar 3.8 Guide) 

Sumber: (Life Lapse, 2020) 

Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. 

Desain grafis akan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam penyampaian 

pesan. Informasi yang disampaikan di dalamnya akan dilakukan se-efektif 

mungkin. Desain grafis berasal dari dua kata, yaitu kata desain dan kata grafis. 

Desain adalah suatu metode perancangan estetika. Metode perancangan ini 

didasarkan pada kreativitas. Sedangkan grafis memiliki arti ilmu dari sebuah 

perancangan titik, maupun garis. Maka hal itu akan membentuk sebuah gambar, 

yang bisa memberikan informasi serta berhubungan dengan proses percetakan. 

(Kurniasih, 2022) 

3.3 Ilustrasi Digital 

1. Digital Painting 

Digital Painting adalah melukis atau menggambar secara digital dengan 
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menggunakan hardware dan software pendukung, yang memudahkan dalam 

melukis. Keuntungan melukis secara digital adalah waktu pengerjaan yang lebih 
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cepat, mudah diperbaiki jika terjadi kesalahan, harga desain lebih kompetitif, dan 

lukisan yang dihasilkan tidak kalah bagus dari lukisan yang dilakukan secara 

tradisional. (Arti, 2019) 
 

 

(Gambar 3.9 Digital Painting) 

Sumber: (Arti, 2019) 

2. Animasi 3D 

Animasi 3D adalah proses menempatkan objek dan karakter dalam ruang tiga 

dimensi dan memanipulasinya untuk menciptakan ilusi gerak. Objek dibuat 

berdasarkan model 3D yang diasimilasi dalam lingkungan digital dengan bantuan 

alat 3D modeling. Atau, objek kehidupan nyata dapat discan ke komputer untuk 

objek animasi 3D. (Rifky, 2021) 
 

(Gambar 3.10 Animasi 3D) 

Sumber: (Rifky, 2021) 
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3. Flat style 

 
Flat design adalah sebuah pendekatan desain yang bersifat minimalis. Ciri 

khasnya adalah penggunaan warna cerah, desain yang bersih, hingga ilustrasi yang 

berdimensi dua. (Hidayati, 2021) 
 

 

 
 
 

3.4 Layout 

(Gambar 3.11 Flat Design) 

Sumber: (Arti, 2019) 

Secara sederhana, definisi layout adalah desain tata letak, sedangkan arti dari 

layout adalah suatu susunan, rancangan, atau tata letak ruang dari sebuah elemen 

yang sengaja didesain untuk bisa ditempatkan dalam suatu bidang yang sebelumnya 

telah direncanakan sistemnya terlebih dahulu. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 
Pada bab ini penulis membahas tentang perancangan pekerjaan yang 

dilakukan selama bekerja di Televisi Republik Indonesia Jawa Timur. 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh penulis adalah pembuatan ilustrasi 

digital untuk memperingati hari pelajar internasional. Pengerjaan langsung 

dikerjakan setelah penulis diberikan tugas yang harus dilakukan. Ilustrasi yang 

dibuat akan diupload di Instagram Televisi Republik Indonesia Jawa Timur. 

Berikut detail yang diberikan dalam pengerjaan: 

1. Layout menggunakan ukuran post instagram yaitu 1000px x 1000px 

2. Logo TVRI Jawa Timur diletakkan di pojok kanan atas dan warna 

menyesuaikan background agar tidak overlap satu sama lain. 

3. Informasi mengenai TVRI Jawa Timur seperti IG, website, tiktok dan lain 

– lain di letakkan di bawah dan harus rapi. 

4.2 Pengumpulan Informasi 

Pengumpulan informasi dilakukan agar penulis dapat mengetahui desain 

ilustrasi digital apa yang diinginkan oleh pihak TVRI Jawa Timur untuk di posting 

di Instagram. Selain, itu ada kemungkinan bahwa desain akan mendapat revisi 

berulang kali agar mendapatkan hasil yang cocok. 

4.2.1 Referensi 

Dalam pengerjaan ini, pencarian referensi dilakukan agar memiliki arahan 

dan ide dalam pembuatan desain. Lalu mencari ilustrasi vektor yang akan 

dimasukkan ke dalam desain yang sesuai dengan topik yang bersumber situs 

freepik.com. Ilustrasi dapat diyakini menguatkan visual dalam penyampaian 

informasi kepada pembaca agar tidak terlihat membosankan dan dapat dipahami. 

Berikut adalah referensi yang diambil penulis sebagai acuan dalam pembuatan 

desain. 
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(Gambar 4.1 Desain Hari Pelajar Internasional) 

(Sumber: www.freepik.com) 

 

(Gambar 4.2 Desain Kartu Nama atau Name card) 

(Sumber: Pinterest) 

Kedua referensi ini menjadi acuan desain untuk perancangan feed 

dikarenakan konsep yang digunakan adalah flat style dengan palette cokelat, 

elemen garis yang menjadi dekorasi dalam layout dan ilustrasi digital dengan tema 

pelajar. 
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4.3 Tipografi 

Tipografi adalah salah satu sarana untuk menterjemahkan kata-kata yang 

terucap ke halaman yang dapat dibaca. Peran dari pada tipografi adalah untuk 

mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Dalam 

hal ini, penulis menggunakan 1 font (Bebas Neue), karena jenis font ini terlihat 

gagah dan jelas dalam mengutarakan topik. 

1. Bebas Neue 

 
Bebas Neue memperjelas topik dalam desain tentang memperingati 

hari pelajar internasional. 
 

(Gambar 4.3 Jenis Huruf Bebas Neue) 

(Sumber: https://www.dafont.com/bebas-neue.font) 

4.4 Penentuan dan Penggunaan Software 

Setelah konsep, referensi, gaya desain dan ilustrasi yang mana yang akan 

digunakan. Tahap berikutnya ialah memulai perancangan digital sesuai dengan 

brief sebelumnya, melalui aplikasi lunak grafis vektor Adobe Illustrator untuk 

melakukan penyusunan ilustrrasi, pemilihan font, dan penyesuaian warna agar 

mudah dibaca. Aplikasi yang digunakan penulis ialah Adobe Illustrator CC 2018. 

Adobe Illustrator adalah sebuah software buatan perusahaan Adobe. Aplikasi ini 

memiliki fungsi menciptakan karya grafis. Karya-karya yang bisa dibuat di 

antaranya logo, ikon, ilustrasi, kemasan produk, tipografi, hingga iklan besar di 

billboard. 

Program ini terkenal di kalangan desainer grafis karena kualitas warna pada 

file output-nya. Illustrator mampu menampilkan peramater warna cetak CMYK 

http://www.dafont.com/bebas-neue.font)
http://www.dafont.com/bebas-neue.font)
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pada layar monitor RGB hampir 100% presisi dengan hasil cetaknya. Sementara di 

aplikasi vektor lain desainer perlu banyak melakukan konfigurasi manajemen warna 

monitor terlebih dahulu sebelum mencapai warna yang hampir presisi di hasil 

cetaknya. 

4.5 Penerapan Karya 

Sesuai dengan detail yang diberikan hingga software yang telah diterapkan 

dan digunakan maka menghasilkan desain sesuai yang diinginkan. Berikut ini 

merupakan digitalisasi desain berdasarkan konsep dan bentuk yang telah 

direncanakan sehingga tercipta desain yang cocok. 

4.5.1 Desain Awal 
 

(Gambar 4.4 Sketsa Desain Awal Feed) 

(Sumber: Pribadi) 

Desain awal dilakukan dengan sketsa di kertas dan dua sketsa dipilih dalam 

pembuatan. Ide yang dituangkan dalam desain ini adalah terdapat gambar buku, 

pelajar dan papan. Namun sketsa yang dibuat menggunakan gambar buku dan 

papan terlebih dahulu.. 
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4.5.2 Digitalisasi (Outline) 

(Gambar 4.5 Digitalisasi / Outline) 

(Sumber: Pribadi) 

Mengikuti sketsa yang telah dibuat dalam pengerjaan digitalisasi, beberapa 

elemen diganti seperti papan menjadi gambar kertas dan dokumen. Lalu 

menambahi hiasan daun dan dilengkapi dengan judul feed yaitu ‘’Hari Pelajar 

Internasional’’ 
 

(Gambar 4.6 Digitalisasi / Outline) 

(Sumber: Pribadi) 

Sesuai dengan ide yang ingin dimasukkan dalam desain ini, gambar pelajar 

ditambahkan dan menyesuaikan posisi dengan buku. Terakhir, menambahkan logo 
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TVRI Jawa Timur dengan logo warna gelap agar warna tidak overlap dengan warna 

background. 
 

4.5.3 Hasil Desain 

Konsep desain yang digunakan untuk feed adalah flat style, dengan warna abu 

– abu dan cokelat ditambah garis melengkung sebagai hiasan, lalu dilengkapi 

dengan ilustrasi pelajar sebagai inti pesan dari feed yang telah dirancang. 
 

(Gambar 4.7 Desain dengan logo gelap) 

(Sumber: Pribadi) 

 

(Gambar 4.8 Desain dengan logo terang) 

(Sumber: Pribadi) 
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4.5.4 Implementasi Karya 

Berikut adalah hasil karya yang diimplementasikan dalam media sosial 

Instagram sebagai feed untuk menarik minat remaja terhadap TVRI Jawa Timur. 

Hasil karya diposting dalam bentuk feed yang bersamaan dengan konten – konten 

maupun dokumentasi kegiatan lainnya di TVRI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 

(Gambar 4.9 Desain dengan logo gelap) 

(Sumber: Pribadi) 

(Gambar 4.10 Implementasi Desain Feed Dalam IG) 

(Sumber: Pribadi) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Perancangan konten Instagram untuk remaja dilakukan dengan menggunakan 

konsep flat design yang terkenal dikalangan remaja. Selain terkenal, konsep flat 

design mudah dibuat dan tidak terlihat rumit. Cocok untuk menarik perhatian 

remaja ketika menggunggah rancangan pada feed Instagram. Proses di awali dengan 

pembuatan sketsa, pencarian referensi mulai dari bentuk, warna dan penempatan 

hingga digitalisasi. 

Dengan ini, perancangan yang kerjakan dapat mengembangkan desain grafis 

di TVRI sekaligus dapat menarik minat remaja untuk mulai menonton acara yang 

disiarkan oleh TVRI. 

5.2 Saran 

Perancangan ini dilakukan hanya diimplementasikan pada feed Instagram, 

maka dari itu selanjutnya perancangan juga bisa diimplementasikan di fitur 

Instagram lainnya seperti guide, reels, dan IG story. Konten yang dibawakan bisa 

memilih target audiens selain remaja, salah satunya adalah anak – anak dan konten 

yang dibawakan berkaitan dengan edukasi yang disiarkan oleh TVRI. 
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