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 SARI 
 

Fitriyanti, Dewi Ambar.  2014. Perancangan Company Profile dan Media Promosi 

Pariwisata Pabrik Gula Cepiring Kabupaten Kendal. Proyek Studi. Jurusan 

Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Drs. Sudarmono, M.Sn., Pembimbing II Supatmo, 

S.Pd,M.Hum. 

Kata kunci: pabrik gula Cepiring, company profile, media, promosi, pariwisata. 

Indonesia adalah Negara yang kaya baik alam, sumber daya manusia 

maupun wisatanya. Kendal, merupakan salah satu daerah di Pulau Jawa yang 

memiliki potensi pariwisata cukup tinggi. Objek wisata yang dikembangkan 

berupa objek wisata alam, buatan dan sejarah. Salah satu objek wisata sejarah 

adalah Pabrik Gula Cepiring, satu-satunya pabrik gula peninggalan bangsa 

Belanda yang masih bertahan, baik bangunan maupun aktivitas kerjanya. Tahun 

2007, pemerintah Kabupaten Kendal menetapkan Pabrik Gula Cepiring sebagai 

salah satu potensi pariwisata pembelajaran proses pembuatan gula pasir dan 

pariwisata sejarah. Dalam prosesnya, potensi Pabrik Gula Cepiring sebagai objek 

wisata masih belum ramai karena kurangnya media promosi. Dengan adanya 

permasalahan tersebut, penulis ingin merancang company profile dan media 

promosi yang dapat mengangkat Pabrik Gula Cepiring menjadi objek wisata yang 

diminati masyarakat.  

Media yang digunakan dalam bentuk Company profile dan media promosi 

ini adalah media kertas atau cetak dan video. Karya yang dihasilkan menampilkan 

gambaran Pabrik Pula Cepiring dalam bentuk foto yang dihadilkan dengan variasi 

bingkai disertai dengan keterangan tertulis mengenai Pabrik Gula Cepiring dan 

background desain dengan tampilan perpaduan berbagai warna, dengan dominan 

hijau. Desain karya berjumlah 12 dengan dengan pembagian karya company 

profile berupa Booklet berukuran 14cmX20cm dan video Company Profile 

memiliki durasi 16 menit 52 detik sedangkan karya media promosi berupa 

Standing Banner 160cmX60cm, Kalender meja vertikal 15cmX25cm, Kalender 

meja horisontal 25cmX15cm, Leaflet 3 lipat 30cmX21cm dan Leaflet 2 lipat 

15cmX22cm. Dalam proses pembuatannya penulis melakukan observasi langsung 

untuk pengambilan gambar untuk membuat desain company profile dan media 

promosi menggunakan software komputer Phothoshop, Audacity dan Ulead 

VideoStudio. 

Simpulan dari proyek studi ini ialah Company profile (Booklet dan video) 

dan media promosi (Standing Banner, Kalender Meja, Leaflet)  dapat menjadi 

salah satu media sebagai proses promosi dalam meningkatkan pariwisata Pabrik 

Gula Cepiring yang memberikan informasi mengenai Pabrik Gula Cepiring baik 

sejarah maupun pengetahuan produksi gula. Desain company profile dan media 

promosi ini disajikan dengan perpaduan gambar dan tulisan yang menarik 

sehingga mendorong masyarakat untuk mengunjungi objek pariwisata ini.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Alasan Pemilihan Tema 

 Indonesia adalah Negara yang kaya potensi alam, sumber daya manusia 

maupun potensi wisatanya. Banyak tempat yang menjadi objek wisata yang 

digemari yang menyebar di seluruh Indonesia. Turis asing maupun domestik 

tidak ragu mengeluarkan uang untuk mengunjungi objek-objek wisata 

tersebut. Bagaimana turis-turis itu dapat mengetahui objek-objek wisata indah 

nan elok yang berada menyebar di seluruh kawasan Indonesia tersebut? 

Jawabannya tentu dengan tersedianya informasi yang memadai mengenai 

objek - objek wisata tersebut. Informasi mengenai lokasi, sarana-prasarana, 

biaya, akomodasi, penjabaran tentang objek wisata satu dengan keunggulan 

yang dimiliki bila dibandingkan dengan objek wisata lainnya dan informasi 

lainnya. Informasi-informasi tersebut dapat sampai kepada masyarakat 

tentunya ada media yang digunakan untuk menyampaikannya. Media bisa 

berbagai macam, seperti media elektronik, yaitu melalui iklan tayang pada 

televisi dan iklan suara pada radio, media cetak, melalui koran dan majalah. 

Bisa juga melalui poster yang ditempel di tempat-tempat strategis, atau 

brosur, leaflet yang dibagikan. Media itulah yang disebut dengan media 
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promosi. Berguna untuk mempromosikan atau mengenalkan suatu barang 

atau jasa kepada masyarakat. 

Kendal, merupakan salah satu daerah dari Negara Indonesia yang 

berada di Pulau Jawa. Potensi pariwisata di tempat itu cukup tinggi. Objek 

wisata yang dikembangkan antara lain objek wisata alam, seperti pantai, air 

terjun, perkebunan teh, gua-gua. Selain itu juga adanya objek wisata buatan 

yang menyajikan aneka permainan. Selain dua objek wisata di atas, ada objek 

wisata sejarah, salah satunya Pabrik Gula Cepiring. 

Pabrik Gula Cepiring, adalah salah satu pabrik gula peninggalan bangsa 

Belanda. Pabrik gula ini, merupakan pabrik gula satu-satunya yang masih 

bertahan, baik bangunan maupun aktivitas kerjanya, dari empat pabrik gula 

Belanda yang ada di Kabupaten Kendal. Pabrik Gula Cepiring telah lama 

berhenti beraktivitas sehingga bangunan kuno itu tak terawat, tampak kusam 

dan menyeramkan. Tahun 2007, Pabrik Gula Cepiring bangkit dan mulai 

beroperasi. Selain beraktivitas kembali dalam proses pembuatan gula tebu, 

pemerintah Kabupaten Kendal juga menetapkan bahwa Pabrik Gula Cepiring 

merupakan salah satu potensi pariwisata di Kabupaten Kendal. Pariwisata 

Pabrik Gula Cepiring menyajikan pariwisata pembelajaran untuk mengetahui 

proses pembuatan gula pasir dan pariwisata sejarah. 

Dalam prosesnya, potensi Pabrik Gula Cepiring sebagai objek wisata 

masih belum ramai. Banyak orang yang menganggap Pabrik Gula Cepiring 

hanya sebatas pabrik yang memproduksi gula tanpa tahu bahwa Pabrik Gula 

Cepiring merupakan salah satu objek wisata yang dapat dikunjungi. 
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Kurangnya pengetahuan masyarakat, terutama masyarakat Kendal mengenai 

Pariwisata Pabrik Gula Cepiring disebabkan kurang menyebarnya informasi 

mengenai objek wisata tersebut. Media promosinya pun terbatas. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis mengajukan proyek 

studi dengan tema perancangan company profile dan  media promosi, yang 

dapat mengangkat Pabrik Gula Cepiring menjadi objek wisata yang diminati 

masyarakat.  

1.1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Melihat perkembangan media periklanan sekarang, pada umumnya 

iklan dilakukan dengan memanfaatkan media massa, seperti iklan cetak di 

koran, iklan audio di radio, atau audio visual di televisi. Pabrik Gula Cepiring 

merupakan objek pariwisata sejarah yang masih belum dikenal masyarakat, 

mengingat fungsi utamanya sebagai pabrik pemroduksi gula pasir putih 

mengakibatkan paham masyarakat yang tidak mengenal Pabrik Gula Cepiring 

sebagai salah satu objek wisata.  

Berdasarkan pada alasan pemilihan tema yaitu promosi pariwisata dan 

alasan pemilihan jenis karya, berupa company profile dan media promosi 

maka penulis mengajukan tema proyek studi Perancangan Company Profile 

dan Media Promosi Pabrik Gula Cepiring Kabupaten Kendal, yang diperkuat 

dengan; 

1.1.2.1 Riset 

Dalam proses pembuatan company profile dan media promosi yang 

menarik untuk pariwisata Pabrik Gula Cepiring, dilakukan riset terhadap 
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masyarakat dan karyawan Pabrik Gula Cepiring. Riset dilakukan untuk 

mendapatkan data yang sesuai sebagai bahan dalam menyusun desain 

promosi. Riset dilakukan dengan melakukan beberapa cara antara lain 

Observasi, Dokumenter, Studi Pustaka dan Wawancara.  

 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengenal tempat dan lokasi pariwisata 

Pabrik Gula Cepiring. Dalam prosesnya, diperlukan izin secara resmi dari 

pihak Pabrik yang disertai proposal. Dalam observasi ini, dilakukan 

kegiatan pengamatan sekaligus pengambilan gambar objek-objek Pabrik 

Gula Cepiring sebagai arsip untuk bahan membuat desain media promosi. 

 Dokumenter 

Dokumenter dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih khusus 

dan mendetail mengenai Pabrik Gula Cepiring, dari sejarah dan 

perkembangannya sampai sekarang, lokasi, proses produksi, pengurus 

beserta dokumen berupa foto-foto zaman dahulu ketika masih dikuasai 

Belanda. Akses dokumenter diperoleh seluruhnya dari Bapak Arthur 

Alexander Thies, staf PR & CSR Pabrik Gula Cepiring. 

 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi 

mengenai Pabrik Gula Cepiring yang berkaitan dengan pembuatan karya. 

Berikut adalah tabel proses wawancara: 

 

 



5 

 

 

 

No. Waktu Narasumber Materi 

1 Oktober 2013 Bpk. Arthur Alexander Thies  Pabrik Gula Cepiring sebagai 

Objek Pariwisata. 

 Observasi, kondisi lingkungan 

Pabrik Gula Cepiring. 

2. Desember 

2013 

Bpk. Arthur Alexander Thies  Media Promosi Pabrik Gula 

Cepiring.  

 Sejarah Pabrik Gula Cepiring. 

3. Juni 2014 Bpk. Arthur Alexander Thies  Proses Produksi Gula Pasir. 

Tabel 1 Materi Wawancara Narasumber. 

No. Waktu Responden Profesi Materi 

1 
Oktober 

2013 

Bpk. Arthur 

Alexander Thies 

 staf PR & CSR Pabrik Gula 

Cepiring 

 Pabrik Gula 

Cepiring 

sebagai 

Objek 

Pariwisata. 

2. 
Bpk. Agus Suryanto  staf PR & CSR Pabrik Gula 

Cepiring 

3. 
Ibu Misriyah  Staf Dinas Pariwisata Kab. 

Kendal 

4. 
Ibu Endang  Ibu Rumah Tangga 

5. 
Ibu Qomariyah  Karyawan Pabrik Sango 

Tabel 2 Materi Wawancara Responden. 

Dari tabel wawancara di atas, dihasilkan informasi mengenai 

Pabrik Gula Cepiring sebagai objek pariwisata masih tergolong baru dan 

belum cukup dikenal masyarakat secara luas. Walaupum masyarakat di 

daerah sekitar Pabrik Gula Cepiring yaitu di daerah Kabupaten Kendal 

banyak yang sudah mendengar, tetapi masih ada keraguan tentang 

kepastian objek pariwisata tersebut, mengingat kegiatan yang terlihat tetap 



6 

 

 

 

sama seperti sebelumnya. Informasi detail Mengenai Pabrik Gula Cepiring 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumenter dapat dilihat pada 

Bab II Landasan Konseptual 2.4 Profile Pabrik Gula Cepiring.  

 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mencari informasi melalui buku-buku, majalah, internet dan literature 

lainnya. Data yang dikaji adalah data mengenai Gula, Pabrik Gula 

Cepiring, Media Promosi, Promosi, Desain. 

1.1.2.2 Analisis S.W.O.T 

Dari data di atas diperlukan analisis dalam membuat desain promosi 

pariwisata Pabrik Gula Cepiring yang tepat dan efektif. Analisis yang 

dilakukan adalah analisis S.W.O.T. Analisis S.W.O.T. dilakukan untuk 

mengetahui Kekuatan (Strenghts), Kekurangan (Weaknesses), Peluang 

(Opportunities) dan Ancaman (Threats), untuk mengembangkan desain agar 

dapat bersaing dalam pasar.  

Dari analisis S.W.O.T yang telah terbentuk, ditetapkan media dalam 

proses promosi Pariwisata Pabrik Gula Cepiring dalam bentuk Company 

Profile dan Media Promosi. Jenis karya company profile yang didesain 

dalam proyek studi adalah booklet dan video. Sedangkan untuk media 

promosi berupa Standing banner, kalender dan leaflet. 

Berikut ini adalah tabel hasil dari analisis S.W.O.T. dalam 

perancangan company profile dan media promosi pariwisata Pabrik Gula 

Cepiring; 
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Tabel 3 Analisisi S.W.O.T. 
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Perancangan Company profile dan Media Promosi Pariwisata Pabrik 

Gula Cepiring Kabupaten Kendal 

Company profile, biasanya digunakan untuk menginformasikan atau 

mempromosikan suatu perusahan atau instansi tertentu kepada masyarakat 

umum. Company profile menampilkan keunggulan perusahaan atau instansi 

tersebut berdasarkan nilai perusahaan yang dilihat dari sejarah, visi-misi, 

kinerja, layanan, sarana-prasarana, dan berdasarkan nilai produk yang 

dihasilkan. 

Media promosi merupakan berbagai macam media, baik cetak maupun 

elektronik yang digunakan suatu perusahaan atau perorangan (produsen) 

untuk menarik minat masyarakat (konsumen), agar membeli atau 

menggunakan barng atau jasa yang ditawarkan. Media promosi ini biasa 

digunakan sebagai bentuk pengenalan barang atau jasa kepada masyarakat. 

Berdasarkan analisis S.W.O.T serta uraian di atas, pemilihan karya yang 

penulis lakukan berupa company profile dalam bentuk booklet dan video, 

sedangkan media promosi berbentuk standing banner, leaflet dan kelender 

meja,  berdasarkan tujuan desain sebagai media promosi dan informasi Pabrik 

Gula Cepiring kepada masyarakat. Company profile, berupa media cetak 

yaitu booklet, ditujukan sebagai media penyampai informasi dengan tampilan 

informasi yang detail dan cocok sebagai pemandu kegiatan ketika berkunjung 

di Pabrik Gula Cepiring. Company profile video, sebagai sarana informasi 

yang menampilkan pariwisata Pabrik Gula Cepiring dalam gambar bergerak 
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baik pariwisata sejarah yang menampilkan gedung-gedung kuno dan 

pariwisata pengetahuan, menampilkan proses pembuatan gula pasir putih.  

Media Promosi yang ditampilkan adalah standing banner ditujukan 

sebagai media promosi yang menampilkan informasi Pabrik Gula Cepiring 

secara singkat dengan tampilan dan kata yang menarik yang dapat menarik 

pengunjung. Media ini diletakkan di tempat strategis dalam suatu ruangan. 

Leaflet, sebagai media informasi berbentuk selebaran yang praktis dibawa 

dan dimasukkan ke dalam saku. Leaflet ini sebagai media promosi sekaligus 

informasi yang disebarkan kepada masyarakat secara outdoor maupun 

indoor. Kalender meja sebagai sarana promosi yang menampilkan informasi 

umum disertai dengan tampilan foto yang menarik dari objek pariwisata 

Pabrik Gula Cepiring. Selain sebagai media promosi, kalender meja juga 

bermanfaat sebagai penunjuk waktu atau masa hitungan hari, minggu, bulan 

dalam satu tahun. Dengan manfaat tersebut, kalender juga menjadi media 

promosi sekaligus souvenir Pabrik Gula Cepiring.  

 

1.2 Tujuan Pembuatan Karya 

 Tujuan dari dari proyek studi ini antara lain: 

1. Untuk mengimplementasikan pengetahuan dan ketrampilan penulis dalam 

merancang karya desain berupa Company profile dan Media promosi. 

2. Menghasilkan rancangan desain company profile dalam bentuk booklet 

dan video, serta Media promosi berupa standing banner, kalender dan 

leaflet  Pariwisata Pabrik Gula Cepiring Kabupaten Kendal. 
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1.3 Manfaat Pembuatan Karya 

 Perancangan desain Company profile dan Media Promosi Pariwisata 

Pabrik Gula Cepiring Kabupaten Kendal ini diharapkan memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1.3.1 Bagi Penulis 

Dapat meningkatkan kreativitas menerapkan ilmu desain dan 

menambah pengalaman mengetahui gambaran tentang dunia kerja sebagai 

desainer secara langsung. Penulis dapat menyelesaikan proyek studi 

sebagai syarat kelulusan pendidikan jenjang strata 1 seni rupa di 

Universitas Negeri Semarang. Karya penulis sebagai salah satu arsip 

pengalaman guna menghadapi dunia kerja. 

1.3.2 Bagi Instansi yang bersangkutan 

Bagi instansi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Pabrik Gula 

Cepiring yaitu karya yang telah didesain dapat digunakan untuk promosi 

objek wisata Pabrik Gula Cepring kepada masyarakat baik karya media 

cetak dan video. 

1.3.3 Bagi Masyarakat 

Karya desain terutama kalender meja dapat sebagai souvenir bagi 

pengunjung sebagai penanda waktu sehari-hari. Karya booklet sebagai 

penambah pengetahuan mengenai sejarah Pabrik Gula Cepiring dan 

pengetahuan pembuatan gula pasir. Leaflet yang berisi informasi 

pariwisata Pabrik Gula Cepiring sehingga masyarakat tahu pariwisata ini.  
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1  Company Profile 

Tujuan utama company profile adalah memperkenalkan kepada 

masyarakat informasi tentang suatu perusahaan atau instansi tertentu berkaitan 

dengan Nama perusahaan atau instansi, Tag Line dan Logo. Company profile 

memiliki beberapa pengertian antara lain: 

a. Company Profile merupakan penjelasan mengenai perusahaan termasuk 

produknya secara verbal maupun grafik yang mengangkat corporate value 

serta product value serta keunggulan perusahaan dibandingkan pesaing 

berdasarkan kedua value di atas.  

Corporate value atau nilai perusahaan dapat dilihat melalui hal-hal antara 

lain sejarah berdirinya usaha, visi dan misi usaha, struktur organisasi, dan 

kinerja perusahaan. 

Product value atau nilai produk atau servis yang dihasilkan oleh perusahaan 

dapat dicerminkan oleh faktor-faktor mix marketing, khususnya 7P, yaitu 

Product, Price, Promotion, Placement, People, Process, dan Physical 

Evidence. (Sumber: http:// percetakan.co.id/cetak-company-profile.html)  

b. Company Profile merupakan salah satu media Public Relations yang 

merepresentasikan sebuah perusahaan (organisasi). Produk Public Relations 

ini berisi gambaran umum perusahaan, di mana perusahaan bisa memilih 
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poin-poin apa saya yang ingin disampaikan secara terbuka kepada publiknya 

disesuaikan dengan kepentingan publik sasaran. 

c. Company Profile merupakan sebuah paparan dan penjelasan mengenai 

perusahaan termasuk produknya secara verbal maupun dalam bentuk grafik 

yang menigkatkan corporate value (nilai-nilai perusahaan). (Sumber: 

http://designcompanyprofile.wordpress.com/2011/10/25/definisi-company-

profile%23more-3.htm)  

Dengan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa company 

profile merupakan sarana yang digunakan untuk memperkenalkan perusahan 

atau instansi tertentu dengan berbagai media yang ada. 

 

2.2   Media Promosi 

2.2.1 Pengertian 

Media dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti perantara, 

penghubung diantara dua pihak (2008:908). Dalam http://www.majalah 

pendidikan.com/2011/10/pengertian-dan-variabel-promosi.html dijelaskan, 

promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang sangat 

penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau 

jasanya. Menurut Martin L. Bell, promosi adalah semua jenis kegiatan 

pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Sedangkan 

menurut William G. Nikels, promosi adalah arus informasi atau persuasi 

satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Kedua definisi 

http://designcompanyprofile.wordpress.com/2011/10/25/definisi-company-profile%23more-3.htm
http://designcompanyprofile.wordpress.com/2011/10/25/definisi-company-profile%23more-3.htm
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tersebut memiliki maksud sama meskipun titik beratnya berbeda. Definisi 

dari Martin L. Bell lebih menitik beratkan pada pendorongan permintaan. 

Sedangkan definisi dari William G. Nikels lebih menitik beratkan pada 

penciptaan pertukaran. Pertukaran akan terjadi karena adanya permintaan 

dan penawaran. Jadi promosi merupakan salah satu aspek yang penting 

dalam manajemen pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses berlanjut. 

Dengan promosi menyebabkan orang yang sebelumnya tidak tertarik untuk 

membeli suatu produk akan menjadi tertarik dan mencoba produk sehingga 

konsumen melakukan pembelian. 

Dalam buku Promosi Efektif, promosi dijelaskan sebagai serangkaian 

kegiatan untuk mengkomunikasikan, memberi pengetahuan dan meyakinkan 

orang tentang suatu produk agar ia mengakui kehebatan produk tersebut, 

membeli dan memakai produk tersebut, juga mengikat pikiran dan 

perasaannya dalam wujud loyalitas terhadap produk (Suryadi, 2013:8). 

Promosi yang baik, setidaknya mempertimbangkan perspektif pasar dan 

perspektif pelanggan. Dalam hal ini, kegiatan promosi harus bisa mengikuti 

trend pemasaran yang sedang marak pada masa ini. Promosi juga harus bisa 

menarik minat pelanggan atau pembeli, dalam hal ini pelanggan atau 

pembeli merupakan raja, karena dapat mempengaruhi tingkat hidup dan 

matinya suatu perusahaan. 

Dari penjelasan tersebut media promosi dapat diartikan sebagai suatu 

perantara atau penghubung dari produsen untuk mempengaruhi konsumen 

agar konsumen membeli produk atau jasa yang ditawarkan. 
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2.2.2 Media Promosi sebagai Bagian dari Desain Komunikasi Visual 

Komunikasi dapat menyangkut berbagai hal, antara lain seperti 

bahasa, verbal, diskusi, media, kode, body language, tulisan. Komunikasi 

merupakan suatu disiplin ilmu atau bidang yang secara ilmiah mempelajari 

teknik dalam berkomunikasi, bernegosiasi ataupun berpidato di tempat 

umum (Kusrianto, 2007: 3). 

Komunikasi visual, merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa 

visual, dimana unsur dasar bahasa visual yang menjadi kekuatan utama 

dalam menyampaikan pesan adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan 

dapat dipakai untuk menyampaikan arti, makna atau pesan (Kusrianto, 2007: 

10). Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa komunikasi yang ditujukan 

adalah untuk indra visual, tetapi dengan perkembangan zaman, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kreativitas komunikasi visual ini tidak hanya 

terbatas dalam indra penglihatan saja, tetapi juga dipadukan dengan indra 

lain seperti pendengar (audio), peraba, perasa, pencium, dengan indra utama 

adalah penglihatan. 

Desain komunikasi visual, jika dilihat dari makna yang terpisah maka 

diperoleh,  

Desain : kegiatan yang berkaitan dengan perancangan seni, estetika, 

cita rasa, serta kreativitas. 

Komunikasi : suatu disiplin ilmu yang bertujuan menyampaikan atau 

sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan. 

Visual : sesuatu yang dapat dilihat (tujuan utama indra penglihatan). 
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Dari makna tersebut, komunikasi adalah sarana terpenting dan menjadi 

tujuan utama atau pokok dalam menyampaikan suatu pesan atau maksud 

secara umum (Kusrianto, 2007: 12). 

Dari penjelasan tersebut, menurut definisinya, Desain Komunikasi 

Visual adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari konsep-

konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk 

menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-

elemen grafis (bentuk dan gambar, tatanan huruf, komposisi warna dan 

layout) sehingga dapat diterima oleh sasaran penerima pesan (Kusrianto, 

2007: 2). 

Dalam http://dgi.or.id/read/news/design-roundtable-3-the-forgotten-

fundamental-theory-in-design-the-golden-section.html, menerangkan bahwa 

cakupan keilmuan Desain Komunikasi Visual mengalami percabangan 

dalam berbagai aplikasinya, mulai dari tata letak buku, poster, ilustrasi, 

brand identity, web design, interactive new media, sampai ke animasi dan 

sinematografi. Dilihat dari aplikasi tersebut, hamper mayoritas mengarah ke 

media promosi. secara langsung keilmuan Desain Komunikasi Visual 

ditujukan sebagai salah satu keilmuan yang mengarah ke proses pembuatan 

media promosi. Karena media promosi sebagai bagian dari desain 

komunikasi visual (DKV), maka untuk perancangannya harus 

memperhatikan unsure-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa. Unsur-unsur seni 

rupa antara lain garis (line), raut (shape), warna (colour), gelap terang 

(velue) tekstur dan ilustrasi, sedangkan prinsip-prinsip seni rupa yaitu 

http://dgi.or.id/read/news/design-roundtable-3-the-forgotten-fundamental-theory-in-design-the-golden-section.html
http://dgi.or.id/read/news/design-roundtable-3-the-forgotten-fundamental-theory-in-design-the-golden-section.html
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kesatuan (unity), keserasian, irama (rhytem), keseimbangan (balance) dan 

proporsi. 

2.2.3 Iklan sebagai Bagian dari Promosi 

Kata iklan relatif sama maknanya dengan reklame, dari bahasa lati re 

yangberati berulang-ulang dan clamo berarti berseru (Pujirianto, 2005: 32). 

Iklan dapat ddidefinisikan sebagai penyampaian pesan lewat media-media 

secara sugestif untuk mengubah, menggerakkan tingkah laku atau minat 

masyarakat untuk menarik perhatian umum atas suatu barang atau jasa 

dengan membangkitkan keinginan calon pembeli untuk memiliki barang 

atau jasa tersebut (Pujirianto, 2005: 32).  

Hubungan antara kegiatan promosi dan jenis iklan sebagai berikut ini: 

 

Bagan 1  Hubungan antara Promosi dan Iklan 

(diadaptasi dari Morisan, 2012: 17; Widyatama, 2007: 79, 87, 102, 124; 

Suhandang, 2010: 45 dalam Pujiningsih, 2015: 27) 
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Dilihat dari bagan di atas, kegiatan promosi juga melingkupi iklan 

sebagai salah satu media promosi dalam meningkatkan pemasaran produk 

atau jasa.  

Menurut Suyanto (2005: 123-135 dalam Zilal, 2008: 20-23, dalam 

Haerudin, 2015) dalam http://hd-style.blogspot.com/2011/09/daya-tarik-

pesan-dalam-periklanan. html, daya tarik pesan diciptakan menggunakan 

selebritis, humor, rasa takut, kesalahan, positif/ rasional, emosi, komparatif, 

dan kombinasi.  

Sedangkan gaya pesan meliputi,  

1. Menjual langsung (Straight Sell). Gaya ini langsung tertuju pada 

informasi produk. 

2. Potongan kehidupan (Slice of Life). Gaya ini didasarkan pada 

pendekatan pemecahan masalah sehari-hari. 

3. Gaya hidup (Lifestyle). Gaya ini menekankan bagaimana suatu produk 

sesuai dengan suatu gaya hidup. 

4. Khayalan (Fantasy). Gaya ini menciptakan fantasi di sekitar produk 

tersebut atau penggunanya. 

5. Suasana atau citra. Gaya ini menciptakan pendekatan yang 

membangkitkan suasana/citra di sekitar produk yang menciptakan 

sebuah sugesti. 

6. Simbol kepribadian. Gaya ini menciptakan sebuah karakter yang 

menjadi personifikasi produk tersebut 

http://hd-style.blogspot.com/2011/09/daya-tarik-pesan-dalam-periklanan
http://hd-style.blogspot.com/2011/09/daya-tarik-pesan-dalam-periklanan
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7. Keahlian teknis. Gaya ini menciptakan pendekatan keahlian, 

pengalaman, dan kebanggaan perusahaan dalam memproduksi 

produknya dengan teknis yang akurat. 

8. Bukti ilmiah. Gaya ini menggunakan pendekatan dengan menyajikan 

bukti survey atau bukti ilmiah untuk memperkuat bukti kualitas sebuah 

produk. 

9. Bukti kesaksian. Gaya ini menggunakan sebuah personal saat 

menggunakan produk dan memberikan komentar pengalamannya pada 

khalayak. 

Jenis pesan periklanan dapat digolongkan menurut sasarannya, yaitu: 

1. Iklan Informatif bertujuan untuk membentuk permintaan pertama kepada 

pasar tentang produk baru serta membangun citra perusahaan sebagai 

pihak pengiklan. 

2. Iklan Persuasif bertujuan membentuk permintaan selektif terhadap suatu 

merek. 

3. Iklan Pengingat bertujuan mengingatkan konsumen pada produk yang 

sudah mapan serta mempertahankan konsumen yang ada. 

4. Iklan Penambah Nilai bertujuan menambah nilai merek di mata 

konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas dan 

menguatkan persepsi konsumen. 

5. Iklan Bantuan Aktivitas Lain bertujuan memfasilitasi usaha lain 

perusahaan yang sama dalam proses komunikasi pemasaran. 
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Dalam http://komvis08.blogspot.com/2010/09/media-periklanan-iklan-

lini-atas-dan.html, dijelaskan secara singkat media lini atas dan lini bawah, 

serta media primer dan sekunder. Media lini-atas adalah media iklan yang 

berhak mengatur pengakuan dan pembayaran komisi atas apa yang 

diiklankan melalui media tersebut. Media lini-bawah adalah iklan yang 

dilakukan secara mandiri oleh perusahaan bersangkutan tanpa bantuan biro 

iklan. Media iklan primer adalah media iklan yang menjadi media utama 

yang diandalkan dalam mengkampanyekan produk. Media iklan sekunder 

adalah media iklan yang bersifat menunjang atau melengkapi dari media 

primer yang sudah dipilih. 

 

2.3  Promosi Pariwisata 

2.3.1 Pariwisata 

 Menurut arti kata, pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang 

terdiri dari dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti penuh, seluruh 

atau semua. Wisata berarti perjalanan. Jadi pariwisata berarti perjalanan 

penuh mulai dari berangkat dari suatu tempat pergi menuju ke satu atau 

beberapa tempat lain, dan singgah kemudian kembali ke tempat semula. 

(Nandi, 2008: 3) 

Pengertian pariwisata yang lainnya antara lain, pariwisata adalah 

suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju 

tempat lain diluar tempat tinggalnya (Suwantara, 2004: 3). Istilah 

pariwisata memiliki hubungan erat dengan perjalanan wisata. Perjalanan 

http://komvis08.blogspot.com/2010/09/media-periklanan-iklan-lini-atas-dan.html
http://komvis08.blogspot.com/2010/09/media-periklanan-iklan-lini-atas-dan.html


20 

 

 

 

wisata sendiri adalah suatu perubahan tempat tinggal sementara 

seseorang atau lebih di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan 

bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah, biasanya 

bertujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi 

hasrat ingin mengetahui sesuatu (Suwantara, 2004: 4). 

Pengunjung suatu tempat wisata disebut sebagai wisatawan. Ada 

beberapa sebutan yang mirip dengan wisatawan, tetapi memiliki 

pengertian yang berbeda antara lain pelancong dan pengunjung. 

Wisatawan (tourist) adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

melakukan suatu perjalanan wisata, dengan waktu lama tinggal sekurang-

kurangnya 24 jam di daerah yang dikunjungi. Palancong (excursionist) 

memiliki pengertian yang sama tetapi berbeda waktu tinggalnya, yaitu 

kurang dari 24 jam. Sedangkan untuk pengunjung (visitor) merupakan 

orang yang datang ke suatu daerah atau tempat tinggal lain dan biasanya 

dengan maksud apapun selain melakukan pekerjaan yang menerima 

upah.  

Objek pariwisata Pabrik Gula Cepiring termasuk dalam jenis 

pariwisata sejarah, dimana Pabrik Gula Cepiring merupakan salah satu 

peninggalan sejarah zaman penjajahan Belanda yang berada di 

Kabupaten Kendal. Pariwisata Pabrik Gula Cepiring juga menyajikan 

pariwisata pembelajaran untuk mengetahui proses pembuatan gula pasir 

dan pariwisata sejarah dalam kunjungan “Heritage Tour” yang dilakukan 

dalam kelompok besar seperti studi tur. Para wisatawan dapat menambah 
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pengalaman melihat langsung bangunan sejarah berarsitektur Belanda 

dan juga pengetahuan pembuatan gula pasir yang sering ditemui sehari-

hari.  

2.3.2 Promosi Pariwisata 

Dari penjelasan di atas, promosi pariwisata dapat diartikan sebagai 

serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan, memberi pengetahuan 

dan meyakinkan orang tentang suatu produk berupa tempat untuk 

disinggahi atau dikunjungi sebagai objek wisata agar ia mengakui 

kehebatan atau kelebihan tempat tersebut baik secara fisik (keindahan) 

maupun fungsi (pengetahuan, kesenangan, hiburan). Promosi produk 

pariwisata, dimaksudkan agar masyarakat mengenal dan memahami 

secara detail  layanan dari paket perjalanan wisata, memotivasi untuk 

bergabung dalam kelompok wisatawan, dilanjutkan dengan proses 

transaksi dan pembelian produk jasa serta dilaksanakannya program 

perjalanan wisata. 

Promosi wisata dalam konteks ini diwujudkan dalam bentuk 

company profile berupa banner, brosur, booklet, kalender dan video. 

 

2.4  Profil Pabrik Gula Cepiring Kabupaten Kendal 

Pabrik Gula Cepiring, adalah salah satu pabrik gula peninggalan bangsa 

Belanda. Pabrik gula ini, merupakan pabrik gula satu-satunya yang masih 

bertahan, baik bangunan maupun aktivitas kerjanya, dari empat pabrik gula 

Belanda yang ada di Kabupaten Kendal. Pabrik Gula Cepiring telah lama 
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berhenti beraktivitas sehingga bangunan kuno itu tidak terawat, tampak kusam 

dan menyeramkan.  

 

      

Gambar 1 (Atas) P.G. Cepiring (tampak depan) masa pemerintahan Belanda. 

Kantor Besar PT. Industri Gula Nusantara (P.G. Cepiring). (Kiri Bawah) Pada 

masa Belanda. (Kanan Bawah) pada tahun 2013. 

Tahun 2007, Pabrik Gula Cepiring bangkit dan mulai beroperasi. Selain 

beraktivitas kembali dalam proses pembuatan gula tebu, pemerintah 

Kabupaten Kendal juga menetapkan bahwa Pabrik Gula Cepiring merupakan 

salah satu potensi pariwisata di Kabupaten Kendal. Pariwisata Pabrik Gula 

Cepiring menyajikan pariwisata pembelajaran untuk mengetahui proses 

pembuatan gula pasir dan pariwisata sejarah dalam kunjungan “Heritage 

Tour” yang dilakukan dalam kelompok besar seperti studi tur. 

2.4.1 Lokasi dan Nama Pabrik Gula Cepiring 

Pabrik Gula Cepiring berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Barat Km. 6, 

Cepiring, Kendal 51372 Jawa Tengah. Pabrik ini telah berganti nama 
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beberapa kali. Yang pertama bernama “Kendalsche Suiker Onderneming” 

yang merupakan bahasa Belanda. Kemudian berpindah menjadi Pabrik Gula 

Cepiring, terutama setelah diambil alih oleh pemerintahan Indonesia. Saat 

ini, pabrik ini telah berkembang lebih maju dan berganti nama sebagai 

Industri Gula Nusantara (IGN) setelah mengadakan kerjasama dengan PT 

Multi Manis Mandiri membangun perusahaan patungan guna 

mengoperasikan kembali Pabrik Gula Cepiring.   

 

Gambar 2 Situasi Keletakan Pabrik Gula Cepiring 

Pabrik gula Cepiring di dirikan di daerah dataran rendah berada di 

bagian utara wilayah kabupaten Kendal. Letak pabrik gula tersebut dekat 

dengan aliran sungai Kali Bodri menuju ke arah muara atau Laut Jawa, 

dekat dengan prasarana atau infrastruktur berupa rel kereta api dan jalan 
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darat, dan juga berdekatan dengan pabrik-pabrik gula lainnya yang terdapat 

di Kendal yaitu pabrik gula Gemuh dan Kaliwungu.  

2.4.2 Struktur Pengurus Perusahaan Pabrik Gula Cepiring 

Pengurus perusahaan Pabrik Gula Cepiring atau yang sekarang bernama 

PT. Industri Gula Nusantara adalah sebagai berikut: 

Komisaris Utama : Ir. H. Iman Nugroho  

Komisaris  : Achmad Widjaja, Rini Widyastuti, Ito Sumardi  

Direktur Utama  : Arwan Ahimsa 

Direktur Eksekutif : Togar Rudy Situmorang  

Direktur Operasional : Herry Krismanoe Irianto, BSc. 

2.4.3 Heritage Tour Pabrik Gula Cepiring 

Dalam https://iaaipusat.wordpress.com/2012/03/28/aspek-penelitian-

dalam-pengelolaan-kawasan-pabrik-gula.htm, IAAI (Ikatan Ahli Arkeologi 

Indonesia) mengubah paradigma arkeologi yang semula menitik beratkan 

pada ranah  akademis untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kemudian 

berkembang dengan melihat pada ranah praktis yang memperhatikan pula 

segi manfaatnya pada masyarakat. Ranah praktis ini sebagai contoh adalah 

pabrik gula. Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2004,  dengan latar 

belakang sejarah pergulaan di Indonesia yang cukup panjang, sudah tentu 

pabrik gula menyimpan peninggalan-peninggalan bernilai sejarah, 

arkeologis, dan arsitektur, menjadikan pabrik gula sebagai salah satu 

warisan (heritage) industri peninggalan bangsa Belanda di Indonesia. 

Sebagai salah satu warisan industri, apabila dikelola, dikembangkan ke 
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ranah praktis dapat memberikan manfaat, antara lain untuk objek wisata dan 

juga dalam aspek pengetahuan teknologi.  

Penggunakan heritage tour Pabrik Gula Cepiring sudah digunakan oleh 

Dinas Pariwisata Kabupaten Kendal dalam booklet Kabupaten Kendal tahun 

2011 yang menampilkan objek-objek pariwisata yang ada di Kabupaten 

Kendal. Heritage Tour Pabrik Gula Cepiring merupakan tur pariwisata yang 

menyajikan objek pariwisata sejarah yang menampilkan bangunan-

bangunan kuno peninggalan Belanda juga mesin-mesin kuno pembuat gula 

baik yang masih dipakai atau sudah tidak dipakai lagi, dan pariwisata 

pengetahuan yang menampilkan proses pembuatan gula pasir dari proses 

milling (penggilingan), tahap per tahap sampai proses packing 

(pengemasan). Dalam hal ini, terdapat istilah heritage tour dan pariwista 

sejarah yang jika dicermati memiliki makna yang sama, mengingat arti 

heritage adalah warisan yang mengarah pada sejarah. Pariwisata sejarah 

dalam pengertian ini merupakan bagian dari heritage tour yang 

menampilkan objek-objek yang telah disebutkan sebelumnya. sedangkan 

heritage tour ini memiliki cakupan yang lebih luas yaitu pariwisata sejarah 

dan pariwisata pwngwtahuan. 

2.4.4 Keadaan Pabrik Gula Cepiring 

Pabrik Gula Cepiring (Industri Gula Nusantara), masih mempertahankan 

kondisi fisik bangunan peninggalan bangsa Belanda. Arsitektur bangsa 

Belanda hadir di setiap sisi bangunan seperti bangunan pabrik, kantor besar, 
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ruang pertemuan, rumah-rumah pegawai maupun klinik. Hal ini untuk 

menunjang pengetahuan sejarah Pabrik Gula Cepiring di Kabupaten Kendal. 

Dari penjelasan Company Profile PT Industri Gula Nusantara (Pabrik 

Gula Cepiring) tahun 2012, bangunan-bangunan di Pabrik Gula Cepiring, 

yang masih dijaga nilai sejarahnya antara lain. 

a. Cerobong 

Cerobong pabrik merupakan bangunan yang paling tua diantara 

bangunan-bangunan lain di Pabrik Gula Cepiring. Usianya kurang lebih 

171–175 tahun. Pada cerobong, tertulis angka 1835, yang merupakan 

tahun pembangunan dan pertama kali mulai berproduksi. Tinggi cerobong 

mencapai 50 meter. Diameter bagian dalam mencapai 4 meter, dan ukuran 

diameter ini sama dari bawah sampai atas cerbong. Dibuat dari bata tahan 

api batu bara. Merupakan cerobong dari Ketel Tekanan Rendah (tekanan 7 

bar) sebanyak  10 buah dengan kapasitas masing-masing 7 Ton uap/jam.  

b. Ketel Tekanan Rendah 

Ketel Tekanan Rendah berjumlah 10 buah. Sekarang tidak 

dioperasikan. Dari inventarisasi masih dapat dioperasikan 6 buah namun 

perlu rehabilitasi cukup besar. Ketel Tekanan Rendah yang paling tua 

dibuat pada tahun 1913 dan termuda tahun 1930. Ketel ini untuk melayani 

turbin pembangkit tenaga listrik dan keperluan uap untuk prosesing gula. 

Bahan bakar utama ketel ini adalah ampas tebu. Bila ampas kurang maka 

dapat dipakai kayu, serbuk kayu, daun tebu kering dan sebagainya 

selayaknya tungku.  
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c. Stasiun Gilingan 

Pada Stasiun Gilingan ini, masih banyak peralatan-peralatan kuno, 

antara lain standart gilingan (tahun 1917 dan 1922) yang merupakan hasil 

rehabilitasi yang pertama. Demikian juga glider crane yang dibuat tahun 

1920. Perubahan yang terjadi  pada peralatan sebelum gilingan 1. Dulunya 

memakai crusher yaitu semacam gilingan yang mempunyai alur, khusus 

untuk memotong-motong batang tebu, namun sekarang dipakai pisau tebu 

dan unigrator, untuk lebih memaksimalkan hasil kerja pemerahan nira. 

d. Stasiun Gilingan atau Penguapan 

Roda-roda besar pada stasiun gilingan atau penguapan masih tampak 

kokoh, hanya ada perubahan penggeraknya, yaitu dulu menggunakan 

mesin uap, sekarang untuk gilingan 1 dan 2 memakai motor listrik. Yang 

lebih kuno lagi adalah check scale timbangan bologne yang dibuat tahun 

1890 dan sekarang masih berfungsi dengan baik. Timbangan ini berfungsi 

untuk  mengambil sampling timbangan atas nira mentah yang diproses 

lanjut. Juice heater dan pan penguapan yang menggunakan kelingan, 

dibuat pada tahun 1920. 

e. Bangunan Pabrik 

Kecuali rumah ketel dan gudang Raw Sugar bangunan pabrik 

merupakan bangunan kuno. Dalam proses perbaikann, masih tetap 

dipertahankan bentuk dan ornament atau lekukan-lekukan arsitektur 

bangunan. Perubahan yang ada adalah pada bagian atap, yaitu dulunya 

atap 100% terbuat dari seng, sekarang  sebagian diganti dengan fiberglass. 
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Hal ini dimaksudkan untuk penghematan energi listrik untuk penerangan. 

Sehingga pada siang hari lampu tidak perlu dinyalakan. 

f. Societet atau Gedung Pertemuan 

Societet atau Gedung Pertemuan merupakan gedung tempat pertemuan 

atau pesta para staf pabrik gula waktu dulu. Dulu terdapat meja bilyar 

yang besar, namun sekarang dibawa ke Pabrik Gula Sragi. Sekarang 

dipakai untuk tempat rapat, pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh 

banyak orang dan juga tempat latihan karawitan. 

g. Kantor Besar 

Kantor Besar dibangun pada tahun 1914, pada masa administrateurnya 

Meneer Sayers. Bangunan ini diresmikan oleh Mevrouw Wilhelmina 

Sayers yaitu istri dari Meneer Sayers. Bangunan masih asli. Plafond yang 

tinggi dan terbuat dari besi tuang. Sejak diambil alih difungsikan sebagai 

kantor. Perubahan hanya ada di ruang dalam yang disekat-sekat, demikian 

juga kamar mandinya. Lantai juga diganti dengan keramik pada tahun 

2008. 

h. Rumah Dinas Staf 

Sejak tidak berproduksi pada tahun 1998, banyak rumah yang 

dibiarkan kosong, sehingga banyak yang rusak. Beberapa rumah asli 

bangunan jaman Belanda, namun juga ada bangunan tahun 1950–an 

(karena pada waktu jaman Jepang banyak yang dihancurkan). Bangunan 

yang lama akan dipertahankan keasliannya dan nantinya digunakan 

sebagai guest house untuk ajang nostalgia wisatawan mancanegara.  
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Selain bangunan-banguna di atas, masih ada beberapa bangunan kuno 

lain di Pabrik Gula Cepiring. Antara lain, miniatur menara Eiffel  yang ada 

di halaman kantor besar. Loko-loko uap kuno yang sekarang sudah tidak 

dipakai lagi dan dalam keadaan tidak jalan, juga dipajang di halaman 

kantor besar. Mesin jahit karung, dan timbangan kuno. 

 Sarana lain yang ada di Pabrik Gula Cepiring. 

a. Transportasi 

Di Pabrik Gula Cepiring terdapat transportasi unik berupa dokar atau 

andhong. Selain berupa transportasi tradisional, dokar ini memiliki 

keunikan, yaitu kuda yang menjadi penarik dokar memiliki mata buta. 

Walaupun kudanya buta, dokar ini tetap aman dikendarai. 

b. Area olahraga  

Ada beberapa arena olah raga yang disediakan, antara lain, lapangan 

futsal, tenis lapangan, tenis meja, voli dan kolam renang. Yang paling 

diminati adalah sarana kolam renang, selain bersih, juga disediakan 

warung makan sederhana yang menjajakan berbagai makanan, dan juga 

harga tiket masuknya relative murah. 

2.4.5 Sejarah Pabrik Gula Cepiring 

Perkembangan dan kemajuan suatu daerah, tidak akan luput dari 

sejarahnya. Dengan sejarah, akan mudah untuk mengenali dan belajar menjadi 

lebih baik. Begitupula dengan sejarah pabrik gula. Krisnina Mahanani Akbar 

Tandjung dalam bukunya, “Jejak Gula : Warisan Industri Gula di Jawa” 

menyatakan bahwa adanya pembangunan pabrik gula menjadi salah satu 
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patokan perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Dalam hal ini, daerah 

yang menjadi pusat industri gula, lebih berkembang dan lebih maju bila 

dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang bukan pusat industri gula. 

Dengan adanya pabrik gula, masyarakat sekitar menjadi lebih produktif 

dan pendapatannya lebih tinggi dari masyarakat daerah lainnya. Pembangunan 

fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit atau klinik, perumahan, jalan, penerangan 

digalakkan untuk mendukung kelancaran produksi gula, dari segi materi 

maupun tenaga manusianya. Dengan adanya pembangunan besar-besaran 

tersebut, tidak dipungkiri jika masyarakat sekitar pabrik gula hidup lebih 

makmur dari daerah lainnya. 

Di pulau Jawa, terdapat banyak pabrik gula, dan didominasi oleh Jawa 

Timur. Sampai sekarang pun, hasil gula terbesar di pulau Jawa adalah Jawa 

timur. Di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kendal, ada empat pabrik gula, 

yaitu pabrik gula di desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu, pabrik gula di 

daerah Gemuh, Pabrik Gula di Puguh dan pabrik gula di Cepiring. Pabrik Gula 

Cepiring di kecamatan  Cepiring inilah satu-satunya pabrik gula di Kabupaten 

Kendal yang masih bertahan dan tetap berproduksi sampai sekarang. 

Pabrik gula Cepiring didirikan pada tahun 1835. Dilihat dari tahun 

pembangunan, pabrik gula dibangun pada masa tanam paksa. Salah satu jenis 

tanaman wajib yang diperintahkan pemerintahan Belanda pada rakyat 

Indonesia terutama di Jawa adalah tebu. Untuk mengolah tanaman tebu 

tersebut, didirikanlah pabrik gula. Pabrik gula Cepiring dengan nama 

“Kendalsche Suiker Onderneming” dalam bahasa belanda. Pada tahun yang 
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sama, proses produksi gula yang pertama juga dilaksanakan. Pabrik Gula 

Cepiring terus beroperasi memproduksi gula, hingga tahun 1904. Pada tahun 

1904 sampai 1916 mengalami kemacetan. Proses produksi berhenti total 

akibat dari perang dunia I. 

Pabrik gula Cepiring mulai bangkit dan berproduksi kembali pada tahun 

1926. Pada tahun tersebut, pabrik gula melakukan rehabilitasi dengan 

mengganti proses dari defekasi  menjadi karbonatasi rangkap dan aktif 

berproduksi sampai dengan tahun 1930. Pada tahun 1930 tersebut, pabrik 

berhenti berproduksi lagi sampai tahun 1934. Hal tersebut karena dampak dari  

krisis ekonomi dunia (malaise) setelah perang dunia I berakhir. Pada tahun 

1935 mulai  berproduksi kembali. Aktivitas tersebut tidak bertahan lama, 

hanya bertahan selama 6 tahun, yaitu sampai tahun 1941.  

Pada tahun 1942, Jepang menjajah Indonesia. Pada tahun yang sama, 

pemerintahan Jepang menguasai Pabrik Gula Cepiring dan menjadikannya 

sebagai markas. Banyak bangunan-bangunan berasitektur Belanda yang 

dihancurkan. Alat-alat pembuatan gula juga dihancurkan. 

Pada tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan pada perang dunia II, dan 

Indonesia merdeka. Pada tahun yang sama pula, Belanda kembali lagi ke 

Indonesia dan mulai kembali melakukan penjajahan. Pabrik Gula Cepiring 

juga kembali dikuasai oleh Belanda tetapi tidak berproduksi kembali sampai 

tahun 1953. Pada tahun 1954, Pabrik Gula Cepiring mulai diperbaiki dengan 

cara mengkanibali pabrik-pabrik gula yang ada di Jawa. Mesin-mesin yang 
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rusak atau hancur diganti dengan mesin lain yang diambil dari pabrik-pabrik 

gula lainnya. Pada tahun itu pula Pabrik Gula Cepiring berproduksi kembali.  

Pada bulan desember tahun 1957, Pabrik Gula Cepiring diambil alih oleh 

pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Bank Industri Negara (BIN). 

Pada saat itu, perusahaan-perusahaana peninggalan Belanda dinasionalisasi, 

Pabrik Gula Cepiring diubah statusnya menjadi Perusahaan Perkebunan 

Negara Pabrik Gula Cepiring. Nasionalisasi tersebut berdasarakan Undang-

Undang No.86 tahun 1958, bahwa pabrik-pabrik gula di Jawa 

kepengurusannya diserahkan kepada Pusat Perkebunan Negara, dan setiap 

provinsi diberi perwakilan. Perwakilan Jawa Tengah berada di Semarang. 

 Mulai tahun-tahun seterusnya, Pabrik Gula Cepiring beberapa kali 

berganti status karena beberapa kali pula mengalami pergantian pengelolaan 

dari perusahaan-perusahaan negara. Tahun 1973, Pabrik Gula Cepiring yang 

berada di bawah pengelolaan PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) XV. 

Status PNP XV diubah menjadi PTP XV (Persero). Tahun 1981, PTP XV 

digabung dengan PNP XVI menjadi PTP XV-XVI, dan tahun 1996, Persero 

tersebut bergabung lagi dengan PTP XVIII menjadi PTP Nusantara IX. 

Pada tahun 1998, Pabrik Gula Cepiring tidak berproduksi karena 

kekurangan  bahan baku tebu. Kemudian, tahun 2004, Pabrik Gula Cepiring 

mengadakan kerjasama dengan PT Multi Manis Mandiri membangun 

perusahaan patungan dengan nama PT Industri Gula Nusantara untuk kembali 

mengoperasikan Pabrik Gula Cepiring. Tahun 2006, memulai memperbaiki 

kerusakan pada bangunan dan memesan mesin-mesin baru. Tahun 2007 mulai 
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kembali beroperasi, dan  pada bulan Maret tahun 2008, mulai melakukan trial 

run dengan mengolah raw sugar. Bulan Oktober mulai giling tebu. Untuk 

selanjutnya bahan baku  mixed antara tebu dan raw sugar dan menghasilkan 

gula kristal putih 500 ton per hari.   

2.4.6 Proses Pembuatan Gula 

Proses pembuatan gula di Pabrik Gula Cepiring atau Industri Gula 

Nusantara (IGN), mempunyai dua masa yaitu masa produksi gula tebu dan 

masa produksi raw sugar yang dilaksanakan selang-seling dua bulan sekali. 

2.4.6.1 Proses Produksi Gula Tebu 

Proses produksi gula tebu biasa disebut sebagai masa giling. 

Dinamakan masa giling karena dalam proses pembuatan gula ini melalui 

proses penggilingan tebu untuk mengambil nira tebu sebagai bahan utama 

pembauatan gula. 

Untuk menyambut masa giling tebu yang pertama, ada suatu tradisi 

yang disebut dengan wiwitan. Dalam tradisi wiwitan ini, masyarakat 

daerah sekitar pabrik gula menampilakan kesenian-kesenian seperti, 

tayuban, jaranan, gamelan, dan lainya. Juga ada acara selamatan, 

mengucapkan doa danm puji syukur bersama dalam acara menyambut 

masa giling tebu. Untuk sekarang ini, acara wiwitan juga menampilkan 

arakan seni, dan masih menjaga tradisi pertunjukan kesenian-kesenian dan 

selamatan. Wiwitan dimulai pada setiap bulan mei atau juni setiap 

tahunnya. 

 



34 

 

 

 

BLOK  PENGOLAHAN TEBU 

                                             

 

 

                                   

 

Bagan 2 Tahapan proses pembuatan gula dari bahan tebu. 

Penjelasan Proses 

a.  Proses Milling 

Yaitu proses pengolahan tebu untuk memisahkan ampas tebu dengan nira. 

Tahapan proses milling: 

- Tebu yang sudah ditimbang, dipindahkan dari lori ke meja tebu dengan 

crane. Tebu dipotong dengan cane cutter dan dicacah di unigrator. 

- Tebu diperah di gilingan 1 sampai 4. Hasilnya berupa ampas tebu dan 

nira. Ampas tebu dikirim ke boiler Yoshimine sebagai bahan bakar, 

sedangkan nira disaring di DSM Screen untuk dipisahkan dari kotoran. 

- Nira mentah disaring, kemudian ditimbang di Boulogne tank dan 

ditampung di weighed juice tank (tanki nira mentah tertimbang) untuk 

dikirim ke stasiun pemurnian. 

Milling Evaporasi 

Centrifugasi Remelting Kristalisasi 

Tebu 

A/B/C PAN 

Purification 
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b. Proses Purifikasi 

Yaitu proses penjernihan nira  dengan mengikat dan mengendapkan 

kotorannya. Tahapan proses purifikasi: 

- Nira dipanaskan di Juice Heater I atau pemanas I sampai suhu 75
o
C.  

- Kemudian ditambahkan larutan kapur sampai pH 7-7,5 di tanki 

defecator. Setelahnya nira dipanaskan lagi di Juice Heater II atau 

pemanas II sampai suhu 105
o
C.  

- Nira yang sudah dipanaskan dialirkan ke flash tank untuk membuang gas 

dan ditambahkan flokulan untuk mempercepat pengendapan di Clarifier 

atau bejana pengendap. 

- Nira jernih disaring dengan screen 160 mesh, dan nira kotor ditapis 

kembali di Rotary Vacuum Filter. Nira tapis diproses lagi di defekator 

dan blothong atau cake dikirim ke penampungan untuk digunakan 

sebagai pupuk dan land fill. Nira jernih diproses lanjut ke stasiun 

penguapan atau Evaporator. 

c.  Proses Evaporasi 

Yaitu proses proses pemekatan nira dengan menguapkan airnya. Tahapan 

proses evaporasi: 

- Nira jernih dari stasiun pemurnian dimasukan ke bejana penguapan. 

Bejana penguap yang dipakai menggunakan sistem Quadrupple effect. 

Nira jernih dengan Brix 12-14 dipekatkan menjadi nira kental dengan 

Brix 60-64. Kondensat dari bejana 1 dan 2 dikirim ke boiler, sedangkan  

kondensat dari efek 3 dan 4 digunakan untuk air proses.  



36 

 

 

 

d. Proses Kristalisasi 

Yaitu Proses pembentukan kristal gula A dan B. Tahapan proses 

kristalisasi: 

- Nira kental dari evaporator diuapkan lebih lanjut sampai kondisi lewat 

jenuh dan terbentuk kristal pada Brix 92. Bejana yang digunakan adalah 

model shell and tube dilengkapi dengan stirrer atau pengaduk. Sistem 

masak yang digunakan adalah A-B. Nira kental dimasak menjadi A-

massecuite, sedangkan A-mollases diproses kembali menjadi B-

massecuite. Massecuite yang dihasilkan selanjutnya  dikirim ke stasiun 

pemutaran atau centrifugal. 

e. Proses Centrifugasi 

Yaitu Proses pemisahan kristal gula dan larutannya (mollases). Tahapan 

proses centrifugasi: 

- Centrifugal yang dipakai terdiri atas 3 unit (2 unit A dan 1 unit B) 

dengan sistem putaran kontinyu. A dan B-massecuite dari stasiun 

kristalisasi diputar untuk dipisahkan kristal dan molasses-nya. 

- Kristal gula A dan B dilebur kembali di stasiun affinasi atau melter 

untuk diproses kembali bersama Raw Sugar.  

- A-mollases diproses kembali menjadi B-massecuite, sedangkan B-

mollases sebagai final mollases dikirim ke Tanki Final Mollasses. 

2.4.6.2 Proses Produksi Raw Sugar 

Selain melakukan produksi gula dari menggiling tebu, Pabrik Gula 

Cepiring atau Industri Gula Nusantara juga memproduksi gula dari bahan 
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baku raw sugar. Produksi raw sugar ini dilakukan berselang-seling 

dengan produksi gula tebu setiap dua bulan, pada saat masa panen tebu 

berakhir. Karena tidak ada tebu, sebagai bahan utama pembuatan gula 

pasir, maka pabrik mengimpor raw sugar yang akan diolah menjadi gula 

pasir.  

BLOK PENGOLAHAN RAW SUGAR 

          

 

                      

 

                                

 

Bagan 3 Tahapan proses pembuatan gula dari bahan Raw Sugar. 

Penjelasan Proses 

a. Proses Afinasi 

Yaitu proses peleburan dan pengenceran Raw Sugar. Tahapan proses 

afinasi adalah sebagai berikut: 

Raw Sugar Afinasi 

Kristalisasi Purifikasi 

Centrifuge Drying-Cooling Weighing & Bagging 
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- Raw Sugar dari  Bin ditimbang dan dilebur di tanki mingler dengan 

penambahan air panas bersuhu 70
o
C-90

o
C sampai dengan brix 58-65%. 

- Larutan gula atau Raw Liquor dipanaskan di tanki melter dengan uap 

bertekanan 4-5 bar sampai suhu larutan mencapai 65
o
C. 

- Raw Liquor dilewatkan saringan untuk memisahkan partikel kasar atau 

kotoran terikut Raw Sugar dan diproses lanjut di stasiun purifikasi. 

b. Proses Purifikasi 

Yaitu proses penjernihan raw liquor dengan cara pembentukan endapan 

CaCO3 yang mengikat kotoran dan menurunkan warna. Tahapan proses 

purifikasi adalah sebagai berikut 

- Raw Liquor (pH 5) dinaikan pH nya menjadi 10,5 di defekator dengan 

penambahan susu kapur oBe 7-10.  

- Raw Liquor dikarbonatasi dengan gas CO2 dari cerobong boiler hingga 

pH-nya turun menjadi 9,5. Bejana yang dipakai adalah model shell & 

tube dengan pemanasan steam dan suhu dijaga tetap 80-85
o
C. Pada 

proses ini terbentuk partikel endapan CaCO3.  

- Raw Liquor di karbonatasi lanjut di Carbonator 2 untuk menetralkan 

sisa kapur yang terlarut hingga pH 8-8,5. 

- Brown Liquor yang didapat berkisar pada Brix 57 % dan colour kurang 

dari 1500 IU. 

Dalam proses purifikasi, melalui tahapan filtrasi, yaitu Proses pemisahan 

Brown Liquor dari endapan CaCO3. Tahapan proses filtrasi yaitu: 
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- Raw liquor dari Carbonator disaring untuk memisahkan larutan jernih 

(Brown Liquor) dengan endapan (sweet sludge). Filter yang dipakai 

adalah jenis Rotary Pressure Leaf  berjumlah 5 unit. 

- Brown Liquor yang dihasilkan dikirim ke stasiun kristalisasi sedangkan 

sweet sludge disaring ulang dengan Plate Frame Filter Press. Filtrat 

dari Filter Press (sweet water)  dipakai untuk proses peleburan Raw 

Sugar sedangkan cake atau blothong dikirim ke penampungan. 

c. Proses Kristalisasi 

Yaitu proses pembentukan Kristal Gula Putih atau White Sugar. Tahapan 

proses kristalisasi adalah sebagai berikut: 

- Brown Liquor dari st.purifikasi diuapkan sampai kondisi lewat jenuh dan 

membentuk white massecuite  di bejana vacuum dengan pemanas uap 

bekas 0,5 bar dan suhu larutan dijaga tetap 60
o
C. 

- Bejana pemanas yang digunakan adalah jenis shell-tube dilengkapi 

stirrer berjumlah 4 unit. 

- White massecuite yang dihasilkan dikirim ke centrifugal untuk 

dipisahkan antara kristal gula dan larutannya (white mollasses). 

d. Proses Centrifugasi 

Yaitu proses pemisahan kristal gula putih dengan mollasses. Tahapan 

proses centrifugasi adalah sebagai berikut: 

- White massecuite dipisahkan antara kristal dan molasses-nya di High 

Grade Fugal (HGF) yang bekerja secara batch. HGF yang ada 

berjumlah 4 unit. 
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- White mollasses (colour < 10000 IU ) dikirim ke stasiun pemurnian 

untuk proses boiling back sebagai white massecuite dan untuk colour 

>10000 IU diproses menjadi A-massecuite. 

- Kristal Gula putih dikirim ke Rotary Dryer–Cooler untuk dikeringkan 

dengan suhu 70
o
C sampai kadar air maximal 0,05%. 

e. Proses Weighing dan Bagging atau Packing 

Yaitu proses penimbangan dan pengemasan Gula Kristal Putih. Tahapan 

proses Weighing dan Bagging adalah sebagai berikut: 

- Kristal Gula dari Dryer –Cooler dilewatkan Vibrating Screen  atau 

Talang Getar untuk diayak dan diseragamkan ukuran kristalnya. Gula on 

size atau gula kasar dilebur kembali di stasiun affinasi, sedangkan kristal 

gula yang seragam dikirim dengan bucket elevator menuju Bin White 

Sugar. 

- White Sugar ditimbang dengan netto 50 kg/bag dan dikemas untuk 

dikirim ke gudang produk dengan menggunakan Belt Conveyor. 
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BAB 3 

METODE  BERKARYA 

 

3.1 Media Berkarya 

3.1.1 Bahan 

- Kertas dan Tinta 

3.1.2 Alat 

3.1.2.1 Perangkat Keras 

- Notebook Asus K40IN series dengan spesifikasi sebagai berikut; (1) 

LCD 14” HD (LED) yang digunakan untuk melihat hasil olahan dari 

mentah menjadi siap cetak. (2) CPU (Central Processing Unit), yang 

digunakan sebagai media untuk menyimpan dan mengolah data pada 

harddisk dengan spesifikasi sebagai berikut: Processor Pentium Dual 

Core T4400@2.20GHz. 2.20GHz. Hardisk 320 GB, RAM 2 GB DDR2, 

DVD Super MTI, Mobile Intel Graphic Media Accelarator 950.  

-  Printer atau pencetak, Mouse, Flash Disk dan Compact Disk (CD) 

3.1.2.2 Perangkat Lunak (Software) 

Proses mendesain karya desain Company Profile Pabrik Gula 

Cepiring di sini menggunakan program aplikasi olah grafis. Program-

program yang digunakan tersebut antara lain Adobe Photoshop, Corel 

Ulead VideoStudio dan Audacity.  

 



42 

 

 

a. Adobe Photoshop CS5 

Adobe Photoshop dalam Seri Buku Pintar: Menjadi Seorang 

Desainer Grafis (2007:14), merupakan salah satu software yang 

berguna untuk mengolah gambar berbasis bitmap yang sering 

digunakan oleh desainer grafik.  

 

Gambar 3 Tampilan Awal Proses Loading Adobe Photoshop CS5. 

Software ini mempunyai banyak fitur, tools dan efek yang 

lengkap mempermudah perbaikan dan manipulasi efek sehingga 

dapat menghasilkan gambar atau foto yang berkualitas tinggi. 

b. Ulead VideoStudio 11.0 

Pengertian Ulead VideoStudio adalah suatu piranti lunak 

(software) untuk membuat dan mengedit video. Program ini cukup 

mudah digunakan dalam mengedit video karena tampilannya yang 

sederhana sangat membantu dalam proses mempelajari editing 

video.  

 

Gambar 4 Tampilan Awal Proses Loading Ulead VideoStudio 11.0. 
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c. Audacity 2.0.5 

Audacity adalah program yang memanipulasi bentuk gelombang 

audio digital (Airputih : 2010). Program audacity dapat digunakan 

untuk merekam suara dan mengedit file audio berbagai format, 

seperti WAV, mp3, dan AIFF. 

3.1.2.3 Kamera  

Kamera yang digunakan dalam proses pengambilan gambar yaitu 

kamera DSLR Canon EOS 1100D dan SONY DSLR-A330. Kamera 

tersebut digunakan dalam pengambilan foto dalam area Pabrik Gula 

Cepiring. Dalam proses rekaman juga menggunakan kamera dalam 

bentuk handycam. Handycam berfungsi untuk merekam kegiatan 

Pabrik Gula Cepiring dalam bentuk gerak. 

 

3.2 Teknik Berkarya 

Teknik berkarya yang dilakukan dalam perancangan desain company 

profile dan media promosi adalah dengan komputer, rekaman dengan 

handycam dan fotografi. Fotografi untuk memotret objek-objek yang menarik 

dan mendukung dalam pabrik Gula Cepiring. Objek-objek yang telah dibidik 

kamera kemudian diseleksi, dipilih yang baik untuk karya. 

Rekaman untuk merekam profil Pabrik Gula Cepiring dan proses 

pembuatan gula pasir dalam bentuk file video. Rekaman kemudian diseleksi 

dan diedit sedemikian rupa dengan mencampurkan antara video rekaman, 

gambar dan teks menjadi kesatuan dalam bentuk video company profile.  
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Komputerisasi, proses untuk mengolah hasil foto dan rekaman untuk 

dapat disajikan dalam perancangan company profile dan media promosi 

dengan menggunakan software computer berupa Adobe Photoshop, Ulead 

VideoStudio dan Audacity. Karya yang telah selesai akan di-print out dalam 

bentuk standing banner, kalender, leaflet, booklet dan untuk video akan di-

burning dalam keeping CD. 

 

3.3 Proses Berkarya 

Proses berkarya dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4 Tahapan-tahapan Proses Berkarya. 

Pra Produksi 

Grafis 

 Pemotretan. 

 Seleksi Foto. 

 Editing Foto. 

Video 

 Casting dan Penetuan Crew. 

 Penulisan Storyline 

 Penyususnan Storyboard 

 

Preliminary Plan 

 Riset (Observasi, Wawancara, 

Dokumenter). 

 Analisis Kebutuhan 

(S.W.O.T). 

 Penetapan Tujuan. 

 Konsep Berkarya. 

 Strategi Perancangan. 

Pasca Produksi 

 Persiapan Pameran 

(Pembuatan cover atau Label). 

 Pameran. 

 Penyebaran Media Promosi 

 

 

Produksi 

Video 

 Shooting. 

 Editing (Audio dan Video). 

 Mastering. 

Grafis 

 Sket. 

 Lay Out dan Editing. 

 Final Act (print). 
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3.3.1 Preliminary Plan 

Dari bagan di atas, tahapan pada proses Preliminary Plan dari riset 

sampai dengan tujuan telah diuraikan di Bab I (hal 3 s/d 8). Tahapan 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

3.3.1.1 Penetapan Konsep 

Pada penetapan konsep ini, terdapat tahapan sebagai berikut: 

3.3.1.1.1 Penetapan Client 

Proyek studi “Perancangan Company Profile dan Media 

Promosi Pariwisata Pabrik Gula Cepring Kabupaten Kendal”, 

mengadakan kerjasama dengan perusahaan Industri Gula 

Nusantara atau yang dikenal dengan Pabrik Gula Cepiring dalam 

bidang pariwisata. Industri Gula Nusantara ini sekaligus sebagai 

client yang akan menerima hasil akhir desain Company Profile. 

3.3.1.1.2 Target Audiens 

Target audiens adalah sasaran yang dituju sebagai sasaran 

promosi pariwisata Heritage Tour Pabrik Gula Cepiring 

masyarakat luas, agar objek wisata Pabrik Gula Cepiring dikenal 

secara luas. Sasaran masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi 

antara lain geografis dan demografis. 

 Geografis 

Dilihat dari lokasi PT Industri Gula Nusantara (Pabrik Gula 

Cepiring), yaitu target audiensnya adalah seluruh masyarakat 
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Kendal di sekitar Pabrik Gula Cepiring, juga orang-orang daerah 

yang melintasi kawasan pantura. 

 Demografis 

Dilihat dari keadaan pengunjung dari aspek tempat tinggal 

dan usia. Pengunjung umumnya terdiri dari sekelompok remaja, 

siswa dan dewasa. Rentang usia antara 7 atau 8 tahun sampai 50-an 

tahun, dan rata-rata bertempat tinggal di Kabupaten Kendal. 

3.3.1.1.3 Penetapanan Media Promosi Wisata 

Berdasarkan analisis S.W.O.T. maka ditetapkan konsep karya 

berupa Company profile yang ditampilkan dalam bentuk booklet dan 

video (dikemas dalam bentuk CD), serta Media Promosi dalam bentuk 

karya X Banner atau Standing Banner, Kalender Meja dan Leaflet. 

1) Bentuk karya Company Profile meliputi;  

 Booklet 

Lebih mendetail dari brosur, dan berbentuk buku kecil. Berisi 

informasi sejarah, proses produksi gula, visi-misi, sarana-prasarana. 

Digunakan sebagai pedoman informasi lengkap mengenai Pabrik Gula 

Cepiring guna menambah pengetahuan pengunjung.  

 

   Gambar 5 Booklet pariwisata. 
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 Video Company Profile 

Isinya adalah profil dari Pabrik Gula Cepiring yang disajikan 

dalam bentuk video (merekam langsung) keadaan Pabrik baik 

bangunan dan fasilitas dan proses pembuatan gula pasir putih (gula 

tebu) dari penggilingan tebu sampai pengemasan. Disajikan dalam 

bentuk CD (Compact Disk). 

       

  Gambar 6 CD (Compac Disk). 

2) Bentuk karya Media Promosi meliputi; 

 X-Banner atau Standing Banner 

Berisi keunggulan objek wisata serta sarana-prasaranya, juga 

deskripsi singkat mengenai Pabrik Gula Cepiring itu sendiri. 

Dilengkapi dengan visualisasi agar lebih menarik. Disajikan dalam 

bentuk banner dengan konstruksi penyangga berbentuk "X" sehingga 

banner bisa berdiri sendiri. 
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Gambar 7 Standing Banner Iklan Pariwisata Canada.  

 Brosur atau Leaflet 

Berisi keunggulan objek wisata serta sarana-prasaranya yang 

dideskripsikan  dengan lebih detail, juga deskripsi singkat mengenai 

Pabrik Gula Cepiring itu sendiri (baik sejarah, maupun visi-misi). 

Dilengkapi dengan visualisasi agar lebih menarik. 

 

Gambar 8  Brosur Iklan pariwisata pemandangan dan kebudayaan. 

 Kalender duduk 

Menampilkan gambar seputar Pabrik Gula Cepiring dan 

bermanfaat sebagai souvenir. 
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 Gambar 9 Kalender duduk. 

3.3.1.1.4 Konsep Umum 

Konsep umum, adalah penerapan unsur grafis yang dimiliki 

oleh setiap desain dengan ciri yang sama. Dalam perancangan 

desain, penulis menampilkan tema yang disajikan yang meliputi 

sebagian besar desain dan memiliki kesamaan. 

 Kecenderungan Warna 

Kecenderungan warna dapat dilihat dalam pemilihan 

background yang daitampilkan dalam desain. Background seluruh 

desain didominasi oleh warna putih polos dan kombinasi warna 

hijau. Pemilihan background ini ditetapkan dengan pertimbangan 

dari keadaan yang menjadi ciri khas Pabrik Gula Cepiring. 

Background putih merepresentasikan produk utama Pabrik Gula 

Cepiring, yaitu gula pasir putih. Jika membicarakan masalah gula 

dan produksinya di wilayah Kendal, maka pemikiran masyarakat 

sekitar daerah itu tidak akan jauh dari Pabrik Gula Cepiring.  

Selain background putih, background kombinasi warna hijau 

merepresentasikan keadaan lingkungan Pabrik Gula Cepiring yang 

hijau penuh dengan tanaman dan pepohonan yang rindang. 
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Keadaan Pabrik Gula Cepiring yang asri ini menjadi salah satu 

karecteristik yang dapat ditonjolkan. Penggunaan warna gradasi 

garis (biru, hijau dan kuning) merepresentasikan warna kulit tebu 

yang menjadi bahan baku pembuatan gula pasir putih. 

 Kecenderungan Komposisi 

Komposisi yang ditampilkan dalam keseluruhan desain 

media promosi menggunakan kombinasi gambar dan teks. Gambar 

yang disajikan berupa foto yang ditampilkan dalam bingkai baik 

tebal atau dalam bidang persegi panjang. Penempatan gambar 

dalam posisi miring agar desain tampak lebih dinamis. Lay out 

yang ditampilkan adalah asimetris dengan foto atau logo 

ditampilkan sebagai gambar utama. 

 Kecenderungan Tipografi 

Tipografi yang ditampilkan dalan keseluruhan jenis desain 

adalah Time News Roman dan Tw Cen Condensedd MT Extra 

Bold. Font Time News Roman memiliki karakteristik huruf yang 

tegas dapat memberi kesan penting, penarik perhatian, dan bentuk 

huruf yang sedang atau standar, tidak tebal membuat informasi 

yang disampaikan berkesan santai dan tidak kaku, ringan dan tetap 

menarik. Sedangkan Tw Cen Condensedd MT Extra Bold memiliki 

karakter tebal dan santai, dilihat dari font yang tidak berkaki 

sehingga kesan santai lebih terasa. 
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3.3.1.1.5 Konsep Khusus 

Konsep khusus dimiliki sebagai ciri khusus yang dimiliki 

oleh masing-masing desain yang memberdakan desain tersebut 

dengan desain lainnya. 

 Booklet 

Menampilkan informasi paling lengkap dari desain lainnya. 

Ditampilkan dalam bentuk lembaran variasi dua kolom yang dilipat 

disesuaikan dengan halaman. Antara halaman 1 dengan lainnya 

dihubungkan dengan adanya tampilan gradasi garis biru, hijau, 

kuning dengan variasi ukuran dan bentuk.  

 Video 

Menampilkan gambar bergerak. Seluruh frame menampilkan 

objek-objek yang ada di Pabrik Gula Cepiring, dengan diiringi latar 

lagu. Keterangan objek ditampilan dalam bentuk narasi yang 

disuarakan oleh narrator. 

1. Jenis Film 

Jenis film yang ditampilkan adalah film dokumenter yang 

menampilkan objek Pabrik Gula Cepiring secara nyata apa adanya 

tanpa tambahan karakter atau jalan cerita berunsur fiktif. 

2. Format Video 

Format video yang digunakan adalah PAL (Phase-

Alternating Line). Dengan keterangan MPEG files; 24 bits, 720 x 
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576, 25 fps; Lower Field First; (DVD-PAL), 4:3; Video data rate: 

Variable (Max.  8000 kbps); LPCM Audio, 48000 Hz, Stereo. 

3. Durasi 

Durasi video company profile dan produksi gula pasir 

berbeda. Video company profile berdurasi 4 menit 26 detik. 

Sedangkan durasi pada video proses produksi gula pasir adalah 12 

menit 33 detik. 

4. Alur 

Alur yang ditampilkan pada dua karya video ini merupakan 

alur maju. Menampilkan urutan kejadian secara runtut dari awal 

sampai akhir. Alur ini tampak jelas ditampilkan pada video proses 

pembuatan gula pasir yang menampilkan tahapan-tahapan produksi 

dari awal yaitu proses pengangkutan bertahap secara urut ke proses 

penggilingan, pepemurian, penguapan, kristalisasi sampai ke 

proses pengemasan.  

5. Bahasa Rupa 

Bahasa rupa yang digunakan menggunakan cara wimba 

teknik pengambilan gambar yang menentukan besar-kecil ukuran 

objek. Cara pengambilan yang dilakukan yaitu close-up, big close-

up, medium long shot, long shot.Close-up digunakan untuk 

menampilkan bagian dari suatu objek ditambah dengan sub-bagian 

dari bagian tersebut yang saling berhubungan erat dan saling 

mendukung. Big close-up, digunakan untuk menampilkan suatu 
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objek tertentu secara dekat, dan sifatnya khusus. Medium long shot, 

digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan sedikit ruang 

kosong pada bagian atas dan bawah objek dengan objek 

digambarkan secara utuh (dari kepala sampai kaki). Sedangkan 

long shot digunakan untuk menggambarkan objek memenuhi 

sepertiga sampai tiga perempat dari tinggi bingkai dengan ruang 

kosong pada bagian atas dan bawah objek. 

6. Narasi 

Narasi ditampilkan dalam analisis video Bab IV. Untuk 

video company profile, narasi ditampilkan pada halama 232 dan 

video proses produksi gula pasir pada halaman 257. 

7. Backsound 

Lagu Depapepe ditampilkan sebagai baksound video. 

Musik Depapepe yang menampilkan akustik gitar yang rame tapi 

berkesan santai memberi tampilan video lebih santai dan tidak 

kaku. Dengan tampilan music ini, informasi yang disampaikan 

akan mudah dipahami oleh pengunjung. 

8. Teks 

Penggunaan teks pada video memiliki variasi jenis huruf 

dan ukuran didasarkan pada penggunaannya. Pada video company 

profile, teks judul menggunakan font University Roman LET 

dengan tampilan tebal dan miring. Ukuran teks company adalah 34 

pt dan teks profile 80 pt. Teks berwarna dasar hitam dengan garis 
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tepi huruf berwarna kuning. Teks company ditampilkan dengan 

efek fade dan profile berefek turn. Teks untuk judul Pariwisata 

Sejarah dan Pariwisata Pengetahuan, menggunakan font Times New 

Roman 40 pt. Kedua teks ini ditampilkan dengan efek moving path 

dari bawah ke atas. Teks ditampilkan dengan huruf kapital 

berwarna hitam. Untuk teks Heritage Tour, menggunakan font 

University Roman LET dengan tampilan tebal berukuran 75 pt 

berwarna putih. Untuk teks slogan menggunakan font Vijaya 

berukuran 50 pt, juga berwarna putih. Kedua teks ini ditampilkan 

dengan efek fade-cross fade. Teks untuk closing ditampilkan 

dengan huruf Arial Black berukuran 20 pt, teks terimakasih 30 pt 

dan teks Industri Gula Nusantara Cepiring-Kendal 15 pt. Seluruh 

teks closing berwarna hitam. Teks crew ditampilkan dengan efek 

fly in-fly out dari bawah, berakhir ke atas, dan teks terimakasih dan 

teks Industri Gula Nusantara Cepiring-Kendal ditampilkan dengan 

efek fade-cross fade. 

Pada video Proses Produksi Gula Pasir, teks judul 

ditampilkan menggunakan font Arial Black dengan variasi warna 

dan ukuran. Teks Proses berwarna merah dengan ukuran 38 pt. 

Teks Produksi berwarna kuning dan Gula Pasir Putih berwarna 

putih berukuran 45 pt. Teks judul video ini muncul dengan efek 

fade-cross fade. Pada video transisi, teks menggunakan font Times 

New Roman, teks judul tahapan ditampilkan dengan huruf capital 
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berwarna putih berukuran 40 pt, dan teks penjelas 30 pt berhuruf 

kecil. Teks ditampilkan dengan efek fly in-fly out dengan tampilan 

muncul dari bawah, dan keluar ke bawah. Teks closing ditampilkan 

sama persis dengan video sebelumnya, perbedaannya ada pada 

warna yang digunakan. 

 Standing Banner 

Standing banner ditampilkan dengan tampilan yang 

sederhana dan teks yang singkat dan jelas. Informasi yang 

ditampilkan didominasi dengan foto sebagai gambar utamadan teks 

tagline. Dalam desain ini pula, ditampilkan slogan See The History, 

Get New Knowledge With Fun. Identitas Pabrik Gula Cepiring 

selain teks nama, ditampilkan logo dan alamat.  

 Kalender Meja 

Pada kalender meja, tampilan yang menjadi center of interest 

adalah teks nama bulan. Teks ditampilkan setiap huruf berbeda 

warna dengan tampilan kombinasi warna aurora analogus dingin 

antara warna gelap hitam, biru, ungu, merah muda dan merah. 

 Leaflet 

Leaflet menampilkan informasi singkat dan jelas mengenai 

objek pariwisata Pabrik Gula Cepiring. dengan tampilan selebaran. 

Tampilan leaflet juga kombinasi antara teks, gambar dan logo, 

dengan teks lebih mendominasi. Variasi desain leaflet didominasi 
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background putih polos, tetapi ada 1 varian yang menampilkan 

background hijau.  

3.3.1.2 Strategi Perancangan 

3.3.1.2.1 Jenis Pesan 

Jenis pesan yang disampaikan dalam karya Perancangan 

Company Profile dan Media Promosi Pabrik Gula Cepiring 

Kabupaten Kendal ini adalah pesan informatif, persuasif sekaligus 

bantuan media lain. Iklan termasuk informatif karena berisi 

pengenalan mengenai produk pariwisata Heritage Tour Pabrik Gula 

Cepiring sebagai wisata pengetahuan dan sejarah di Kabupaten 

Kendal. Termasuk persuasif, yang memberikan penjelasan maksud 

dan tujuan kegiatan. Termasuk bantuan aktifitas lain dengan adanya 

ajakan kepada masyarakat untuk berkunjung dan berperan serta 

dalam pariwisata Heritage Tour. 

3.3.1.2.2 Gaya Pesan 

Gaya bahasa yang ditampilkan dalam karya ini adalah suasana 

atau citra yang menampilkan suasana atau keadaan pabrik Gula 

Cepiring yang ditampilkan dalam bentuk foto-foto. 

3.3.1.2.3 Daya Tarik Pesan 

Daya tarik pesan yang digunakan adalah daya tarik positif atau 

rasional dengan menekankan pada ajakan pelestarian bangunan 

bersejarah dan manfaat bagi ilmu pengetahuan, yaitu sejarah dan 

pengetahuan pembuatan gula pasir.  
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3.3.1.2.4 Kegiatan Promosi yang Dirancang 

Berdasarkan pada bagan halaman 16, maka dapat disimpulkan 

rancangan kegiatan promosi yang meliputi Direct Marketing/ 

pemasaran langsung, Sales Promotion/promosi penjualan, 

Advertising/iklan, Personal Selling/penjualan tatap muka, Publikasi, 

Interactive/ Internet Marketing adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan 

Promosi 

Media Pesan Alternatif 

Tagline 

1. Direct 

Marketing/ 

pemasaran 

langsung 

- Standing 

Banner 

- Leaflet 

- Kalender 

- Video 

Jenis Pesan: (1) Informatif, memberikan 

informasi mengenai Pariwisata Pabrik Gula 

Cepiring. (2) Persuasif, memberikan suatu 

penjelasan/keterangan perlunya atau 

manfaat serta tujuan adanya kegiatan 

pariwisata tersebut. (3) Bantuan aktivitas 

lain ditampilkan dengan adanya ajakan 

kepada pengunjung walaupun secara tidak 

langsung untuk berkunjung, Dilihat dari 

adanya slogan pada standing banner dan 

video, dan alamat yang ditampilkan. 

Gaya Pesan: Citra/Suasana dengan 

tampilan suasana Pabrik Gula Cepiring 

melalui foto yang ditampilkan. 

Daya Tarik Pesan: Positif/Rasional, seperti 

penjelasan di atas, menekankan pada 

pelestarian sejarah dan pengetahuan dari 

pesan Heritage Tour dan tagline See The 

History, Get Knowledge with Fun yang ada 

pada karya Standing Banner. 

Tagline 

Umum: 

- Heritage 

Tour 

Tagline 

Khusus: 

- See The 

History Get 

New 

Knowledge 

with Fun. 

(Standing 

Banner dan 

Video) 

- Our History, 

Our Identity. 

- Touring 

The Sweet 

History. 

2. Sales 

Promotion 

/promosi 

penjualan 

- Standing 

Banner 

- Leaflet 

- Booklet 

- Kalender 

3. Advertising

/ iklan 

- Standing 

Banner 

- Leaflet 

- Booklet 

- Kalender 

6. Interactive/ 

Internet 

Marketing 

- 

Tabel 4 Perancangan Kegiatan Promosi 
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3.3.1.2.5 Media Lini Atas dan Media Lini Bawah 

Dalam pembuatan media ini, dibedakan menjadi media lini atas 

dan media lini bawah, antara lain sebagai berikut; 

No. Jenis Media Promosi Keterangan 

1. Media Lini Atas - Video Company 

Profile 

- Video Produksi Gula 

Pasir 

Lokasi, produksi, dan perpajakan 

media promosi ini diurus oleh 

biro. 

2. Media Lini 

Bawah 

-  Standing Banner 

-  Kalender Duduk 

-  Leaflet 

-  Booklet 

Produksi dan pendistribusian 

media-media promosi ini tidak 

melalui biro, tetapi diurus sendiri 

oleh perusahaan. 

Tabel 5 Jenis Media Promosi Lini Atas dan Lini Bawah 

3.3.1.2.6 Bauran Media 

Desain company profile dan media promosi secara keseluruhan 

ditujukan sebagai bauran media. Antara satu desain dan desain 

lainnya saling mendukung dan tidak bisa saling menggantikan. 

3.3.1.2.7 Distribusi Media 

Company Profile yang dihasilkan meliputi Booklet dan Video, 

serta Media Promosi berupa Standing Banner, Kalender Meja, 

Leaflet. Berikut strategi distribusi media dalam kurun waktu 6 bulan, 

Jenis 

Media 

Tempat/Lokasi Sebaran Waktu Sebaran Cara 

Penyebaran 

Frek. 

Standing 

Banner 

Di kantor-kantor Pemerintahan 

(Kantor Kecamatan (12), kantor 

Kelurahan (20),  

Dinas Pariwisata Daerah Kendal, 

Pabrik Gula Cepiring. 

Selama kegiatan 

masih berjalan. 

Ketika ada 

kunjungan (+ 18 

kali) dan 

pameran (2-3 

kali). 

Di tempatkan 

di depan 

pintu masuk 

utama. 

110 
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Jenis 

Media 

Tempat/Lokasi Sebaran Waktu Sebaran Cara 

Penyebaran 

Frek. 

Kalender 
Pabrik Gula Cepiring. Sebagai 

buah tangan bagi pengujung (1x 

kunjungan + 100) dan Karyawan 

(+ 2000). 

Setiap setahun 

sekali ganti 

desain. 

Diberikan 

gratis kepada 

pengunjung 

sebagai 

souvenir. 

3800 

Leaflet Wilayah Kabupaten Kendal, 

dititipkan di biro perjalanan (3) 

dan dibagikan langsung di 

tempat-tempat keramaian (7) 

seperti di alun-alun Kendal. 

Dititipkan di kantor-kantor 

Pemerintahan (Kantor Kecamatan 

(12), kantor Kelurahan (20)), 

Dinas Pariwisata Daerah Kendal, 

Pabrik Gula Cepiring. Disebarkan 

dengan bantuan Petani IGN) (19 

perkebunan). 

Selama kegiatan 

masih berjalan. 

Diberikan 

secara gratis 

kepada 

masyarakat 

tanpa harus 

berkunjung 

terlebih 

dahulu. 

61x500 

= 

30500 

Booklet 
Di Pabrik Gula Cepiring sebagai 

pemandu kunjungan. Di Dinas 

Pariwisata Daerah Kendal sebagai 

salah satu informasi onjek wisata 

daerah Kendal. 

Selama kegiatan 

masih berjalan. 

Dibagikan 

kepada 

pengunjung 

saat 

kunjungan. 

Boleh 

Dibawa 

pulang. 

20x100 

= 

2000 

Video 
Di Pabrik Gula Cepiring sebagai 

pemandu kunjungan. Di Dinas 

Pariwisata Daerah Kendal sebagai 

salah satu informasi onjek wisata 

daerah Kendal, hanya berlaku 

untuk video company profile.  

Sedangkan video produksi adalah 

asset pribadi Pabrik Gula 

Cepiring. 

Selama kegiatan 

masih berjalan. 

Ketika masih ada 

kunjungan. 

Ketika ada 

pameran. 

Hanya 

diperlihatkan 

secara 

langsung 

pada 

pengujung. 

2 buah 

x 2 

Video 

Tabel 6 Distribusi Company Profile dan Media Promosi Pabrik Gula Cepiring 
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3.3.1.2.8 Placement Media 

Penempatan karya Perancangan Company Profile dan Media 

Promosi Pabrik Gula Cepiring Kabupaten Kendal, berbeda 

disesuaikan dengan jenis media. Karya Company Profile berupa 

Booklet dan Video. Sedangkan karya Media Promosi berupa 

Standing Banner, Kalender Meja dan Leaflet. 

Booklet ditujukan sebagai pemandu kunjungan yang 

memberikan informasi mengenai Pabrik Gula Cepiring secara 

lengkap. Untuk itu Booklet akan di tempatkan di Pabrik Gula 

Cepiring sebagai fasilitas kunjungan dan sebagian kecil di Dinas 

Pariwisata Daerah Kabupaten Kendal sebagai pegangan informasi 

mengenai Pariwisata Pabrik Gula Cepiring. 

Video berupa video company profile dan video proses 

produksi. Video proses produksi diperuntukkan sebagai pemandu 

jalannya kunjungan untuk mengetahui proses produksi gula secara 

lengkap, karena kurangnya fasilitas keamanan sehingga kunjungan di 

bagian produksi hanya dapat melihat proses di bagian bawah saja. 

Untuk video company profile, diperuntukkan untuk Pabrik Gula 

Cepiring dan kerjasama dengan Dinas Pariwista Daerah Kendal 

untuk mempromosikan kepada daerah luar Kendal dengan ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan pameran yang selalu ada setiap 

tahunnya. Dalam prosesnya, video proses produksi sudah pernah 
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ditayangkan pada kegiatan kunjungan pada bulan September 2014 

lalu. 

Standing Banner, ditempatkan di depan Gedung Pertemuan 

Pabrik Gula Cepiring, depan Kantor Besar, dan di depan Pusat 

Informasi Pabrik Gula Cepiring. Selain di wilayah Pabrik Gula 

Cepiring, Standing Banner juga di tempatkan di daerah pusat 

informasi di desa-desa, tepatnya di kantor Kecamatan dan di Dinas 

Pariwisata Daerah Kendal. 

Kalender meja berfungsi sebagai buah tangan bagi para 

pengunjung dan pegawai Pabrik Gula Cepiring. Penempatan 

kalender di Pabrik Gula Cepiring itu sendiri. 

Leaflet, seperti dijelaskan pada distribusi media, penempatan 

leaflet selain disebarkan di daeran pinggir jalanan yang ramai orang, 

juga ditempatkan pada kantor-kantor seperti Dinas Pariwisata Daerah 

Kabupaten Kendal, kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah 

Kendal. Selain di kantor-kantor pemerintahan daerah, juga di 

wilayah Pabrik Gula Cepiring sendiri, seperti di bagian Puasat 

Informasi dan Kantor Besar yang mengurusi surat-surat masuk 

termasuk surat perizinan diadakannya kunjungan atau studi tur. 

3.3.1.2.9 Budgeting 

Pendanaan yang dikeluarkan dalam promosi pariwisata Pabrik 

Gula Cepiring ini antara lain: 
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No. Media Jumlah 

Kebutuhan 

Harga per 

Satuan 

Jumlah (Rp) 

1. X-Banner 2 macam. 

MMT uk. 160cmX60cm. 

+  110 @ 55.000 6.050.000 

2. Kalender: 

- Vertikal 12 Lembar, uk. 15cmX25cm – 

Ivory 250 gsm. 

+  3800 

/kunjungan 

@ 50.000 190.000.000 

- Vertikal 6 Lembar, uk. 15cmX25cm – 

Ivory 250 gsm. 

+ 3800 

/kunjungan 

@ 35.000 133.000.000 

- Horisontal 12 Lembar, uk. 25cmX15cm 

– Ivory 250 gsm. 

+ 3800 

/kunjungan 

@ 50.000 190.000.000 

- Horisontal 6 Lembar, uk. 25cmX15cm – 

Ivory 250 gsm. 

+ 3800 

/kunjungan 

@ 35.000 133.000.000 

3. Leaflet : 

- Tiga Llipat I, Uk. 30cmX21cm, Cts. 150 

gsm. 

+ 30500 @ 1000 30.500.000 

- Tiga Llipat II, Uk. 30cmX21cm, Cts. 

150 gsm 

+ 30500 @ 1000 30.500.000 

- Dua Lipat I, Uk. 15cmX22cm, Cts. 150 

gsm 

+ 30500 @ 500 15.250.000 

- Dua Lipat II, Uk. 15cmX22cm, Cts. 150 

gsm 

+ 30500 @ 500 15.250.000 

4. Booklet, uk. 28cmX20cm, Cover  Ivory 250 

gsm, Isi Cts. 150 gsm 

+ 2000 

/kunjungan 

@ 35.000 70.000.000 

5. Video :  

- Company Profile VCD. 

+ 4 keping 

CD 

@ 5.000 20.000 

- Proses Produksi Gula Pasir VCD. + 2 keping 

CD 

@ 5.000 10.000 

Sub Total 813.580.000 

Jasa 10% Sub Total 81.358.000 

Jumlah Total 893.938.000 

Tabel 7 Budgeting Company Profile dan Media Promosi Pabrik Gula Cepiring 

3.3.1.2.10 Unique Selling Preposition (USP) 

Keunikan desain apabila dibandingkan dengan desain-desain 

pada umumnya, yaitu adanya hubungan antara satu desain dengan 

desain lain yang tidak terpisahkan dan bersifat tematik. Keseluruhan 

desain ada kesamaan secara umum dengan fungsi dan manfaat desain 
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yang berbeda-beda. Company profile dan media promosi ini didesain 

dengan pemilihan warna yang mempertimbangkan warna-warna 

yang menampilkan gambaran Pabrik Gula Cepiring dan menjadi 

identitas Pabrik Gula Cepiring. Warna-warna itu antara lain, putih 

merepresentasikan gula, hijau untuk keadaan lingkungan, biru-hijau-

kuning untuk representasi warna kulit tebu. Warna-warna ini 

dikombinasikan dengan logo Industri Gula Nusantara.  

Informasi yang disampaikan merupakan informasi lengkap 

dengan tampilan singkat dari keadaan umum, sejarah dan 

pariwisatanya. Jarang media promosi yang menampilkan sjarah 

tempat pariwisata, sehingga dengan informasi sejarah ini member 

nilai tambah dalam meningkatkan pariwisata di Pabrik Gula 

Cepiring, khususnya pariwisata sejarah.   

3.3.1.2.11 Positioning 

Pabrik gula di Jawa kurang lebih ada 66 Pabrik Gula baik yang 

msih aktif maupun yang saat ini sudah tidak beroperasi. Beberapa 

Pabrik Gula selain sebagai penghasil gula juga dibuka sebagai objek 

wisata. Dalam perkembangannya, ada beberapa Pabrik Gula di Jawa 

Tengah yang telah membentuk media yang menyajikan informasi 

baik dalam bentuk website, secara konvensional, blogspot atau 

melalui pihak lain. Tetapi banyak juga yang mengalami penurunan 

produktifitas sehingga ditutup oleh pemerintah atau dialihkan ke 

sarana lain seperti Pabrik Gula Kalibagor di Banyumas yang akan 
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diratakan setelah lebih dari 10 tahun ditelantarkan 

(http://www.radarbanyumas. co.id/pabrik-gula-kalibagor-segera-

diratakan/), Pabrik Gula Rendeng di Kudus yang ditutup karena hasil 

produksi kurang dari target, dan Pabrik Gula Colomadu di 

Karanganyar yang akan direhap dan dialihfungsikan menjadi hotel 

Heritage.  

Sekarang ini, hanya sedikit Pabrik Gula yang menbuat media 

informasi maupun promosi. Jika ada, mayoritas media yang ada 

berisi informasi umum dan berbarengan dengan informasi lainnya 

misalnya, sebagai objek pariwisata. Informasi yang disampaikan 

tidak secara khusus menampilkan Pabrik Gula tersebut, tapi 

menampilkan objek pariwisata satu daerah tempat Pabrik Gula 

berada secara keseluruhan. Misal Pabrik Gula Colomadu dan 

Tasikmadu di Karanganyar dengan alamat website http://www. 

karanganyarkab.go.id/20150112/di-karanganyar-terdapat-37-benda-

cagar-budaya/. 

Berbeda dengan Pabrik Gula lainnya, Pabrik Gula Jatibarang di 

Karanganyar telah memiliki alamat website sendiri dalam bentuk 

blog yang menampilkan informasi mengenai Pabrik Gula tersebut, 

yaitu http://pgjatibarang .blogspot.com. Pabrik Gula Cepiring, 

menjadi salah satu Pabrik yang juga mendesain media promosi 

dalam bentuk company profile dengan karya berupa booklet, dan 

video, serta media promosi dengan karya standing banner, kalender 
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meja, leaflet,. Dalam prosesnya, Pabrik Gula Cepiring menggunakan 

media leaflet, booklet sebagai sarana promosi yang efektif untuk 

lebih memikat minat pengunjung, terutama sasaran utama yaitu 

masyarakat Kendal dan Jawa Tengah. Ditunjang dengan kurangnya 

update info pada website Pabrik Gula Jatibarang, membuat media 

promosi company profile Pabrik Gula Cepiring  lebih efektif. 

3.3.2 Pra Produksi 

3.3.2.1 Pemotretan 

Proses penganmbilan gambar dilakukan dengan menggunakan 

kamera DSLR. Gambar yang dibidik adalah gambar seputar Pabrik Gula 

Cepiring, yaitu dari pintu gerbang, bangunan-bangunan kuno yang ada, 

mesin-mesin produksi gula pasir dan foto kunjungan. Foto yang berhasil 

dibidik seluruhnya berjumlah 217 gambar dari semua objek baik diulang 

maupun tidak. Ditambah juga foto dari Pabrik Gula Cepiring yang 

merupakan dokumen foto pada zaman Belanda dulu berjumlah 90 

gambar.  

3.3.2.2 Pemilihan Foto 

Gambar bidikan kamera ini kemudian diseleksi, dilihat dari gelap 

terang gambar, posisi pengambilan gambar yang menarik, objek yang 

menarik. Dari 217 foto diambil 48 buah foto. Seleksi foto dari Pabrik 

Gula Cepiring yang digunakan berjumlah 9 foto. 
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Gambar 10 Beberapa foto hasil seleksi untuk desain.  

3.3.2.3 Editing Foto 

Editing foto dilakukan dengan mengubah gelap terang (brightness 

and contrast) foto dengan software adobe photoshop. Foto yang telah 

diseleksi berjumlah 57 foto. Foto yang telah diedit dengan mengubah 

gelap terang, kejelasan atau menampilkan efek sepia, berjumlah 19 foto, 

dengan foto dari Pabrik Gula Cepiring diedit menjadi tampilan sepia 

seluruhnya.  

             

Gambar 11 gambar sebelum diedit (kiri) dan hasil setelah diedit (kanan). 

3.3.2.4 Penulisan Storyline 

Penulisan storyline dilakukan sebagai dasar penyusunan 

storyboard. Storyline video Company peofile dapat dilihat pada hal 109. 

3.3.2.5 Penyusunan Storyboard 

Storyboard ini dibuat berdasarkan storyline dengan tujuan untuk 

mempermudah pengambilan gambar oleh kameramen maupun 
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mempermudah editor dalam proses editing. Storyboard yang disusun 

berupa keyframe yang mewakili scene. Storyboard Company profile dapat 

dilihat pada halaman 113. 

3.3.2.6 Casting dan Pemilihan Crew 

Casting dan pemilihan crew dilakukan untuk menetapkan narrator, 

kameraman, editor. Casting narrator yang dipilih memiliki kriteria 

intonasi sedang, tidak terlalu cepat dan tidak lambat, baik dalam 

memenggal kalimat dengan nada bergelombang tidak monoton atau datar. 

Suara jelas dan lancar.  

3.3.3 Produksi 

3.3.3.1 Grafis 

 Lay Out 

Proses lay out dilakukan bersamaan dengan proses desain. Gambar 

yang sudah diseleksi akan diolah dengan software komputer berupa adobe 

phothosop 5, dipadukan dengan teks menjadi karya Standing banner, 

kalender, leaflet, booklet dan video. 

 

Gambar 12 Proses Pembuatan Desain dengan Adobe Photoshop CS 5. 
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 Final Ad  

Hasil final ad seluruh desain grafis pada karya Company Profile 

Pabrik Gula Cepiring berupa Standing banner, kalender, leaflet, dan 

booklet dapat dilihat pada Bab IV Hasil Karya. 

3.3.3.2 Video 

 Shooting 

Shooting dilakukan dengan handycam. Shooting dilakukan dengan 

merekam gambar secara langsung. Untuk video produksi pembuatan gula 

pasir, shooting dilakukan ketika proses berlangsung dari pengangkutan 

tebu sampai pengemasan. 

 Editing (video dan audio) 

Editing video menggunakan software Ulead VideoStudio 11.0 dan 

editing audio menggunakan audacity 2.0.5. Video yang sudah diseleksi 

akan digabungkan dengan menambah atau mengurangi tempo kecepatan 

video dan menghapus atau membuang bagian video yang tidak 

dibutuhkan. Video digabungkan berdasarkan urutan kejadian, misal video 

produksi, video digabungkan sesuai urutan proses produksi. Suara narrator 

akan direkam dengan audacity sebelum digabungkan dengan video 

melalui software ulead. 
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Gambar 13 Proses Pembuatan Desain dengan Ulead VideoStudio 11.0. 

 

Gambar 14 Proses edit suara dengan Audacity 2.0.5 

 Mastering 

Stelah proses editing video terselesaikan sampai tahap rendering, 

maka format video yang didapatkan adalah mpeg. Video hasil rendering 

ini belum siap di publikasikan, karena video harus melalui proses 

mastering dengan software TmpGenc Video Mastering Works untuk 

menyingkronkan atau menyamakan video-video ber-extensi berbeda yang 

telah di-render. Hasil akhir video tetap dalam format mpeg.  Untuk 

mendapatkan video yang telah siap diduplikasi, video tersebut diubah ke 
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dalam mode DVD atau VCD dalam bentuk DAT dengan menggunakan 

software Nero..  

Dengan software Nero juga, File video ini akan di-burning ke dalam 

keping DVD atau VCD. DVD atau VCD ini akan digandakan kemudian 

dberi label dan cover sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk dapat 

disebarkan ke masyarakat.  

3.3.4 Pasca Produksi 

3.3.4.1 Kemasan 

Kemasan karya antara grafis dan video berbeda. Pada grafis, Final 

Ad akan dicetak sesuai ukuran dan bentuk desain sebenarnya. Pada 

video, file dalam bentuk video dengan extensi DAT akan di-burning 

menggunakan software nero ke dalam keping DVD dan VCD. Keping 

tersebut akan diberi label dan cover yang telah didesain. Cover DVD 

berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12cm dan lebar 18cm. 

3.3.4.2 Persiapan Pameran 

Persiapan Pameran di lakukan dengan printing dan labeling semua 

desain menjadi produk yang siap disebarkan. Printing dan labeling 

desain digunakan sebagai contoh produk yang siap disebarkan. Untuk 

video, ditampilkan dalam kepingan DVD dan VCD yang sudah dilabeli 

dan di-cover. Selain karya, juga dipersiapkan tempat pameran, sketsel, 

proyektor, layar proyektor, taplak meja, meja, laptop, mini speaker dan 

tag name. 
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3.3.4.3 Pameran 

Pameran dilakukan di Gedung B5 lantai 1 Fakultas Bahasa dan 

seni Universitas Negeri Semarang. Karya grafis ditampilkan di atas meja 

besar yang telah diberi taplak meja disertai dengan tag name yang 

menampilkan nama karya ukuran, media dan tahun pembuatan. Karya 

video ditampilkan selain dalam bentuk keping VCD dan DVD, juga 

ditampilkan dalam keadaan play, melalui laptop yang tersmbung dengan 

proyektor dan speaker. 

3.3.4.4 Penyebaran Media Promosi 

Penyebaran media promosi dapat dilihat di tabel Distribusi Media 

pada tahapan Preliminary Plan.  
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BAB 4 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

 

Bab ini berisi mengenai laporan karya-karya yang dihasilkan dengan 

memaparkan Spesifikasi Karya, Deskripsi Karya dan Analisis Karya. Spesifikasi  

meliputi, judul, ukuran, media, tahun, dan gambar karya. Deskripsi Karya 

merupakan pemaparan unsur-unsur karya secara umum. Karya yang dipaparkan 

dalam bab ini adalah karya Company Profile berupa Booklet dan Karya Video 

Company Profile. Serta karya Media Promosi berupa Standing Banner atau X-

Banner, Kalender Meja atau Kalender Duduk dan Leaflet, Secara keseluruhan, 

desain yang dibuat merupakan perpaduan antara gambar atau foto, logo dan Teks. 

Teks lebih mendominasi tampilan desain dan gambar berfungsi sebagai penjelas 

mengenai deskripsi yang dipaparkan dalam desain. 

4.1 Karya Company Profile 

4.1.1 Booklet Heritage Tour 

 

Gambar 15 Cover Booklet Heritage Tour 
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a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Cover Booklet 

Media  : Cts 150 gsm 

Ukuran : 14 cm x 20 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Karya ditampilkan dengan background putih dengan perpaduan 

teks dan gambar menggunakan media kertas ivory 250 gsm.  Gambar yang 

ditampilkan adalah gambar logo Industri Gula Nusantara dan dua foto 

dalam bingkai hijau. Logo ditampilkan di paling atas bidang dengan 

diikuti teks Booklet berwarna biru muda. Teks ditampilkan miring, 

bergaris bawah dengan spasi renggang. Di bawahnya ditampilkan teks 

Pabrik Gula Cepiring dalam huruf kapital berwarna hitam dan memiliki 

efek baryangan. Di bawahnya adalah teks Industri Gula Nusantara dengan  

tampilan huruf yang sama dengan teks booklet, ditampilkan dalam huruf 

kapital miring berwarna hijau. 

Di bawah teks ini adalah foto Gerbang Pabrik Gula Cepiring yang 

berukuran lebih kecil menindih foto Kantor Utama Pabrik Gula Cepiring 

yang ukurannya lebih besar. Foto ditampilkan berbingkai hijau, miring 

berhadapan dengan efek bayangan di belakang foto. 

Bagian bawah adalah teks alamat berwarna hitamditampilkan 

dengan huruf kapital. Secara keseluruhan, teks dan gambar ditampilkan 

dengan posisi di tengah-tengah bidang gambar. 
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c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Karya ditampilkan dengan background putih dengan perpaduan 

teks dan gambar. Media yang digunakan adalah kertas ivory 250 gsm. 

Gambar yang ditampilkan adalah gambar logo Industri Gula Nusantara 

dan dua foto dalam bingkai hijau. Logo ditampilkan di paling atas bidang 

dengan diikuti teks Booklet yang menggunakan font Tw Cen MT 

Condensed Extra Bold berukuran 11 pt berwarna biru muda. Teks 

ditampilkan miring, bergaris bawah dengan spasi renggang. Font Tw Cen 

Mt Condensed memiliki karakter tipis, kurus, tinggi dan berkesan santai 

dan gemulai. Pemililihan font ini menampilkan kesan santai dan tidak 

kaku, apalagi dengan tampilan miring, dan juga tegas dengan adanya garis 

bawah.  Di bawahnya ditampilkan teks Pabrik Gula Cepiring dalam huruf 

kapital berukuran 14 pt, menggunakan font Plantagenet Cherokee 

berwarna hitam dan memiliki efek baryangan. Font Plantagenet Cheroke 

memiliki karakteristik berkaki sehingga memberi kesan tegas, kuat dan 

mendominasi dilihat dari tampilan huruf yang gemuk, tapi juga berkesan 

gemulai di saat yang sama dengan tampilan liukan seperti pada huruf “R”. 

Di bawahnya adalah teks Industri Gula Nusantara berkuran 11 pt. Font 

yang digunakan sama dengan teks booklet, ditampilkan dalam font yang 

sama dengan font pada kata Booklet. Tampilannya menggunakan huruf 

kapital miring berwarna hijau. 
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Berikut ini bagan proses pembuatan Cover Booklet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 5 Proses pembuatan cover Booklet Heritage Tour. 

Di bawah teks ini adalah foto Gerbang Pabrik Gula Cepiring yang 

berukuran lebih kecil menindih foto Kantor Utama Pabrik Gula Cepiring 

yang ukurannya lebih besar. Foto ditampilkan berbingkai hijau, miring 

berhadapan dengan efek bayangan di belakang foto. Foto Gerbang Pabrik 

Gula Cepiring diambil dengan sudut kemiringan 60
o
 ke arah kanan dari 

depan objek. Hal ini agar objek terlihat secara keseluruhan dan dimensi 

ruangnya tampil membuat objek tidak kaku ataupun monoton, sehingga 

tampil lebih menarik. Pada foto Kantor Besar sudut pengambilan gambar 

di sebelah kiri objek, menampilkan kesan tiga dimensi objek tampak kuat 

memperlihatkan sebagian kecil bagian samping kiri Kantor Utama. Pada 

bagian kanan lebih menampilkan pepohonan yang yang mengelilingi 

objek. Jarak pengambilan gambar juga mempengaruhi tingkat volume 

ruang yang menonjolkan keluasan menampilkan taman kecil yang tertata 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

Logo IGN,    

TEKS Nama,  

Nama Pabrik,  

Deskripsi, 

Slogan,  

Alamat Pabrik  

Dengan Adobe Photoshop 
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apik di depan objek Kantor Utama membuat objek tidak berkesan kuno 

dan tampak indah. 

Paling bawah adalah teks alamat berwarna hitam, dengan font Tw 

Cen MT Condesed Extra Bold berukuran 12 pt. Ditampilkan dengan huruf 

kapital. Font ini berkarakter tegas dan berkesan santai dan gemulai, 

sehingga alamat ditampilkan kecil, tapi tetap menarik perhatian karena 

tampilannya yang terlihat jelas, mengingat alamat adalah unsure penting 

dalam booklet ini. Secara keseluruhan, teks dan gambar ditampilkan 

dengan posisi di tengah-tengah bidang gambar. 

2) Aspek Estetis 

Pada desain ini, aspek estetis ditinjau dari unsur-unsur desain yang 

ada dalam karya yang dihasilkan. Sama seperti desai-desain sebelumnya, 

dalam karya booklet ini, unsur desain yang dapat dilihat antara lain 

ilustrasi, garis, bidang, warna, tekstur, gelap-terang. 

Unsur ilustrasi dapat dilihat dengan jelas pada foto yang 

ditampilkan dalam desain dan logo. Foto yang ditampilkan adalah gerbang 

depan Pabrik Gula Cepiring dalam bingkai dengan ukuran kecil di depan 

dan Kantor Besar atau Kantor Utama pada bingkai besar di belakang foto 

satunya.  Logo sebagai identitas Pabrik Gula Cepiring, ditempatkan pada 

bagian paling atas cover.  

Unsur garis dapat dilihat dari bingkai foto berupa garis tebal 

berwarna hijau dengan tampilan gelap terang. Terdapat garis pada bawah 

teks booklet, memberi kesan pada jenis karya. Unsur bidang dalam bentuk 
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bingkai-bingkai foto persegi panjang dengan posisi miring. Posisi ini agar 

gambar yang ditampilkan tidak terkesan kaku dan tampak lebih dinamis. 

Unsur warna terlihat menonjol pada bingkai dan pilihan warna 

teks. Bingkai berwarna hijau merepresentasikan keasrian lingkungan 

Pabrik Gula Cepiring. Warna teks yang disesuaikan dengan warna yang 

ada pada logo perusahaan dan merepresentasikan warna tebu (hijau, biru 

atau ungu, kuning) dan hitam yang bersifat netral. Pemilihan warna putih 

pada background dengan pertimbangan dari representasi produk utama 

Pabrik Gula Cepiring yaitu Gula Pasir Putih. 

Unsur tekstur tampak menampilkan kesan licin atau halus pada 

background yang polos tanpa ada perpaduan warna, garis dan bidang lain. 

Kesan tebal dan berbentuk tiga dimensi juga terlihat pada bingkai foto. 

Unsur gelap-terang terlihat pada bingkai yang tampak memiliki bayangan 

dan memberi kesan tiga dimensi dan ketebalan tampak lebih nyata. 

Prinsip keserasian dilihat dari paduan warna yang ditampilkan. 

Dilihat dari pemilihan warna teks, bingkai foto yang disesuaikan dengan 

tampilan logo Pabrik Gula Cepiring yang memiliki paduan warna hijau, 

hijau gelap dan kuning juga hitam pada teks nama Industri Gula Nusantara 

di bawah logo dan representasi tebu. 

Prinsip keseimbangan terlihat dengan jelas pada desain cover ini, 

dengan tampilan gambar, teks dan logo semuanya rata tengah, sehingga 

sisi kanan dan kiri seimbang..  
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Prinsip kesatuan dilihat dari desain secara keseluruhan yang saling 

terhubung. Cover menampilkan judul secara umum dan mewakili isi yang 

diperjelas dengan tampilan foto dan logo.  

Arah pandang audiens, cover, dari teks foto, kemudian ke logo 

yang terus mengarah ke bawah ke teks-teks yang disusun di bawah logo 

secara urut. Center of interest pada cover terletak pada foto yang 

ditampilkan dalam bingkai, dan teks booklet yang bergaris bawah member 

kesan penekanan. 

3) Aspek Pesan 

Pada desain cover booklet, aspek pesan yang disampaikan yaitu 

memberikan informasi secara ringkas dan lengkap mengenai Pariwisata 

Pabrik Gula Cepiring. Dalam pertimbangan pemilihan warna dan font, ada 

beberapa pertimbangan yang memiliki makna yang merepresentasikan 

keadaan Pabrik Gula Cepiring. 

Pertimbangan yang merepresentasikan keadaan Pabrik Gula 

Cepiring antara lain,  Background putih menggambarkan kesederhanaan 

desain dan mewakili warna gula pasir hasil dari produksi Pabrik Gula 

Cepiring. Font yang dipilih dengan pertimbangan karakteristik huruf yang 

tegas dapat memberi kesan penting, penarik perhatian, dan bentuk huruf 

yang sedang atau standar, tidak tebal membuat informasi yang 

disampaikan berkesan santai dan tidak kaku, ringan dan tetap menarik.   

Gambar utama yang ditampilkan dalam cover adalah Pintu 

Gerbang Utama Pabrik Gula Cepiring dengan alasan, pintu gerbang  
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merupakan bagian terluar dan pertama yang dilihat ketika memasuki 

kawasan tertentu. Juga sebagai gerbang pembuka untuk memasuki 

kawasan yang lebih khusus. Selain pintu gerbang, gambar lainnya adalah 

Kantor Utama yang menjadi ciri khas desain arsitektur Belanda yang 

paling terlihat di Pabrik Gula Cepiring. 

 

         
   1     2 

         
   3     4 

         
   5     6 
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   7     8 

        
   9     10 

Gambar 16 Isi Booklet Heritage Tour 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Booklet 

Media  : Cts 150 gsm 

Ukuran : 28 cm x 20 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Karya booklet ini memiliki tampilan dua halaman dalam satu 

lembar membentuk kolom. Booklet didesain dengan perpaduan gambar, 

teks dan garis. Halaman satu dan lainnya dihubungkan dengan garis 

gradasi biru, hijau dan kuning. Garis ditampilkan transparan dan memiliki 

variasi bentuk dan ukuran.  Gambar ditampilkan dalam bingkai berwarna 

hijau dengan ukuran yang berbeda-beda. Gambar dalam bidang selalu 
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ditampilkan di atas garis gradasi bitu, hijau, kuning. Teks ditampilkan 

dengan font Tw Cen MT Condesed Extra Bold dengan variasi ukuran 

berdasarkan fungsinya sebagai judul, sub judul maupun keterangan atau 

deskripsi. Besar kecl garis penghubung juga berbeda antara halaman satu 

dan lainnya. 

Lembar pertama, menampilkan informasi mengenai gambaran 

umum Pabrik Gula Cepiring dan Lokasi. Ditampilkan dalam paduan garis, 

teks dan gambar atau foto yang ditampilkan dalam bingkai. Jumlah foto 

adalah 3 ditempatkan pada masing-masing sudur kanan dan satu sudut kiri 

atas bidang. Lembar kedua berisi Sejarah Pabrik Gula Cepiring. Di lembar 

ini foto yang ditampilkan juga berjumlah tiga, dengan penempatan satu 

berukuran besar di sisi kiri atas dan dua berukuran lebih kecil di sisi kanan 

bawah dan bertindihan. Foto besar di sisi kiri dan di sisi kanan 

dihubungkan dengan garis transparan bergradasi biru, hijau dan kuning 

yang membentuk sudut.  

Lembar ketiga masih lanjutan dari Sejarah Perkembangan Pabrik 

Gula Cepiring. Desain ditampilkan dengan membagi lembar menjadi dua 

sisi, di sisi kiri berisi teks seluruhnya, dan diimbangi dengan gambar pada 

sisi kanan. Foto yang ditampilkan juga 3 buah yang ditampilkan bertidihan 

secara berurutan dan miring. Ukuran foto berbeda-beda antara satu dan 

yang lain. Antara teks dan foto dipisahkan oleh garis transparan bergradasi 

biru, hijau dan kuning. Pada lembar kedua dan ketiga, foto yang 
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ditampilkan adalah foto kuno yang diambil ketika Pabrik Gula Cepiring 

masih dikuasai oleh Belanda.  

Lembar keempat berisi informasi tentang Pariwisata Pabrik Gula 

Cepiring dan deskripsi mengenai Pariwisata Sejarah. Penjelasan Pariwisata 

Pabrik Gula Cepiring ditampilkan di sisi kiri dan Pariwisata Sejarah di sisi 

kanan. dalam penjelasan Pariwisata ditampilkan juga 3 foto dengan ukuran 

yang berbeda dan diletakkan miring. Foto berukuran paling besar 

ditempatkan di atas teks sisi kanan. Untuk 2 foto lainnya berukuran kecil 

ditempatkan sejajar dengan teks di sisi kanan teks. Garis bergradasi biru, 

hijau dan kuning ditempatkan di antara informasi Pariwisata Pabrik Gula 

Cepiring dan Pariwisata Sejarah. Letak garis dominan di sisi kiri lembar, 

berdampingan dengan teks Penjelasan Pabrik Gula Cepiring.  

Lembar kelima, berisi informasi mengenai Pariwisata Pengetahuan 

dan Sarana Lain yang ada di Pabrik Gula Cepiring. Pada lembar ini 

ditampilkan 4 buah foto, 1 berukuran paling besar ditempatkan di atas teks 

Pariwisata Pengetahuan dengan keadaan miring dan 3 berukuran kecil di 

tempatkan di bawah teks Sarana Lainnya dengan posisi saling bertindihan 

dan miring seolah-olah membentuk bangun segitiga.  

Lembar Keenam menampilkan informasi proses pembuatan gula 

pasir dan proses pembuatan gula tebu. Deskripsi Proses Pembuatan Gula 

Pasir ditampilkan pada sisi kiri disertai dengan bagan tahapan proses. 

Bagan ditampilkan setelah teks di dalam bingkai berwarna hijau. Di sisi 

kanan menampilkan proses pembuatan gula tebu, yang merupakan salah 
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satu proses pembuatan gula pasir dengan bahan dasar tebu. Ditampilkan 

dalam bentuk teks deskripsi umum dan deskripsi tahapan pertama yaitu 

tahapan milling. Selain teks, juga ditampilkan 2 gambar dalam bingkai 

hijau yang saling bertindihan, ditempatkan di atas teks pada sisi kanan 

lembar.  Garis bergradasi biru, hijau dan kuning ditempatkan di tengah-

tengah bidang sebagai penyekat antara sisi kiri dan kanan. 

Lembar ketujuh berisi informasi lanjutan dari tahapan pembuatan 

gula pasir proses milling. Tahapan kedua adalah Proses Purifikasi, ketiga 

adalah Proses Evaporasi, keempat adalah Proses Kristalisasi dan Kelima 

adalah Proses Centrifugasi. Pada sisi kiri menampilkan informasi Proses 

Purifikasi dan Evaporasi, sedangkan di sisi kanan menampilkan Proses 

Kristalisasi dan Centrifugasi. Gambar yang ditampilkan hanya ada satu, 

ditempatkan di sisi kiri menengah. Garis gradasi biru, hijau, kuning 

membentuk zig-zag seperti huruf “Z” terbalik.     

Lembar kedelapan menampilkan informasi Proses Produksi Raw 

Sugar. Yaitu proses produksi gula pasir dengan bahan baku Raw Sugar. 

Ditampilkan dalam bentuk teks deskripsi, gambar dan garis. Pada sisi kiri 

lembar, ditampilkan deskripsi Proses Produksi Raw Sugar secara umum 

dan definisinya. Didukung dengan bagan Proses Produksi Raw Sugar dan 

foto. Bagan ditempatkan di paling atas bidang, dalam bingkai berwarna 

hijau. Teks deskripsi ditempatkan di bawah bagan dan foto ditempatkan di 

bawah teks dengan posisi di kanan bawah. Pada sisi kanan menampilkan 

informasi Tahapan Proses Produksi Raw Sugar yang pertama yaitu Proses 
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Afinasi. Pada sisi kanan, gambar yang ditampilkan ada satu buah foto 

yang ditampilkan berdiri atau vertikal. Ditempatkan di atas bidang dengan 

posisi miring. Di bawah foto adalah teks deskripsi Tahapan Proses 

Produksi Raw Sugar. Garis biru, hijau, kuning ditampilkan miring tanpa 

ada sudut, di tengah-tengah bidang atau lembar. Garis ditempatkan 

menindih bagan dan ditindih foto. 

Lembar kesembilan menampilkan informasi lanjutan dari Tahapan 

Proses Produksi Raw Sugar. Pada sisi kiri menampilkan tahapan proses 

kedua setelah Proses Afinasi, yaitu Proses Purifikasi. Teks proses ini 

ditampilkan di atas bidang dengan gambar foto di bawahnya. Foto 

ditampilkan di tengah-tengah sisi kiri dalam bingkai dengan posisi miring 

di atas garis biru, hijau, kuning. Pada sisi kanan, menampilkan tahapan 

proses ketiga yaitu Proses Kristalisasi. Teks ditampilkan di bawah gambar 

dengan posisi gambar miring sedikit sehingga lebih terlihat mendatar. 

Kedua foto ditampilkan di atas di atas garis biru, hijau, kuning zig-zag 

yang membentuk sudut. 

Lembar kesepuluh masih menampilkan informasi lanjutan Proses 

Produksi Raw Sugar, yaitu Proses Centrifugari dan Proses Weighing dan 

Bagging/Packing. Pada lembar ini ditampilkan 3 buah foto. Dua foto 

horisontal di sisi kiri dan satu foto vertikal di sisi kanan. Pada sisi kiri Foto 

ditempatkan di bagian atas bidang. Kedua foto berbeda ukuran dan 

bertindihan dengan gambar berukuran kecil di atas gambar berukuran 

besar. Posisi gambar miring tidak beraturan. Di bawah gambar 
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ditempatkan teks Proses Centrifugasi. Pada sisi kanan, teks deskripsi 

Proses Weighing dan Bagging/Packing  ditempatkan di atas gambar yang 

ditampilkan vertikal. Garis biru, hijau, kuning ditampilkan mendatar di sisi 

kiri atas membentuk sudut berbelok diagonal di sisi kanan bawah, 

memisahkan teks Proses Centifugasi dan Proses Weighing dan 

Bagging/Packing.  

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Karya booklet ini memiliki tampilan dua halaman dalam satu 

lembar membentuk kolom. Booklet didesain dengan perpaduan gambar, 

teks dan garis. Halaman satu dan lainnya dihubungkan dengan garis 

gradasi biru, hijau dan kuning. Garis ditampilkan transparan dan memiliki 

variasi bentuk dan ukuran.  Gambar ditampilkan dalam bingkai berwarna 

hijau dengan ukuran yang berbeda-beda. Gambar dalam bidang selalu 

ditampilkan di atas garis gradasi bitu, hijau, kuning. Teks ditampilkan 

dengan font Tw Cen MT Condesed Extra Bold dengan variasi ukuran 

berdasarkan fungsinya sebagai judul, sub judul maupun keterangan atau 

deskripsi. Besar kecl garis penghubung juga berbeda antara halaman satu 

dan lainnya. 

Lembar Pertama, menampilkan informasi mengenai gambaran 

umum Pabrik Gula Cepiring dan Lokasi. Ditampilkan dalam paduan garis, 

teks dan gambar atau foto yang ditampilkan dalam bingkai. Jumlah foto 

adalah 3 ditempatkan pada masing-masing sudur kanan dan satu sudut kiri 
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atas bidang. Teks ditempatkan di tengah-tengah bidang dengan dikelilingi 

oleh garis biru, hijau kuning yang berbentuk zig-zag. Pada keempat sudut 

bidang adalah bingkai, dengan 3 buah bingkai hijau berisi foto dan satu 

bingkai biru, hijau, kuning berisi judul Lokasi dan Keadaan. Teks judul 

Sekilas Tentang Pabrik Gula Cepiring ditempatkan di antara bingkai foto 

di sisi kiri bidang. Teks judul ditampilkan dengan font Tw Cen MT 

Condesed Extra Bold berwarna hitam, berhuruf kapital dan miring, 

berukuran 24 pt. Teks judul ini ditempatkan diantara bingkai foto di sisi 

paling kiri, yang bersebelahan dengan garis di sisi kanannya. Penempatan 

ini memberi kesan bahwa teks berada di luar kotak yang dibentuk garis, 

dengan maksud teks tersebut mewakili gambaran umum secara 

keseluruhan deskripsi dalam garis. Judul Lokasi dan Keadaan ditampilkan 

dengan font yang sama, berhuruf kapital, berwarna biru dengan aksen 

berbayang berukuran 26,5 pt. Teks judul Lokasi dan Keadaan ditampilkan 

dalam bingkai bergradasi 2 warna biru dan kuning, ditempatkan di pojok 

kanan bawah dengan keadaan miring. Teks deskripsi ditampilkan dengan 

huruf yang sama pula dengan ukuran 12 pt. Teks ditampilkan dalam garis 

gradsi biru, hijau, kuning membentuk kolom. Pada sisi kiri, merupakan 

deskripsi dari judul Sekilas Tentang Pabrik Gula Cepiring, dan yang 

sebelsh kanan, adalah deskripsi Lokasi dan Keadaan. Garis gradasi biru, 

hijau dan kuning ditampilkan zig-zag dari kiri atas, ke kiri bawah 

membentuk sudut, berbelok ke kanan, berakhir di 1/3 bagian kanan bawah, 

berbelok lagi ke kanan atas. Garis ditampilkan transparan dengan 
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pengaturan opacity 60%. Gambar yang ditampilkan dalam lembar pertama 

ini adalah foto Pinti Gerbang Pabrik Gula Cepiring, Pabrik Gula Cepiring 

tampak depan, dan Kantor Besar. Ketiga foto ditampilkan dalam bingkang 

berwarna hijau, yang ditempatkan disudut-sudut bidang dalam keadaan 

miring. Foto Gerbang Depan ditampilkan dalam bingkai dengan 

penempatan di sudut kiri atas bidang dalam keadaan miring ke bawah. 

Foto diambil dengan sudut kemiringan 60
o
 ke arah kanan dari depan objek. 

Hal ini agar objek terlihat secara keseluruhan dan dimensi ruangnya tampil 

membuat objek tidak kaku ataupun monoton, sehingga tampil lebih 

menarik. Objek Pabrik Gula Cepiring Tampak Depan ditempatkan di sudut 

kiri bawah, sejajar dengan objek Pintu Gerbang Pabrik Gula Cepiring. 

Foto Pabrik Gula Cepiring tampak depan ini merupakan bagian produksi 

Pabrik Gula Cepiring yang langsung dapat dilihat ketika masuk gerbang 

depan Pabrik Gula Cepiring. Objek ini juga diambil dengan sudut 

kemiringan yang sama dengan gambar sebelumnya, yaitu kemiringan 60
o
 

ke arah kanan dari depan objek. Hal ini agar objek terlihat secara 

keseluruhan dan menonjolkan dimensi ruangnya yang berupa pabrik 

dengan lingkungan yang asri dan hijau yang luas membuat objek tampak 

lebih menarik. Objek lain yang ditampilkan yaitu Kantor Besar Pabrik 

Gula Cepiring. Objek ini ditampilkan dalam bingkai warna hijau, 

ditempatkan di pojok kanan atas dengan posisi miring ke kiri bawah, 

kebalikan dari objek-objek sebelumnya. Dengan sudut pengambilan 

gambar di sebelah kiri objek, menampilkan kesan tiga dimensi objek 
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tampak kuat memperlihatkan sebagian kecil bagian samping kiri Kantor 

Utama. Pada bagian kanan lebih menampilkan pepohonan yang yang 

mengelilingi objek. Jarak pengambilan gambar juga mempengaruhi tingkat 

volume ruang yang menonjolkan keluasan menampilkan taman kecil yang 

tertata apik di depan objek Kantor Utama membuat objek tidak berkesan 

kuno dan tampak indah. Penempatan ketiga objek ini, yaitu di sudut kanan 

atas, bawah, dan kiri atas diimbangi dengan penempatan teks Lokasi dan 

Keadaan dalam bingkai biru dan kuning yang ditempatkan di sudut kiri 

bawah.  

Lembar kedua berisi Sejarah Pabrik Gula Cepiring. Di lembar ini 

foto yang ditampilkan juga berjumlah tiga, dengan penempatan satu 

berukuran besar di sisi kiri atas dan dua berukuran lebih kecil di sisi kanan 

bawah dan bertindihan. Foto besar di sisi kiri dan di sisi kanan 

dihubungkan dengan garis transparan bergradasi biru, hijau dan kuning 

yang membentuk sudut. Teks yang ditampilkan menggunakan font Tw Cen 

MT Condensedd Extra Bold dengan ukuran judul Sejarah 48 pt dan Pabrik 

Gula Cepiring 34 pt berwarna hijau, menggunakan huruf kapital. 

Sedangkan teks deskripsi berukuran 12 pt berwarna hitam. Teks dibagi 

menjadi 2 bagian yang dipisahkan oleh garis biru, hijau dan kuning 

transparan ber-opacity 60%. Garis membentang dari sisi kiri atas menuju 

ke tengah atas, kemudian berbelok membentuk sudut ke tengah bawah. 

Teks deskripsi pertama berada di dalam ruangan imajiner yang dibentuk 

garis, di sisi kiri bidang dengan judul teks Sejarah di atas teks deskripsi 
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agak condong ke tengah. Teks ditampilkan rata kiri. Sedangkan teks 

dekripsi kedua, berada di sisi kanan dengan teks judul Pabrik Gula 

Cepiring di atas teks deskripsi. Teks ditampilkan rata kanan. Gambar yang 

ditampilkan adalah foto-foto kuno yamg tidak berwarna yaitu Pabrik Gula 

Cepiring yaitu foto Pabrik Gula Cepiring tampak depan, kumpulan mesin 

dan meja billiard. Foto Pabrik Gula Cepiring tampak depan menampilkan 

keadaan Pabrik pada masa Belanda. Foto merupakan foto zaman dulu 

dimana belum ada warna yang ditampilkan masih hitam putih. Untuk 

menampilkan kenidahan, foto ini diedit menjadi tampak sepia, yang lebih 

mengarah ke warna coklat dan kuning. Foto ini ditampilkan dalam bingkai 

hijau dan ditempatkan di sisi kiri atas, tepat di atas teks dan menindih garis 

dengan posisi miring ke kanan bawah.   Dua foto lainnya adalah foto 

mesin turbin dan foto meja billiard yang ditampilkan dalam bingkai hijau 

di sisi kiri bawah, tepat di bawah teks dengan posisi miring dan 

bertindihan. Foto meja billiard berukuran lebih besar dari foto mesin, 

berada di bawah foto mesin dengan posisi miring ke kiri bawah. 

Sedangkan foto mesin berada di atas foto meja billiard dan garis biru, 

hijau, kuning dengan posisi miring ke kanan bawah. Kedua foto 

ditampilkan tidak berwarna mengarah ke efek sepia. Foto meja billiard 

berada di dalam gedung permainan yang sekarang ini menjadi gedung 

Pertemuan atau Serba Guna Pabrik Gula Cepiring. Foto ini menampilkan 

kesan tingkat keelitan Bangsa Belanda, dilihat dari game yang dimainkan.  
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Lembar ketiga masih lanjutan dari Sejarah Perkembangan Pabrik 

Gula Cepiring. Desain ditampilkan dengan membagi lembar menjadi dua 

sisi, di sisi kiri berisi teks seluruhnya, dan diimbangi dengan gambar pada 

sisi kanan. Foto yang ditampilkan juga 3 buah yang ditampilkan bertidihan 

secara berurutan dan miring. Ukuran foto berbeda-beda antara satu dan 

yang lain. Antara teks dan foto dipisahkan oleh garis transparan bergradasi 

biru, hijau dan kuning. Pada lembar kedua dan ketiga, foto yang 

ditampilkan adalah foto kuno yang diambil ketika Pabrik Gula Cepiring 

masih dikuasai oleh Belanda. Sama seperti teks-teks sebelumnya, font 

yang digunakan yaitu Tw Cen MT Condensedd Extra Bold. Teks Judul 

Sejarah berukuran dan Pabrik Gula Cepiring berukuran 30 pt dan berwarna 

hijau, menggunakan huruf kapital. Teks judul Sejarah ditempatkan di 

paling atas bidang di sisi kiri, dengan tampilan rata kiri. Di bawah teks ini, 

adalah teks deskripsi dengan font yang sama berukuran 12 pt berwarna 

hitam. Deskripsi ditampilkan rata kiri. Teks judul Pabrik Gula Cepiring 

ditempatkan di paling kiri bidang dengan posisi teks vertical, menjulang 

dari kiri atas ke kiri bawah. Di sisi kanan teks adalah garis biru, hijau, 

kuning yang ditampilkan transparan dengan tingkat opacity 60%. Garis ini 

memisahkan teks dan gambar. Gambar yang ditampilkan adalah foto 

tempo dulu Pabrik Gula Cepiring yang menampilkan gambar tidak 

berwarna. Foto diedit agar memiliki efek sepia yang indah. Foto yang 

ditampilkan adalah foto Kantor Besar Pabrik Gula Cepiring, kumpulan 

mesin sap tanken dan foto selamatan yang diadakan pada saat upacara 
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wiwitan. Foto Kantor Besar Pabrik Gula Cepiring, keadaan bangunan 

kantor pada masa dulu dan sekarang tampak tidak jauh berbeda, hanya 

halaman depan yang diubah dan melakukan pengecetan ulang pada 

bangunan. Selebihnya masih mempertahankan arsitektur lama. Foto mesin 

sap tanken menampilkan, kemajuan teknologi yang digunakan Pabrik Gula 

Cepiring di masa dulu dalam proses pembuatan gula. Untuk foto 

selamatan menunjukkan, banyaknya partisipasi warga dalam upacara 

wiwitan menyambut masa giling tebu yang pertama setiap tahun.  

Lembar keempat berisi informasi tentang Pariwisata Pabrik Gula 

Cepiring dan deskripsi mengenai Pariwisata Sejarah. Penjelasan Pariwisata 

Pabrik Gula Cepiring ditampilkan di sisi kiri dan Pariwisata Sejarah di sisi 

kanan. dalam penjelasan Pariwisata ditampilkan juga 3 foto dengan ukuran 

yang berbeda dan diletakkan miring. Foto berukuran paling besar 

ditempatkan di atas teks sisi kanan. Untuk 2 foto lainnya berukuran kecil 

ditempatkan sejajar dengan teks di sisi kanan teks. Teks ditampilkan 

dengan font yang sama seperti pada lembar sebelumnya. Teks judul 

Wisata Pabrik Gula Cepiring ditampilkan dengan ukuran 34 pt berwarna 

hitam menggunakan huruf kapital. Teks memiliki efek gelap terang 

menampakkan kesan tiga dimensi. Teks ditempatkan dibawah teks 

deskripsi. Teks deskripsi berukuran 12 pt, dengan warna hijau dan 

tampilan rata kiri. Garis bergradasi biru, hijau dan kuning transparan 

dengan opacity 60% ditempatkan di antara informasi Pariwisata Pabrik 

Gula Cepiring dan Pariwisata Sejarah. Letak garis dominan di sisi kiri 
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lembar, berdampingan dengan teks penjelasan Pabrik Gula Cepiring. 

Untuk teks Pariwisata Sejarah, ditempatkan di sisi kanan dari garis tengah 

bidang di bawah dengan diapit oleh gambar dan garis. Teks ditampilkan 

dengan font yang sama yaitu Tw Cen MT Condensedd Extra Bold, dengan 

teks judul berukuran 18 pt berwarna hijau dengan tampilan huruf kapital. 

Teks deskripsi memiliki ukuran 12 pt berwarna hitam dan ditampilkan rata 

kiri. Gambar yang mengelilingi teks adalah gambar 3 foto yaitu atas teks 

adalah foto Pabrik Gula Cepiring tampak depan, disamping kanan teks 

adalah foto Gedung Serba Guna dan foto salah satu mesin kuno penggiling 

tebu yang sudah tidak terpakai lagi. Foto Pabrik Gula Cepiring tampak 

depan ditampilkan dalam bingkai berwarna hijau, begitu pula dengan foto 

yang lain. Foto ini ditampilkan miring ke kanan bawah dan sedikit sudut 

kanan bawahnya ditindih foto Gedung Serba Guna. Sama seperti 

penjelasan objek ini sebelumnya, objek ini merupakan bagian produksi 

Pabrik Gula Cepiring yang langsung dapat dilihat ketika masuk gerbang 

depan Pabrik Gula Cepiring. Objek ini juga diambil dengan sudut 

kemiringan 60
o
 ke arah kanan dari depan objek. Hal ini agar objek terlihat 

secara keseluruhan dan menonjolkan dimensi ruangnya yang berupa 

pabrik dengan lingkungan yang asri dan hijau yang luas. Dengan 

pengambilan ojek demikian membuat objek tampak lebih menarik. Objek 

berikutnya adalah Gedung Serba Guna yang ditampilkan dalam posisi 

miring ke kiri bawah dan menindih pucuk kanan bawah foto Pabrik Gula 

Cepiring tampak depan dan pucuk kiri atas objek mesin penggiling tebu. 
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Objek diambil dari arah kanan dengan kemiringan 60
o
 dari depan objek. 

Dari arah pengambilan tersebut, objek bangunan tampak lebih jelas dan 

lebih terang karena tanaman yang ada di kanan kiri objek kurang 

mendominasi dan objek terlihat lebih luas. Objek mesin penggiling tebu 

kuno ini diambil dari samping kiri. Dengan posisi pengambilan ini, 

dimensi objek panjang tampak dapat dibidik secara keseluruhan walau 

tampak mengerucut. Objek ini lebih menonjolkan kerumitan mesin di 

bagian kiri dibandingkan bagian kanan. 

Lembar kelima, berisi informasi mengenai Pariwisata Pengetahuan 

dan Sarana Lain yang ada di Pabrik Gula Cepiring. Pada lembar ini 

ditampilkan 4 buah foto, 1 berukuran paling besar ditempatkan di atas teks 

Pariwisata Pengetahuan dengan keadaan miring dan 3 berukuran kecil di 

tempatkan di bawah teks Sarana Lainnya dengan posisi saling bertindihan 

dan miring seolah-olah membentuk bangun segitiga. Di sisi kiri berisi 

informasi tentang Pariwisata Pengetahuan dan satu gambar Suasana dalam 

Pabrik Gula Cepiring. Teks Pariwisata Pengetahuan ditempatkan di sisi 

kiri bidang dan teks Sarana lainnya di sisi kanan. Teks menggunakan font 

yang sama dengan teks-teks pada lembar sebelumnya. Judul teks 

Pariwisata Pengetahuan memiliki ukuran 18 pt berwarna hijau, 

ditampilkan dengan huruf kapital. Pada teks deskripsi memiliki warna 

hitam dengan ukuran huruf 12 pt. Teks judul dan deskripsi ditampilkan 

rata kiri dengan posisi di bawah gambar. Gambar yang ditampilkan adalah 

gambar suasana dalam Pabrik Gula. Gambar objek ini diambil dari tengah 
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menampilkan ruang yang tampak pada pandangan mata secara luas. 

Mesin-mesin besar yang terlihat semua walaupun tidak detail, mewakili 

keadaan ruang yang sangat besar sebagai pusat kegiatan produksi. Di sisi 

kanan berisi dengan informasi sarana lainnya dengan tiga buah foto 

sebagai penjelas. Pada teks Sarana Lainnya, judul ditampilkan dengan 

ukuran 30 pt berwarna hijau dengan gradasi hitam, menggunakan huruf 

kapital dan miring, ditempatkan di atas bidang. Teks deskripsi ditampilkan 

di bawahnya dengan ukuran 12 pt dan berwarna hitam. Teks ini 

ditampilkan rata kanan. Di bawah teks ditampilkan 3 buah foto dalam 

posisi saling bertindihan. Foto pertama yaitu foto Dokar yang berada di 

posisi paling atas dan berada condong ke sisi kiri. Pengambilan gambar 

dokar ini dari depan agak ke kiri, sehingga dapat menampilkan kuda 

beserta seluruh badan kereta dan sang kusir yang duduk di dalam bangku 

penumpang. Pengambilan gambar dengan arah pandang seperti ini juga 

memberii kesan luas dan tiga demensi yang nyata. Foto kedua yaitu kepala 

kereta uap mesin beserta gerbong tempat pengemudi mengemudikan 

kereta yang berjumlah lebih dari satu buah. Gambar bearada di tengah 

gambar lainnya dengan posisi lebih condong ke kanan. Gambar objek 

diambil dari samping kiri agak ke depan. Hal ini agar kereta-kereta yang 

ada di samping objek bidikan dan seterusnya dapat terlihat. Darak jarak 

pengambilan gambar, objek tampak besar dan lebih detail terutama objek 

paling depan dan mewakili gambaran nyata bentuk kereta lain yang sejajar 

di sampingnya. Foto ketiga adalah foto kolam renang dengan posisi yang 
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sejarar foto dokar dan berada di paling bawah foto-foto lainnya. Kolam 

renang ini tidak hanya diperuntukkan pada saat ada kunjungan atau study 

tour saja, tetapi juga dipergunakan untuk umum dengan biaya yang murah. 

Pengambilan gambar dengan sudut kemiringan 20
o
 dari depan kolam 

condong ke arah kiri memberi kesan luas memberi pemandangan objek 

secara keseluruhan. 

Lembar Keenam menampilkan informasi proses pembuatan gula 

pasir dan proses pembuatan gula tebu. Deskripsi Proses Pembuatan Gula 

Pasir ditampilkan pada sisi kiri disertai dengan bagan tahapan proses. Teks 

judul, sub judul dan deskripsi ditampilkan dengan font yang sama Teks di 

tampilkan di sisi atas bidang. Teks judul berukuran 30 pt berwarna hitam 

dengan gradasi putih dan menggunakan huruf kapital. Teks deskripsi 

ditampilkan dengan warna hitam berukuran 12 pt. Teks ditampilkan rata 

kanan. Bagan ditempatkan setelah teks di dalam bingkai berwarna hijau. 

Bagan ditampilkan dalam bentuk diagram gulir dari gambar dan 

keterangan di bawahnya. Gambar yang ditampilkan merupakan gabungan 

gambar sederhana dan foto yang dapat mewakili tahapan proses produksi 

gula pasir baik dalam bentuk bahan, gambar proses maupun gambar 

tempat berlangsungnya proses. Di sisi kanan menampilkan proses 

pembuatan gula tebu, yang merupakan salah satu proses pembuatan gula 

pasir dengan bahan dasar tebu. Ditampilkan dalam bentuk teks deskripsi 

umum dan deskripsi tahapan pertama yaitu tahapan milling. Teks judul 

Proses Produksi Gula Tebu berukuran 14 pt dengan warna hijau. Teks sub 
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judul Tahapan Proses Produksi Gula Tebu berukuran 16 pt, dengan warna 

yang sama yaitu hijau. Teks deskripsi lainnya berukuran 12 pt dan 

berwarna hitam. Teks ditampilkan rata kiri dengan posisi teks membentuk 

tangga, di mana teks Proses Milling dan deskripsinya lebih condong ke 

kiri. Selain teks, juga ditampilkan 2 gambar dalam bingkai hijau yang 

saling bertindihan, ditempatkan di atas teks pada sisi kanan lembar.  

Gambar yang ditampilkan yaitu foto Suasana Dalam Pabrik Gula Cepiring 

dan foto Mesin Penggiling Tebu. Foto ditampilkan dalam bingkai dengan 

ukuran yang berbeda, yaitu ukuran foto Mesin Penggiling Tebu 

ditampilkan dengan ukuran 4 kali lebih besar dari foto lainnya. Foto Mesin 

Penggiling Tebu diambil miring dari posisi kiri. Hal itu agar objek dapat 

tampak keseluruhan atau  dalam foto ini sebagian besar. Dengan posisi 

pengambilan gambar demikian, volume atau kesan dimensi ruangnya 

dapat lebih nyata terlihat. Foto lainnya adalah foto Suasana Dalam Pabrik 

Gula Cepiring yang beberapa kali ditampilkan dalam lembar-lembar 

sebelumnya, sehingga foto ditampilkan kecil sebagai pelengkap dan lebih 

menonjolkan foto Mesin Penggiling Tebu. Garis bergradasi biru, hijau dan 

kuning ditempatkan di tengah-tengah bidang sebagai penyekat antara sisi 

kiri dan kanan. Garis ditampilkan transparan dengan tingkat opacity 60%. 

Lembar ketujuh berisi informasi lanjutan dari tahapan pembuatan 

gula pasir proses milling. Tahapan kedua adalah Proses Purifikasi, ketiga 

adalah Proses Evaporasi, keempat adalah Proses Kristalisasi dan Kelima 

adalah Proses Centrifugasi. Pada sisi kiri menampilkan informasi Proses 
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Purifikasi dan Evaporasi, sedangkan di sisi kanan menampilkan Proses 

Kristalisasi dan Centrifugasi. Teks secara keseluruhan menggunakan font 

yang sama seperti lembar-lembar sebelumnya yaitu Tw Cen MT 

Condensedd Extra Bold, Semua teks berukuran 12 pt dan berwarna hitam. 

Posisi teks adalah rata kiri, dengan teks di sisi kiri lurus dan teks di sisi 

kanan membentuk tangga, dengan teks Proses Centrifugasi dan 

deskripsinya lebih condong ke kanan. Gambar yang ditampilkan hanya ada 

satu, ditempatkan di sisi kiri menengah, yaitu gambar mesin Centrifigasi. 

Pengambilan gambar, sudut dan arahnya dari samping dengan sudut 

kemiringan kurang lebih 30
o
 ke kanan dari tengah-tengah objek. Dengan 

pengambilan objek itu memberi kesan volume atau tiga dimensinya 

tampak nyata dan dimensi ruang tampak luas. Jarak pengambilan gambar 

juga berpengaruh dengan kesan ukuran besar objek yang dilihat dalam 

gambar dan bayangan terhadap objek aslinya. Garis gradasi biru, hijau, 

kuning membentuk zig-zag seperti huruf “Z” terbalik. Garis ditampilkan 

transparan dengan opacity 60%. 

Lembar kedelapan menampilkan informasi Proses Produksi Raw 

Sugar. Yaitu proses produksi gula pasir dengan bahan baku Raw Sugar. 

Ditampilkan dalam bentuk teks deskripsi, gambar dan garis. Pada sisi kiri 

lembar, ditampilkan deskripsi Proses Produksi Raw Sugar secara umum 

dan definisinya. Teks deskripsi didukung dengan bagan Proses Produksi 

Raw Sugar dan foto. Bagan ditempatkan paling atas bidang, dalam bingkai 

hijau. Sama seperti proses sebelumnya, bagan ditampilkan dalam bentuk 
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diagram gulir dari gambar dan keterangan di bawahnya. Gambar yang 

ditampilkan merupakan gabungan gambar sederhana dan foto yang dapat 

mewakili tahapan proses produksi gula pasir baik dalam bentuk bahan, 

gambar proses maupun tempat berlangsungnya proses. Teks deskripsi 

ditempatkan di bawah bagan dan foto ditempatkan di bawah teks dengan 

posisi di kanan bawah. Font yang digunakan dalam teks masih sama 

dengan font sebelumnya. Ukuran judul Proses Produksi Raw Sugar 14 pt 

berwarna hijau menggunakan huruf kapital dan teks deskripsi 12 pt 

berwarna hitam. Teks ditampilkan rata kiri dan posisi menyesuaikan letak 

foto. Foto ditampilkan adalah foto Suasana Kunjungan saat memasuki 

pabrik bagian Produksi. Pada sisi kanan menampilkan informasi Tahapan 

Proses Produksi Raw Sugar pertama yaitu Proses Afinasi. Pada sisi kanan, 

gambar, ditampilkan satu buah foto yang ditampilkan berdiri atau vertikal. 

Ditempatkan di atas bidang dengan posisi miring. Foto yang ditampilkan 

yaitu foto mesin Raw Sugar Bin. Di tempat inilah Raw Sugar yang akan 

diproses dimasukkan kemudian ditimbang dan dileburkan. Foto diambil 

dari posisi bawah objek dengan mengarah ke atas. Sudut pengambilan 

gambar kurang lebih 60
o
 dari garis tanah. Pengambilan lebih mengarah ke 

kanan objek. Di bawah foto adalah teks deskripsi Tahapan Proses Produksi 

Raw Sugar. Teks Tahapan Proses Raw Sugar ditampilkan dengan ukuran 

16 pt berwarna hijau, dan teks lainnya berwarna hitam dengan ukuran 12 

pt.  Garis biru, hijau, kuning ditampilkan transparan dengan opacity 60%, 
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posisi miring, di tengah-tengah bidang atau lembar. Garis ditempatkan 

menindih bagan dan ditindih foto. 

Lembar kesembilan menampilkan informasi lanjutan dari Tahapan 

Proses Produksi Raw Sugar. Pada sisi kiri menampilkan tahapan proses 

kedua setelah Proses Afinasi, yaitu Proses Purifikasi. Teks proses ini 

ditampilkan di atas bidang dengan gambar foto di bawahnya. Teks 

ditampilkan dengan font yang sama berukuran 12 pt berwarna hitam. Foto 

ditampilkan adalah foto mesin Rotary Pressure Leaf filter. Mesin ini 

merupakan mesin tempat proses filtrasi berlangsung. Gambar diambil dari 

sisi kiri objek dengan suduk kemiringan 30
o
 dari samping kiri objek. 

Dengan pengambilan ini, bentuk mesin dapat telihat jelas secara tiga 

dimensi. Selain itu, dimensi ruang lebih nyata dan lebih luas. Foto 

ditempatkan di tengah-tengah sisi kiri dalam bingkai dengan posisi miring. 

Pada sisi kanan, menampilkan tahapan proses ketiga yaitu Proses 

Kristalisasi. Teks ditampilkan di bawah gambar dengan posisi gambar 

miring sedikit sehingga lebih terlihat mendatar. Gambar yang ditampilkan 

adalah foto bejana pemanas. Foto diambil dari depan agak ke kanan, 

dengan arah pegambilan 20
o
 ke atas. Arah pengambilan ini menampilkan 

besar objek secara keseluruhan, dan menampilkan bentuk tiga dimensi 

objek.  Kedua foto pada lembar ini ditampilkan di atas garis biru, hijau, 

kuning zig-zag yang membentuk sudut di sisi kiri bawah dan tengah atas. 

Garis ditampilkan transparan seperti pada lembar lainnya dengan opacity 

60%.  
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Lembar kesepuluh masih menampilkan informasi lanjutan Proses 

Produksi Raw Sugar, yaitu Proses Centrifugari dan Proses Weighing dan 

Bagging/Packing. Seluruh teks ditampilkan rata kiri.  Pada lembar ini 

ditampilkan 3 buah foto. Dua foto horisontal di sisi kiri dan satu foto 

vertikal di sisi kanan. Pada sisi kiri Foto ditempatkan di bagian atas 

bidang. Kedua foto berbeda ukuran dan bertindihan dengan gambar 

berukuran kecil di atas gambar berukuran besar. Foto yang ditampilkan 

adalah mesin Rotary Dryer-Cooler berukuran lebih besar dari foto mesin 

centrifugal. Sama seperti objek sebelumnya, yaitu  mesin Rotary Pressure 

Leaf filter, foto mesin Rotary Dryer-Cooler diambil dari sisi kiri objek 

dengan suduk kemiringan 30
o
 dari samping kiri objek. Dengan 

pengambilan ini, bentuk mesin dapat telihat jelas secara tiga dimensi. 

Selain itu, dimensi ruang lebih nyata dan lebih luas. Foto Mesin 

Centrifugasi diambil dari posisi yang berkebalikan dengan objek mesin 

Rotary Dryer-Cooler. Dengan posisi ini kesan yang ditampilkan sama 

yaitu  bentuk mesin dapat telihat jelas secara tiga dimensi. Selain itu, 

dimensi ruang lebih nyata dan lebih luas. Posisi gambar miring tidak 

beraturan. Di bawah gambar ditempatkan teks Proses Centrifugasi. Teks 

yang ditampilkan menggunakan font yang sama dengan ukuran 12 pt dan 

berwarna hitam. Pada sisi kanan, teks deskripsi Proses Weighing dan 

Bagging/Packing  ditempatkan di atas gambar yang ditampilkan vertikal. 

Proses pengambilan gambar ini sama seperti pengambilan gambar Rawa 

Sugar Bin, hanya arahnya yang berkebalikan, yaitu Foto diambil dari 
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posisi bawah objek dengan mengarah ke atas. Sudut pengambilan gambar 

kurang lebih 60
o
 dari garis tanah. Pengambilan lebih ke arah kiri. Garis 

biru, hijau, kuning ditampilkan mendatar di sisi kiri atas membentuk sudut 

berbelok diagonal di sisi kanan bawah, memisahkan teks Proses 

Centifugasi dan Proses Weighing dan Bagging/Packing. Garis ditampilkan 

transparan dengan opacty 60%. 

2) Aspek Estetis 

Pada desain ini, aspek estetis ditinjau dari unsur-unsur desain yang 

ada dalam karya yang dihasilkan. Sama seperti desain sebelumnya, dalam 

karya booklet yang memiliki 10 halaman ini, unsur desain yang dapat 

dilihat antara lain ilustrasi, garis, bidang, warna, tekstur, gelap-terang. 

Unsur ilustrasi dapat dilihat pada foto yang ditampilkan pada setiap 

halaman dalam desain dan bagan proses produksi. Penempatan foto dan 

bagan juga disesuaikan dengan teks penjelas. Foto yang ditampilkan 

adalah foto yang diambil secara langsung yang menghasilkan foto 

berwarna dan foto yang diambil dari data documenter sejarah Pabrik Gula 

Cepiring pada zaman Belanda, berupa foto tempo dulu yang tidak 

berwarna dengan tampilan gambar sepia yaitu gambar didominasi oleh 

warna coklat dan kuning. Foto sepia ini ditampilkan pada sub judul 

Sejarah Pabrik Gula Cepiring. Hal itu memberi penekanan dan contoh 

nyata pada informasi sejarah yang disampaikan. Semua foto ditampilkan 

dalam bingkai berwarna hijau. Bagan proses juga ditampilkan dalam 

bingkai, sehingga proses yang ditampilkan dapat terlihat jelas dan tampak 
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menjadi satu kesatuan. Tampilan foto berbingkai dengan peletakan miring 

agar tampak lebih dinamis, sedangkan untuk bagan ditampilkan tetap 

tegak.  

Unsur garis dapat dilihat dari gradasi garis tebal berlapis tiga 

berwarna biru, hijau dan kuning. Garis ini berfungsi sebagai hiasan 

sekaligus ilustrasi penghubung yang menjadi dasar tema antar halaman 

booklet.  Unsur bidang dalam bentuk bingkai-bingkai foto persegi panjang 

dengan posisi miring. Posisi ini agar gambar yang ditampilkan tidak 

terkesan kaku dan tampak lebih dinamis. 

Unsur warna terlihat menonjol pada gradasi garis biru, hijau dan 

kuning. Warna gradasi pada garis ini, merepresentasikan jenis tebu yang 

digunakan Pabrik Gula Cepiring sebagai bahan baku pembuatan gula pasir 

putih. Warna biru untuk representasi tebu ungu, hijau untuk tebu hijau dan 

kuning untuk tebu kuning. Representasi warna diambil dari warna kulit 

tebu. Warna juga dapat dilihat dari pemilihan untuk warna teks yang 

disesuaikan dengan warna yang ada pada logo perusahaan. Warna teks 

judul adalah warna hijau tua dan teks keterangan berwarna hitam yang 

bersifat netral. Pemilihan warna putih pada background dengan 

pertimbangan dari representasi produk utama Pabrik Gula Cepiring yaitu 

Gula Pasir Putih. 

Unsur tekstur tampak menampilkan kesan licin atau halus pada 

background yang polos tanpa ada perpaduan warna, garis dan bidang lain. 

Kesan tebal dan berbentuk tiga dimensi juga terlihat pada garis gradasi 
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biru, hijau dan kuning, juga pada bingkai foto. Unsur gelap-terang terlihat 

pada garis gradasi biru, hijau dan kuning juga pada bingkai yang tampak 

memiliki bayangan dan memberi kesan tiga dimensi dan ketebalan tampak 

lebih nyata. 

Prinsip keserasian dilihat dari paduan warna yang ditampilkan 

seperti desain-desain sebelumnya yaitu, dari warna teks, warna gradasi 

garis penghubung dan bingkai foto yang disesuaikan dengan warna pada 

logo Pabrik Gula Cepiring yaitu hijau, hijau gelap dan kuning juga hitam 

pada teks nama Industri Gula Nusantara. 

Prinsip keseimbangan pada masing-masing halaman ditampilkan 

dengan posisi penempatan teks dan gambar yang ditampilkan saling 

melengkapi. Informasi yang disampaikan pada masing-masing kolom di 

setiap halaman, pada kolom satu akan diimbangi dengan kolom lainnya 

sama kuat dan sama berat, walaupun berbeda komposisi tek dan gambar. 

Tampilan lebih terlihat dari tampilan teks yang saling bertolak belakang, 

misal pada kolom pertama tampilan teks rata kanan, maka kolom lainnya 

menampilkan teks rata kiri, begitu sebaliknya. Selain itu, jika tampilan 

teks pada kolom pertama lebih banyak dengan gambar sedikit, kolom 

lainnya akan menampilkan tampilan yang sama atau kebalikannya yaitu 

jumlah gambar lebih banyak dari teks, disesuaikan dengan jumlah 

informasi yang ditampilkan dan berat yang ada pada kolom pertama. 

Penempatan teks disesuaikan dengan posisi garis penghubung dan letak 

foto.  
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Prinsip kesatuan dilihat dari desain secara keseluruhan. Isi berisi 

teks yang diperjelas dengan tampilan foto. Isi yang terdiri dari kolom 

dihubungkan dengan garis gradasi biru, hijau, kuning. Selain untuk 

menghubungkan kolom pada satu halaman, garis gradasi ini memberi tema 

pada halaman satu dan lainnya menjadi satu kesatuan desain. 

Arah pandang audiens, pada setiap halaman isi ini ditekankan pada 

foto atau bagan terlebih dahulu, kemudian ke arah teks penjelas. Center of 

interest pada masing-masing halaman terletak pada tampilan garis gradasi 

biru, hijau, kuning yang ditampilkan dalam posisi dan bentuk yang 

berbeda-beda tetapi terlihat sebagai penghubung antar halaman satu dan 

lainnya. Selain garis, pada halaman sejarah, tampak Center of interest 

berupa foto sepia yang hanya ditampilkan pada sub informasi sejarah. 

Kemudian pada bagan yang ditampilakn sebelum penjelasan proses, yang 

tampak berbeda dari halaman lain yang berisi teks dan foto berwarna.  

3) Aspek Pesan 

Desain booklet ini memiliki aspek pesan yang disampaikan yaitu 

memberikan informasi secara lengkap mengenai Pariwisata Pabrik Gula 

Cepiring. Pemilihan warna dan font memiliki representasi tersendiri yang 

menggambarkan Pabrik Gula Cepiring. Background putih 

menggambarkan kesederhanaan desain dan mewakili warna gula pasir 

hasil dari produksi Pabrik Gula Cepiring. Garis gradasi biru, hijau, kuning 

merepresentasikan warna kulit tebu sebagai bahan utama pembuatan gula 

pasir. Font Times New Roman dipilih dengan pertimbangan karakteristik 



106 

 

huruf yang tegas dapat memberi kesan penting, penarik perhatian, dan 

bentuk huruf yang sedang atau standar, tidak tebal membuat informasi 

yang disampaikan berkesan santai dan tidak kaku, ringan dan tetap 

menarik.   

Gambar yang ditampilkan pada setiap halaman merupakan gambar 

penjelas keterangan atau informasi sehingga mudah dipahami. Selain itu, 

gambar juga berfungsi sebagai penarik minat pengunjung dan merilekskan 

mata agar tidak terus terpacu pada teks. Jumlah teks yang banyak tanpa 

adanya ilustrasi gambar akan memberi kesan membosankan sehingga 

enggan dibaca. 

 

4.1.2 VIDEO COMPANY PROFILE 

4.1.2.1 Karya Video Company Profile 

a. Narasi 

Company profile Pabrik Gula Cepiring dalam bentuk video ini 

menampilkan keadaan Pabrik Gula Cepiring secara umum, beserta dengan 

Pariwisata Sejarah dan Pariwisata Pengetahuan. Video dimulai dengan 

tampilan teks “Company Profile”, kemudian menghilang diganti dengan 

logo Industri Gula Nusantara, dengan logo muncul terlebih dahulu disusul 

dengan teks “Industri Gula Nusantara”. 

Muncul video keadaan lalu lintas atau jalan raya yang ada di depan 

Pabrik Gula Cepiring. Mengikuti arah kendaraan melaju di laju kiri 

mengarah ke gerbang Pabrik Gula Cepiring tepatnya pada tembok nama 
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yang menampilkan nama Pabrik Gula Cepiring yang sekarang yaitu 

Industri Gula Nusantara. Kemudian ke gerbang melengkung yang juga 

menampilkan nama Industri Gula Nusantara. 

Masuk ke dalam gerbang Pabrik Gula Cepiring terdapat jalan 

lusrus yang mengarah ke pusat informasi sebagai tempat melapor tamu. 

Kemudian ditampilkan juga Kantor Pusat atau Utama yang menerima data 

tamu yang akan diproses. Setelah itu adalah Gedung Pertemuan atau Serba 

Guna sebagai tempat persentasi apabila ada acara kunjungan atau studi tur. 

Setelah tampilan secara umum tersebut, adalah video transisi yang 

hanya menampilkan teks “Pariwisata Sejarah” di sisi kiri bawah dengan 

layar putih. Setelahnya adalah beberapa tampilan objek-objek yang 

mengandung nilai sejarah antara lain bangunan kuno yang menampilkan 

arsitektur Belanda seperti Kantor Utama, Gedung Pertemuan, Rumah 

Karyawan dan peninggalan kereta uap kuno yang tidak berfungsi lagi dan 

menjadi hiasan di depan Kantor Utama. 

Setelah itu, muncul video transisi dengan tampilan yang sama 

seperti sebelumnya, tetapi dengan teks “Pariwisata Pengetahuan”. Setelah 

video transisi, diperlihatkan proses pembuatan gula pasir di mulai dengan 

pengangkutan tebu dari lori berurutan sampai proses pengemasan, dengan 

menampilkan kerja mesin pada masing-masing stasiun. Urutan proses 

yaitu pengangkutan – milling (penggilingan) – purifikasi (pemurnian) -

evaporasi (penguapan) – kristalisasi (pengkristalan) – centrifugasi 

(pemutaran) dan packing (pengemasan). Setelah video singkat mengenai 
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pariwisata pengetahuan, muncul scene transisi untuk ke video proses 

pembuatan Gula Pasir.  

Video proses pembuatan gula pasir dimulai dengan tampilan teks 

“Proses Produksi Gula Pasir Putih”. Proses dimulai dari pengangkutan 

tebu yang diangkut dari kebun tebu dengan truck, menggunakan crane. 

Tebu kemudian dimasukkan ke dalam lori. Setelah ada beberapa lori, lori 

kemudian didorong oleh traktor menuju ke stasiun penggilingan. 

Setelahnya, ada video transisi proses milling yang menampilkan 

video sekilas tahapan proses milling dalam bingkai persegi panjang 

dengan teks deskripsi di bawah bingkai.  

Proses milling (penggilingan) diawali dengan adanya 

pengangkutan tebu dari lori ke meja tebu, kemudian di cacah ke unigrator 

sebelum masuk ke mesin penggilingan. Proses penggilingan dilakukan 

sebanyak 4 kali sehingga nira terperas sempurna. Nira yang diperah akan 

ditampung terlebih dahulu sebelum disalurkan ke stasiun purifikasi. 

Video transisi yang menampilkan proses purifikasi dengan 

tampilan yang sama seperti video transisi proses milling. 

Proses purifikasi berlangsung di dalam juice haiter untuk 

memisahkan nira dengan kotorannya sehingga menjadi nira bersih dengan 

menambahkan flokulan yang berfungsi mengendapkan kotoran. 

Video transisi proses evaporasi. 

Proses evaporasi terjadi di dalam bejana besar di stasiun evaporasi 

atau penguapan dimana nira bersih akan dimasak agar air yang terkandung 
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di dalamnya menguap menyisakan nira kental. Nira kental ini yang akan 

diproses lagi untuk mendapatkan bibit-bibit Kristal gula. 

Video transisi proses kristalisasi. 

Proses kristalisasi ini dilakukan di bejana clarifier di stasiun 

kristalisasi untuk memasak nira kental menjadi kristal-kristal gula. Dalam 

hal ini nira dikaramelkan. 

Video transisi proses centrifugasi. 

Setelah kristal-kristal gula yang terbentuk banyak, nira akan 

diproses di stasiun centrifugasi. Nira akan diputar dalam kecepatan 220 

rpm, sehingga Kristal-kristal gula terpisah membentuk butiran-butiran gula 

pasir putih. Bitiran yang terbentuk ini akan di salurkan ke mesin rotary 

dryer-cooler untuk didinginkan dan dikeringkan sehingga tidak mudah 

meleleh apabila di tempatkan di luar mesin dan didistribusikan kepada 

konsumen. 

Video transisi proses packing. 

Setelah dikeringkan dan didinginkan, gula akan dikemas dalam 

wadah dengan berat bersih 50kg. Pengemasan dilakukan secara otomatis 

dengan bantuan mesin. Gula yang sudah dikemas akan dimasukkan ke 

dalam gudang sebelum didistribusikan. 

b. Storyline Company Profile Pabrik Gula Cepiring 

Lokasi    : Lingkungan Pabrik Gula Cepiring dan Dalam Pabrik bagian 

Produksi Gula 
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Scene 1 = Muncul teks Company Profile yang menghilang kemudian 

digantikan dengan logo Industri Gula Nusantara 

 CU 

Scene 2 = Memperlihatkan keadaan umum suasana di Pabrik Gula 

Cepiring, dimulai dengan keadaan jalan raya, tembok nama, 

kemudian masuk menampilkan Kantor Pusat Informasi, Kantor 

Besar atau Kantor Utama, Gedung Pertemuan atau Serba Guna  

 MCU, LS 

Scene 3 = Tampilan video transisi yang berupa teks “Pariwisata Sejarah” 

dengan layar putih polos.  

 MCU 

Scene 4 = Memperlihatkan objek-objek Pariwisata Sejarah, antara lain 

bangunan kuno berarsitektur Belanda (antara lain: Kantor 

Besar, Gedung Pertemuan, Rumah Karyawan), kereta uap 

kuno. 

 MCU, LS, CU, BCU 

Scene 5 = Tampilan video transisi dengan teks “Pariwisata Pengetahuan”. 

 MCU 

Scene 6 = Memperlihatkan objek Pariwisata Pengetahuan Proses 

Pembuatan Gula Pasir dari pengangkutan tebu sampai 

pengemasan dengan memperlihatkan mesin-mesin besar yang 

sedang proses. 

 MCU, MLS, CU, BCU  
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Scene 7 = Menampilkan tagline berupa teks “Heritage Tour” di tengah-

tengah bidang, kemudian diganti dengan teks “See The History, 

Get New Knowledge with Fun”. 

 CU 

Scene 8 = Tampilan teks “Proses Produksi Gula Pasir Putih” yang miring 

berurutan membentuk 3 baris. 

 CU 

Scene 9 = Pengangkutan tebu dari truk ke lori dengan crane. 

LS, MLS 

Scene 10 = Video transisi proses milling (penggilingan) disertai dengan 

teks pejelas.  

 CU 

Scene 11 = Proses milling dimulai dari pengangkutan tebu dari lori ke 

meja tebu, ke unigrator, ke mesin penggiling, menghasilkan 

nira yang akan ditampung ke dalam tangki penampung.  

 MLS, MCU, CU,  

Scene 12 = Video transisi proses purifikasi.  

 CU 

Scene 13 = Menampilkan juice heiter, tempat nira diproses untuk 

dipisahkan dengan kotorannya. 

 CU, MCU 

Scene 14 = Video transisi proses evaporasi. 

 CU 
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Scene 15 = Menampilkan bejana clarifier, tempat penguapan nira sehingga 

membentuk nira kental. 

 BCU, LS 

Scene 16 = Video transisi proses kristalisasi. 

 CU 

Scene 17 = Menampilkan bejana masak pada proses kristalisasi. Pada 

proses ini, ditampilkan pengecekan nira, untuk mengetahui 

banyaknya kristal yang terbentuk.  

 MCU, BCU 

Scene 18 = Video transisi proses centrifugasi. 

 CU 

Scene 19 = Menampilkan salah satu mesin centrifugasi yang melakukan 

perputaran 220 rpm untuk memisahkan kristal gula menjadi 

butiran gula pasir, kemudian disalurkan ke Rotary dryier-

cooler untuk didinginkan dan dikeringkan. 

 BCU, MCU 

Scene 20 = Video transisi proses packing. 

 CU 

Scene 21 = Proses packing menggunakan mesin memasukkan gula dalam 

karung dengan netto 50 kg. Gula yang sudah dikemas 

dimasukkan ke dalam gudang. 

 CU, BCU, LS 
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Scene 22 = Video closing yang menampilkan nama-nama crew, dan 

ucapan terimakasih. 

 MLS 

c. Storyboard 

Judul : Video Company Profile 

Scene : 1 

No

. 

Frame Video/Gambar Durasi Bahasa 

Rupa 

Audio/ 

Suara 

Narasi Keterangan 

1. 
1. 

 

4 detik Close-

Up 
 

Depapepe 

- Canon 

 Teks ditampil-

kan secara 

berurutan dari 

teks Company  

teks Profile. 

Kemudian 

menghilang 

dengan urutan 

yang sama. 

2. 

 

4 detik Close-

Up 
 Logo tampil 

lebih dulu, 

dengan gerak 

rotasi, disusul 

teks Industri 

Gula Nusantara 

dari bawah 

layar. Logo 

menghilang 

dengan teks 

turun terlebih 

dahulu disusul 

logo dengan 

gerak rotasi. 

Scene : 2 

2. 
1. 

 

4 detik Long 

Shot 
 

Depapepe 

- Canon 

Pabrik Gula 

Cepiring adalah 

salah satu Pabrik 

gula peninggalan 

bangsa Belanda. 

Pabrik Gula ini 

Video menam-

pilkan gerak 

kamera mengi-

kuti arah jalan 

kendaraan dari 

barat ke timur. 
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2. 

 

6 detik Medium 

Close-

Up 

merupakan satu - 

satunya  yang 

masih bertahan, 

baik bangunan 

maupun aktivitas 

kerjanya dari 

empat  Pabrik 

Gula Belanda 

yang ada di 

Kabupaten 

Kendal. 

Pabrik Gula 

Cepiring  

berlokasi  di 

Jalan Soekarno 

Hatta Barat km. 

6 Cepring, 

Kabupaten 

Kendal, Jawa 

Tengah. 

Kamera dari 

arah jalan raya 

ke timur akan 

mengarah ke 

tembok nama 

Industri Gula 

Nusantara. 

3. 

 

5 detik Long 

Shot 

Dari arah 

gerbang, video 

akan langsung 

mengarah ke 

kantor pusat 

informasi. 

4. 

 

13 

detik 

Medium 

Close-

Up 

Menampilkan 

objek Kantor 

Besar. 

5. 

 

13 

detik 

Long 

Shot 

Menampilkan 

objek Gedung 

Pertemuan. 

Scene : 3 

3. 
1. 

 

4 detik Medium 

Close-

Up 

Depapepe 

- Canon 

Pariwisata 

Sejarah 

Menampilkan 

teks Pariwisata 

Sejarah yang 

muncul perhuruf 

& menempatkan 

diri di sisi kiri 

bawah layar. 

Scene : 4 

4. 
1. 

 

3 detik Close-

Up 
 

Depapepe 

- Canon 

Merupakan 

kunjungan 

dengan objek 

pariwisata 

berupa bangunan 

kuno berasitek-

tur Belanda 

sebagai  bentuk 

nyata dan bukti 

sejarah masa 

pendudukan 

Menampilkan 

papan nama 

Jalan Kantor 

Besar disertai 

bahasa Belanda 

secara close up. 

2. 

 
 

 

3 detik Long 

Shot 

Menampilkan 

jalan yang 

menuju ke 

Kantor Besar.  
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3. 

 

4 detik Close-

Up 

Belanda di 

Indonesia. 

Ini adalah Plang 

arah ke 

Bangunan 

Kantor Besar. 

4. 

 

15 

detik 

Medium 

Close-

Up 

Kantor Besar 

yang ditampil-

kan bagian de-

pannya secara 

menyeluruh. 

5. 

 

8 detik Big 

Close 

Up 

Tangga  me-

lingkar yang 

berada di sisi 

kanan & kiri, 

ditampilkan 

secara close up. 

6. 

 

50 

detik 

Big 

Close 

Up 

Atap Kantor 

Besar yang unik 

dengan cita rasa 

arsi-tektur 

Belanda. 

7. 

 

20 

detik 

Medium 

Close-

Up 

Kereta uap 

penarik lori 

peninggalan 

Belanda yang 

sudah rusak. 

Sekarang men-

jadi dekorasi di 

depan Kantor 

Besar. 

Scene : 5 

5. 
1. 

 

4 detik Medium 

Close-

Up 

Depapepe 

- Canon 

Pariwisata 

Pengetahuan 

Menampilkan 

teks Pariwisata 

Pengetahuan 

yang muncul 

perhuruf dan 

menempatkan 

diri dikiri layar. 

Scene : 6 

5. 
1. 

 

8 detik Medium 

Long 

Shot 

 

 

 

 

Merupakan 

kunjungan 

dengan objek 

pariwisata yang 

Menampilkan 

pengangkutan 

tebu dari lori 

menggunakan 

crane. 
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2. 

 

6 detik Close-

Up 
 

 

Depapepe 

- Canon 

disajikan adalah 

pengetahuan 

mengenai proses 

pembuatan gula 

pasir putih 

dengan bahan 

utama tanaman 

tebu dan raw 

sugar.  

 

Tebu yang akan 

dicacah dalam 

unigrator disa-

lurkan melalui 

saluran 

unigrator. 

3. 

 

26 

detik 

Medium 

Close-

Up 

Proses penggi-

lingan tebu 

dengan mesin 

penggiling. 

4. 

 

4 detik Close-

Up 

Nira yang telah 

diperah, ditam-

pung dalam 

tangki sampai 

2,5ton. 

5. 

 

4 detik Medium 

Long 

Shot 

Mesin tempat 

berlangsungnya 

proses evaporasi 

(penguapan). 

6. 

 

10 

detik 

Big 

Close-

Up 

Nira setelah 

proses Kristali-

sasi akan mem-

bentuk bibit 

kristal gula. 

7. 

 

4 detik Big 

Close-

Up 

Mesin 

centrifugasi, 

tempat memi-

sahkan kristal 

gula yang ter-

bentuk setelah 

kristalisasi. 

8. 

 

16 

detik 

Big 

Close-

Up 

Proses packing, 

dengan netto 

gula 50kg. 

Scene : 7 

7. 
1.  3 detik Close-

Up 
  Menampilkan 

teks Heritage 

Tour dan slogan 

dilanjutkan teks 

transisi, dalam 

posisi di tengah 

bidang. 
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Scene : 8 

8. 
1. 

 

3 detik Close-

Up 
 Proses Produksi 

Gula Pasir Putih 

Menampilkan 

teks dalam 

posisi miring 

dalam tiga baris. 

Scene : 9 

9. 
1. 

 

67 

detik 

Long 

Shot 

Depapepe-

Kaze 
 Tebu dalam truk 

diangkut meng-

gunakan crane 

ke lori. 

2. 

 

14 

detik 

Medium 

Long 

Shot 

 Tebu dalam lori 

didorong track-

tor ke stasiun 

penggilingan 

(milling) 

Scene : 10 

10. 
1. 

 

15 

detik 

Close-

Up 

Depapepe-

Kaze 
Proses Milling 

merupakan 

proses pengo-

lahan tebu untuk 

memisahkan 

ampas tebu dan 

nira. 

Menampilkan 

layar hitam 

dengan video 

dalam bingkai 

persegi panjang 

disertai dengan 

teks penjelas di 

bawah bingkai. 

Scene : 11 

11. 
1. 

 
 

43 

detik 

Medium 

Long 

Shot 

Depapepe-

Kaze 
Tebu yang telah 

berusia 1 th dan 

tinggi + 3 m di-

panen, ditim-

bang & diangkut 

dari truck/lori ke 

stasiun penggi-

lingan yaitu ke 

meja tebu, dipo-

tong/dicacah 

menajdi ukuran 

kecil, kemudian 

diperah untuk 

dipisahkan 

antara nira dan 

Menampilkan 

tebu yang 

diangkut dari 

lori akan 

dipindahkan ke 

meja tebu 

menggunakan 

crane. 

2. 

 

26 

detik 

Medium 

Close-

Up 

Tebu yang 

sudah 

dipindahkan ke 

meja tebu. 

3. 

 

30 

detik 

Close-

Up 

Tebu dari meja 

tebu disalurkan 

ke unigrator. 
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4. 

 

58 

detik 

Close-

Up 

ampas tebu. 

Proses penggili-

ngan diulang 4 

kali agar nira 

terperah secara 

sempurna dan 

tdk ada nira yg 

tersisa di batang 

tebu. Nira & 

ampas tebu di-

angkut ke bagian 

selanjutnya utk 

diproses. Ampas 

tebu dimanfaat-

kan sebagai 

bahan bakar 

boiler mesin 

tenaga uap dlm 

proses produksi 

gula. Sedangkan 

nira disalurkan 

ke stasiun 

pemurnian. 

Saluran 

unigrator, 

dimana tebu 

akan dipotong 

menjadi ukuran 

kecil sebelum 

digiling. 

5. 

 

80 

detik 

Medium 

Close-

Up 

Depapepe-

Pride 

Proses 

penggilingan 

tebu dengan 

mesin 

penggiling. 

6. 

 

31 

detik 

Close-

Up 

Nira yang telah 

diperoleh dari 

penggilingan 

tebu pertama. 

7. 

 

32 

detik 

Medium 

Close-

Up 

Nira hasil 

penggilingan 

akan ditampung 

dalam bak 

hingga 

mencapai 2,5 

ton. 

Scene : 12 

12

. 

1. 

 

15 

detik 

Close-

Up 

Depapepe-

Pride 
Proses Purifi-

kasi adl proses 

penjern-han nira 

dg mengikat& 

mengendapkan 

kotoran. 

Video transisi 

proses 

purifikasi. 

Scene : 13 

13. 
1. 

 

30 

detik 

Close-

Up 

Depapepe

-Pride 
Nira hasil peng-

gilingan adalah 

nira hitam. Nira 

hitam diproses ke 

tahap selan-

jutnya di stasiun 

pemurnian  

menghasilkan 

nira jernih 

Proses pemur-

Juice Heiter, 

tempat pemasa-

kan nira untuk 

diendapkan 

kotorannya. 

2. 

 

28 

detik 

Medium 

Close-

Up 

Mesin pemisah 

kotoran nira. Di 

sinilah blothong 

dihasilkan. 
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nian dilakukan dg 

proses kimiawi. 

Nira hitam diberi 

adaptif berupa 

belerang, kapur, 

kopulan berfungsi 

mengendapkan 

kotoran. Setelah 

pengendapan, 

nira hitam 

menjadi nira 

jernih yg akan 

diproses lagi di 

stasiun 

penguapan. 

Scene : 14 

14. 
1. 

 

15 

detik 

Close-Up Depapepe

-

Sky!Sky!

Sky! 

Proses evaporasi 

merupakan proses 

pemekatan nira 

dg menguapkan 

airnya. 

Video transisi 

proses 

evaporasi. 

Scene : 15 

15. 
1. 

 

24 

detik 

Big 

Close-

Up 

Depapepe

-

Sky!Sky!

Sky 

Nira jernih dari 

stasiun pemur-

nian kemudian 

diproses lagi di 

stasiun pengua-

pan utk mengu-

apkan air yg ter-

kandung dalam 

nira sehingga 

menghasilkan 

nira kental (nira 

murni).   

Bejana Clarifier, 

tempat 

penguapan nira. 

2. 

 

10 

detik 

Long 

Shot 

Bejana pemasak, 

memasak nira 

sampai pekat. 

Scene : 16 

16. 
1. 

 

15 

detik 

Close-Up Depapepe

-

Sky!Sky!

Sky 

Proses kristalisasi 

merupakan proses 

untuk 

pembentukan 

kristal-kristal 

gula. 

Video transisi 

proses 

kristalisasi. 
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Scene : 17 

17. 
1. 

 

34 

detik 

Medium 

Close-

Up 

Depapepe

-

Sky!Sky!

Sky 

Setelah mempe-

roleh nira kental, 

nira kental di-

masak lagi untuk 

mendapatkan 

bibit kristal gula 

yang masih 

kental. Bibit-bibit 

Kristal gula ini 

akan diproses lagi  

memisah-kan 

Kristal gula dan 

larutannya. 

Bejana 

pengkristalan 

nira pekat 

hingga 

membentuk 

kristal-kristal 

gula. 

2. 

 

20 

detik 

Big 

Close-

Up 

 Pengecekan 

kristal-kristal 

gula yang 

terbentuk. 

Scene : 18 

18. 
1. 

 

15 

detik 

Close-Up Depapepe

-

Sky!Sky!

Sky 

Proses 

Centrifugasi 

(Pemutaran) 

merupakan proses 

pemisahan kristal 

gula dengan 

larutannya 

(mollases). 

Video transisi 

proses 

centrifugasi. 

Scene : 19 

19. 
1. 

 

8 detik Close-

Up 

Depapepe

-

Sky!Sky!

Sky 

Bibit kristal gula 

yg didapat setelah 

proses pemasakan 

kemudian diolah 

di stasiun putaran 

(diputar 2200 

rpm) utk memi-

sahkan Kristal 

gula & larutannya 

sehingga meng-

hasilkan Kristal 

gula yang putih. 

dlm proses pemu-

taran ini, produk 

yg dihasilkan ber-

upa gula Kristal 

dan molasses.  

Mesin 

centrifugasi. 

2. 

 

38 

detik 

Big 

Close-up 

Bagian mesin 

centrifugasi 

berputar cepat 

memisahkan 

kristal gula 

menjadi butiran 

gula pasir putih. 

3. 

 

16 

detik 

Medium 

Close-

Up 

Mesin Rotary 

Dryier-Cooler, 

utk mendingin 

kan & menger-

ingkan gula 

pasir agar awet. 
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Scene : 20 

20. 
1. 

 

15 

detik 

Close-Up Depapepe

-

Sky!Sky!

Sky 

Proses packing 

merupakan proses 

penim-bangan 

dan pe-ngemasan 

gula Kristal putih. 

Video transisi 

proses packing/ 

pengemasan. 

Scene : 21 

21. 
1. 

 

23 

detik 

Close-

Up 

Depapepe

-

Sky!Sky!

Sky 

Gula yang telah 

siap dipasarkan 

akan dikemas dg 

timbangan netto 

50kg/bag 

kemudian dikirim 

ke gudang 

produk. 

 

Packing gula 

secara otomatis 

dg mesin, netto 

50kg . 

2. 

 

12 

detik 

Big 

Close-

Up 

 Setelah mema-

sukkan gula dlm 

wadah, juga 

akan dijahit 

secara otomatis. 

3. 

 

26 

detik 

Long 

Shot 

Pengangkutan 

gula yang sudah 

dikemas ke 

dalam gudang 

produk. 

Tabel 8 Storyboard Video Company Profile Pabrik Gula Cepiring 

d. Casting 

Casting dilakukan untuk menentukan pembaca naskah atau 

narrator. Kriteria narrator yang dipilih antara lain yaitu intonasi dan suara 

dalam membaca teks. Narrator yang baik, memiliki intonasi sedang, tidak 

terlalu cepat dan tidak lambat, baik dalam memenggal kalimat dengan 

nada bergelombang tidak monoton atau datar. Suara jelas dan lancar.  

Test casting dilakukan dengan uji baca, dilihat dari segi intonasi, 

nada, kejelasan dalam pengucapan, jeda kalimat baik tanpa maupun dalam 

proses rekam suara. Narrator yang terpilih adalah Fatimah dan Yashinta 
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(Shinta). Kedua narrator mengisi suara pada video Company Profile ini, 

dengan suara lebih didominasi oleh Shinta. 

e. Editing 

Dalam pembuatan video ini menggunakan software Ulead 

VideoStudio 11.0 dan Audacity 2.0.5. Ulead VideoStudio digunakan 

sebagai software untuk menyambung video yang telah direkam dengan 

HandyCam Sony. Video yang sudah direkam kemudian diseleksi. Video 

hasil seleksi akan dimasukkan ke panel video track secara berurutan. 

Video akan kembali diseleksi, dan bagian yang tidak diperlukan akan di-

cut atau dipotong. Video yang telah berurutan dan diedit dengan di-cut 

akan diberi efek Film-Fade yang telah ada pada fitur software. Efek ini 

berfungsi terjadi tumpukan transparan pada perpindahan antar video satu 

dan lainnya sehingga pepindahan video tampak lebih halus. 

Teks penjelas ditambahkan di panel title track. Pada Ulead, 

terdapat fitur animasi teks yang dapat diatur sesuai dengan keinginan. 

Selain itu disediakan item title yang menampilkan efek animasi teks secara 

otomatis, tinggal mengisi atau mengubah teksnya saja. Dalam karya video 

ini, teks ditampilkan dalam beberapa kombinasi animasi. Teks company 

profile ditampilkan dengan item title otomatis bertajuk summer fun, yang 

menampilkan timbul pada teks “company” dan gerak melingkar secara 

horizontal pada teks “profile”. Teks “Industri Gula Nusantara” 

ditampilkan dengan efek fly-in, yang muncul dari bawah layar kemudian 

fly-out ke bawah ketika teks keluar layar. Teks judul “Proses Produksi 
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Gula Pasir Putih” menggunakan item title otomatis bertajuk The 

VideoStudio Director’s Cut, yang ditampilkan dalam 3 baris dan 3 

kombinasi warna (merah, kuning dan putih). Teks lain ditampilkan pada 

video transisi dengan ditampilkan efek fly-in, yang muncul dari bawah 

layar kemudian fly-out ke bawah ketika teks keluar layar. 

Input suara ditampilkan dalam dua panel, voice track digunakan 

untuk input suara hasil rekaman atau file audio, tapi difungsikan sebagai 

penerima rekaman suara. Panel kedua adalah music track, digunakan 

untuk input data berupa file audio. Pada voice track, diisi dengan rekaman 

suara narrator dan pada music track digunakan untuk menampilkan 

backsound lagu pengiring, yaitu lagu Canon, Kaze, Pride, dan Sky!Sky!Sky 

by Depapepe.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17 Lembar kerja pada software Ulead VideoStudio 11.0 

Keterangan: 

1 Layar Ulead. Menampilkan hasil editing video. 

2 Menu bar. 
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3 Gallery untuk wadah input file. 

4 Tampilan file-file video yang telah diinput. 

5 Panel Video Track, panel editing video 

6 Panel Overlay Track 

7 Panel Title Track, panel untuk menambah dan edit teks. 

8 Panel Voice Track, biasanya untuk input file rekaman suara. 

9 Panel Music Track, input music file sebagai backsound.  

10 Menu Share, langkah pertama saat rendering video. 

Rendering dilakukan setelah semua video, teks, rekaman suara, 

backsound yang diperlukan telah selesai diedit. File akan diubah dalam 

format video MPEG dengan cara Share - Create Video File – Costum 

kemudian ketik nama file dengan file format MPEG files (*mpg,*m2t), 

dengan keterangan option yang muncul; MPEG files; 24 bits, 720 x 576, 

25 fps; Lower Field First; (DVD-PAL), 4:3; Video data rate: Variable 

(Max.  8000 kbps); LPCM Audio, 48000 Hz, Stereo. Setelah itu save, dan 

proses rendering akan dimulai sampai 100%. Setelah proses rendering 

selesai, video yang tampak pada layar ulead akan secara otomatis berjalan. 

f. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Video Company Profile 

Jenis : VCD Promosi 

Durasi : 16 menit 52 detik 

Ukuran Frame : 720x576(PAL DV) 

Setting : Industri Gula Nusantara (Pabrik Gula Cepiring) Kendal 
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Tahun  : 2015 

g. Deskripsi dan Analisis Karya 

1) Deskripsi Company Profile 

Video Company Profile ini merupakan salah satu media promosi 

Pariwisata Pabrik Gula Cepiring yang menampilkan informasi pariwisata 

sejarah dan pariwisata pengetahuan yang ditawarkan dalam kunjungan 

Heritage Tour. Dalam video ini menampilkan video documenter yang 

diambil secara langsung mengenai lingkungan Pabrik Gula Cepiring, 

keadaan baik bangunan, mesin-mesin pada saat ini dan sekilas mengenai 

proses pembuatan gula pasir yang dikemas dalam durasi 16 menit 52 

detik. Video ini juga merupakan salah satu media informasi sebagai 

sarana pemandu bagi pengunjung tentang proses pembutan gula pasir 

sebagai salah satu objek pariwisata pengetahuan di Pabrik Gula Cepiring 

yang menampilkan informasi pengetahuan pembuatan gula pasir sebagai 

salah satu kegiatan pada kunjungan Heritage Tour.Pada video, selain 

gambar bergerak, juga ditampilkan teks dan narasi berupa suara yang 

diiringi lagu Canon, Kaze, Pride dan Sky!Sky!Sky! by Depapepe sebagai 

backsong. Video ditampilkan dalam scene-scene, yaitu scene pembuka, 

scene isi dan scene penutup. Pada scene isi terpadat scene transisi yang 

memisahkan tampilan scene informasi pariwisata sejarah dan pariwisata 

pengetahuan dan juga transisi pemisah tampilan scene informasi pada 

tahapan proses pembuatan gula pasir, yaitu transisi prose smiling, 

purifikasi, evaporasi, kristalisasi, centrifugasi dan packing. 
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2) Analisis Company Profile 

a) Scene 1 

    

Gambar 18 Scene 1 Pembuka 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Pembuka 

Durasi : 8 detik 

- Deskripsi Karya 

Pada scene ini, ditampilkan teks “Company Profile” dalam 

posisi miring di tengah-tengah bidang dengan ukuran teks “company” 

lebih kecil dari teks “profile”. Teks “company” muncul dari semu 

menjadi jelas, disusul dengan teks “profile” yang muncul dengan efek 

melingkar secara horisontal. Kemudian teks menghilang secara 

bersamaan. Setelah teks menghilang, muncul logo Industri Gula 

Nusantara dari semu ke jelas dengan motion rotasi searah jarum jam.  

Logo terletak di tengah-tengah bidang. Setelahnya muncul teks 

Industri Gula Nusantara dari bawah bidang naik ke atas menempatkan 

diri di bawah logo. Logo menghilang dimulai dengan keluarnya teks 

terlebih dahulu dengan bergerak ke bawah bidang, disusul dengan logo 

yang berotasi sampai menghilang. Efek yang digunakan dalam video 

ini adalah efek fade (memudar) dan turn (berputar). 
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- Analisis Karya 

Bahasa rupa yang digunakan dalam video ini diambil dengan 

kamera diam (still), dengan sudut pandang normal. Dilihat dari arah 

penglihatan adalah tampak wajar, searah dengan pandangan mata. 

Point of interest ditekankan pada tampilan logo yang ditampilkan 

dengan efek rotasi pada tengah-tengah bidang.  

b) Scene 2 

      

     
Gambar 19 Scene 2 Pembuka 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Pembuka 

Durasi : 41 detik 

- Deskripsi Karya 

Video diawali dengan gambar keadaan jalan raya di depan 

Pabrik Gula Cepiring yang menampilkan lalu lalang berbagai 

kendaraan yang melintas. Dengan mengikuti laju kendaraan, 

pengambilan gambar berputar menuju ke tembok nama Industri Gula 

Nusantara, yang menampilkan nama, alamat dan logo. Dari tembok 

tersebut, pengambilan berputar ke kiri atas menampilkan gerbang 

melengkung yang menampilkan nama Industri Gula Nusantara. 
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Masuk melewati gerbang, tempat yang dituju pertama adalah 

pos penjaga bertujuan untuk melapor kedatangan. Ke arah kiri, dapat 

dilihat miniatur kereta uap penarik lori. Di belakangnya terdapat papan 

nama perusahaan yang ditempatkan pada pagar kawat hitam tipis, yang 

tidak terlihat jelas di kejauhan, karena berada di bawah pohon yang 

berbayang. Objek selanjutnya adalah kantor besar. Kantor ini sangat 

kental akan arsitektur Belanda-nya. Beberapa menampilkan 

menampilkan bagian-bagian dari Kantor Besar yang diambil dari jarak 

dekat.    

Gedung Serba Guna ditampilkan dari sudut depan gedung, 

kemudian diperlihatkan keadaan ruang dalam gedung ini yang berupa 

aula luas sebagai tempat pengarahan. Objek kereta uap kuno ini, tidak 

ditampilkan secara mendetail, hanya sekilas dan menampilkan keadaan 

objek yang dilihat secara keseluruhan saja. 

- Analisis Karya 

Bahasa rupa yang digunakan dalam pengambilan video 

menggunakan kamera still atau diam, kamera pan yaitu bergerak ke 

samping dilihat dari poros horisontal dan kamera tlit yang bergerak ke 

atas ke bawah dari poros vertikal. Kamera pan digunakan dengan arah 

pandang bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya dengan tujuan 

memberi pandangan secara keseluruahan dan luas lingkungan yang 

ditampilkan dalam video. Arah pandang itu dapat dilihat dari gambar 

1, 2, 3, 4, 8, 10 dan 13. Kamera still digunakan dengan sudut pandang 
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pengambilan diperbesar, tampak pada gambar 6, 7, 9, 11, 12 dan 14. 

Hal itu bertujuan untuk memberi kesan detail atau diperjelas 

menekankan pada suatu objek. Dilihat dari arah penglihatan, kamera 

pan dan still ini adalah tampat wajar, dengan arah pandang sejajar 

dengan mata dan eye level normal.  Kamera tlit dipergunakan dengan 

arah pandang ke atas (frog eye) yang dapat dilihat pada gambar 5.  

Pengambilan gambar pada video ini dengan ukuran 

pengambilan gambar kombinasi antara Close-Up, Big Close-Up, 

Medium Close-Up, Long Shot. Pengambilan gambar Close-Up dapat 

dilihat dari gambar 1, 3, 4, 9 dan 14. Pengambilan gambar ini 

dilakukan untuk menampilkan objek dengan jelas, walau diambil 

sebagian, tetapi masih dikenali secara keseluruhan.  

Pengambilan gambar Big Close-Up terlihat pada gambar 11 

dan 13, dengan tujuan pengambilan memperlihatkan bagian-bagian 

objek secara khusus dan lebih detail. Medium Close-Up terlihat pada 

gambar 6, 7, 8, 10 dan 12 dengan tujuan menampilkan objek 

keseluruhan. Long Shot, dapat terlihat pada gambar 2, 5, 6, 7 dan 8. 

Objek ditampilkan secara keseluruhan dengan menampilkan linkungan 

disekitarnya. 

Secara keseluruhan, video yang ditampilkan hampir semua 

objek menggunakan 4 cara pengambilan di atas. Hal itu bertujuan 

untuk memberlihatkan objek dari keseluruhan terlebih dahulu, 
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kemudian diperjelas dengan pengambilan gambar lebih dekat, agar 

bagian-bagian objek dapat dilihat dengan lebih detail secara terpisah.  

c) Scene 3 

  

Gambar 20 Scene 3 Transisi Pariwisata Sejarah 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Transisi Pariwisata Sejarah 

Durasi : 4 detik 

- Deskripsi Karya 

Video peralihan menampilkan bidang putih dengan teks 

Pariwisata Sejarah yang ditempatkan di sisi kanan bawah bidang. Teks 

muncul dengan efek moving path dan menempatkan diri di sisi kanan 

bawah, dan menghilang dengan efek fade. Video disertai dengan voice 

narrator. 

- Analisis Karya 

Bahasa rupa pada video ini dilihat dari arah penglihatan mata 

adalah tampak wajar dengan arah pandang objek sejajar dengan mata. 

Sudut pandangan mata adalah sudut bawah dilihat dari penempatan 

teks pada bidang dengan arah gerak mata ke samping kanan.   

d) Scene 4 
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Gambar 21 Scene 4 Pariwisata Sejarah 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Pariwisata Sejarah 

Durasi : 103 detik 

- Deskripsi Karya 

Pada Pariwisata Sejarah, objek pertama yang ditampilkan 

adalah Kantor Besar. Tampilan awal berupa plang nama Jl. Kantor 

Besar, yang menunjukkan jalan utama menuju Kantor Besar Pabrik. 

Diikuti oleh plang tikungan, sebagai penunjuk arah belokan ke lokasi 

utama.  

Objek Kantor Besar ditampilkan secara detail. Dimulai dengan 

tampilan menyeluruh dari arah depan dengan jarak pengambilan 

gambar yang jauh, bergerak mendekat ke dalam dan menampilkan 

bagian-bagian Kantor Besar dengan lebih detail.  Kedetailan objek 

seperti tangga, pagar tembok, atap, taman, pilar, pintu, jendela 

lengkungan pintu, taman dan lainnya itu memperlihatkan keunikan 

desain arsitektur bangunan Belanda pada zaman penjajahan dulu. 

Setelahnya, adalah gambar mengenai objek kereta uap atau 

lokomotif kuno yang dulu dipergunakan sebagai sarana mengangkut 
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tebu dalam lori yang diangkut langsung dari perkebunan tebu milik 

rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Kendal. Dalam 

video ini, kereta yang ditampilkan sudah tidak dipergunakan lagi dan 

menjadi dekorasi taman yang ada di depan kantor utama. Kereta ini 

berjumlah sekitar 9 buah dengan model kereta berbeda. Warna kereta 

di dominasi oleh warna hijau pucat. Setelah objek kereta, juga ada 

objek rumah karyawan sebagai tempat tinggal karyawan Pabrik, 

terutama yang berasal dari luar kota. Rumah karyawan ini juga 

memakai desain arsitektur Belanda. 

- Analisis Karya 

Bahasa rupa yang digunakan dalam pengambilan video ini 

menggunakan kamera still atau diam, kamera pan yaitu bergerak ke 

samping dilihat dari poros horisontal dan kamera tlit yang bergerak ke 

atas ke bawah dari poros vertikal. Kamera pan digunakan dengan arah 

pandang bergerak ke samping kiri maupun kanan dengan tujuan 

memberi pandangan secara keseluruahan atau luas lingkungan yang 

ditampilkan dalam video. Arah pandang itu dapat dilihat dari gambar 2 

dan 16. Kamera still digunakan dengan sudut pandang pengambilan 

gambar secara lurus dan diperbesar atau diperdekat, tampak pada 

gambar 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 dan 15. Pengambilan secara lurus 

bertujuan untuk menampilkan objek secara keseluruhan beserta dengan 

lingkungan sekitarnaya. Pengambilan gambar diperbesar atau 

diperdekat memberi kesan detail atau diperjelas yang menekankan 
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pada tampilan perbagian suatu objek. Dilihat dari arah penglihatan, 

kamera pan dan still ini adalah tampat wajar, dengan arah pandang 

sejajar dengan mata dan eye level normal.  Kamera tlit dipergunakan 

dengan arah pandang ke atas (frog eye). Penggunaan kamera ini 

terlihat pada gambar 7, 8, 9 dan 10. Objek yang ditampilkan adalah 

objek yang tinggi atau berada di atas. Penggunaan kamera tlit pada 

video ini selain untuk menampilkan objek yang tinggi, juga 

dipergunakan untuk memperbesar atau memperdekat bagian-bagian 

yang lebih kecil pada objek utama agar lebih jelas dan lebih detail. 

Cara pengambilan video dikombinasikan dalam berbagai 

ukuran pengambilan yaitu Close-up, Big Close-Up, Medium Close-Up 

dan Long Shot. Secara keseluruhan kombinasi ukuran pengambilan ini 

dipakai dalam menampilkan seluruh objek. Tujuan pengambilan ini, 

objek akan ditampilkan secara keseluruhan (Long Shot), kemudian 

akan diperjelas atau diperdekat sampai menampilkan detail bagian-

bagian yang lebih khusus pada objek tersebut. Pengambilan Close-Up 

dapat dilihat pada gambar 1, 3, 5, 6, 11 dan 16. Pengambilan ukuran 

ini menampilkan objek dengan dekat tanpa memperlihatkan bentuk 

objek secara keseluruhan, tetapi masih dapat dikenali. Pengambilan 

Big Close-Up terlihat pada gambar 7, 8, 9, 10, 13 dan 14. Pengambilan 

ukuran ini bertujuan untuk memperlihatkan bagian-bagian khusus 

objek dengan lebih detail. Medium Close-Up ditampilkan pada gambar 

4 dan 12, yaitu menampilkan gambar dengan jarak sedang tidak terlalu 
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dekat dan tidak terlalu jauh dengan menampilkan sedikit keadaan 

lingkungan sekitarnya. Pengambilan gambar Long Shot terlihat pada 

gambar 2 dan 15. Pengambilan ukuran ini menampilkan objek secara 

keseluruhan beserta lingkungannya yang memberi kesan luas.    

e) Scene 5 

  

Gambar 22 Scene 5 Transisi Pariwisata Pengetahuan 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Transisi Pariwisata Pengetahuan 

Durasi : 4 detik 

- Deskripsi Karya 

Video peralihan Pariwisata Pengetahuan, ini memiliki tampilan 

yang sama persis seperti video peralihan Pariwista Sejarah 

sebelumnya, baik itu tampilan teks maupun background. Perbedaannya 

antara video peralihan atau transisi ini ada pada teks dan penjelasan 

yang disampaikan voice narrator. 

- Analisis Karya 

Sama seperti pembahasan pada video transisi Pariwisata 

Sejarah sebelumnya, pada video transisi Pariwisata Pengetahuan ini 

bahasan yan dijabarkan juga sama. Bahasa rupa pada video ini yang 

dilihat dari arah penglihatan mata adalah tampak wajar dengan arah 

pandang objek adalah sejajar dengan mata. Sudut pandangan mata 
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yang tampak adalah sudut bawah dilihat dari penempatan teks pada 

bidang yang berada di bawah kanan dengan arah gerak mata ke 

samping kanan. 

f) Scene 6 

      

     

Gambar 23 Scene 6 Pariwisata Pengetahuan 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Pariwisata Pengetahuan 

Durasi : 78 detik 

- Deskripsi Karya 

Setelah teks Pariwisata Pengetahuan, objek yang ditampilkan 

adalah sekilas tentang proses pembuatan Gula Tebu dari proses 

pengangkutan, milling atau penggilingan sampai proses packing atau 

pengemasan. Pada video ini, objek yang ditampilkan pertama adalah 

proses pengangkutan tebu dari lori ke meja tebu dengan menggunakan 

crane. Kemudian tebu yang sudah ada di meja crane di salurkan ke 

unigrator untuk dipotong-potong (dicacah) sebelum digiling. Tebu 

yang sudah dipotong, di masukkan ke mesin penggiling dan digiling 

sebanyak 4 kali, dengan penggilingan ke-3 dan 4 menggunakan air 

suling agar sari-sari tebu atau nira yang tersisa dapat diperah secara 
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sempuna menghasilkan ampas tebu yang kering dan tidak mengandung 

nira. 

Objek berikutnya adalah mesin pemasak Juice Heater untuk 

memasak nira agar kotorannya mengendap dan menghasilkan nira 

yang jernih dalam stasiun purifikasi. Kemudian menampilkan objek 

pengecekkan nira oleh salah seorang pekerja pada stasiun kristalisasi. 

Nira dicek untuk mengetahui pembentukan Kristal gula dengan 

menempatkan nira kental, diratakan pada kaca bening kemudian 

diterawang di tempat yang terang. 

Setelahnya ditampilkan mesin centrifugal bagian dalam setelah 

proses centrifugasi menampilkan gula pasir putih yeng telah terbentuk. 

Objek berikutnya yang ditampilkan adalah proses pengemasan. Yaitu 

proses pemasukan gula pasir putih ke dalam karung gula berukuran 

besar dengan netto 50 kg. Dan proses penjahitan karung setelah diisi 

gula dengan mesin jahit otomatis.  

- Analisis Karya 

Sama seperti pada bahasan video sebelumnya, bahasa rupa 

yang digunakan dalam pengambilan video ini menggunakan kamera 

still atau diam dan kamera tlit yang bergerak ke atas ke bawah dari 

poros vertikal. Kamera still digunakan dengan sudut pandang 

pengambilan gambar secara lurus dan diperbesar atau diperdekat. 

Objek pengambilan kamera ini dapat terlihat pada gambar 1, 4 dan 10. 

Pengambilan secara lurus bertujuan untuk menampilkan objek secara 
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keseluruhan beserta dengan lingkungan sekitarnya. Pengambilan 

gambar diperbesar atau diperdekat memberi kesan detail atau 

diperjelas yang menekankan pada tampilan perbagian suatu objek. 

Kamera tlit dipergunakan dengan arah pandang ke atas (frog eye) dan 

ke bawah. Penggunaan kamera ini terlihat pada gambar 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9 dan 11. Objek yang ditampilkan adalah objek yang tinggi atau berada 

di atas dan objek yang lebih rendah. Penggunaan kamera tlit pada 

video ini selain untuk menampilkan objek yang tinggi dan rendah, juga 

dipergunakan untuk memperbesar atau memperdekat bagian-bagian 

yang lebih kecil pada objek utama agar lebih jelas dan lebih detail. 

Cara pengambilan video dikombinasikan dalam berbagai 

ukuran pengambilan yaitu Close-up, Big Close-Up, Medium Close-Up 

dan Long Shot. Secara keseluruhan kombinasi ukuran pengambilan ini 

dipakai dalam menampilkan seluruh objek. Tujuan pengambilan ini, 

objek akan ditampilkan secara keseluruhan (Long Shot), kemudian 

akan diperjelas atau diperdekat sampai menampilkan detail bagian-

bagian yang lebih khusus pada objek tersebut. Pengambilan Close-Up 

dapat dilihat pada gambar 4, 5, 7 dan 8. Pengambilan ukuran ini 

menampilkan objek dengan dekat tanpa memperlihatkan bentuk objek 

secara keseluruhan, tetapi masih dapat dikenali. Pengambilan Big 

Close-Up terlihat pada gambar  9, 10 dan 11. Pengambilan ukuran ini 

bertujuan untuk memperlihatkan bagian-bagian khusus objek dengan 

lebih detail. Medium Close-Up ditampilkan pada gambar 1, 2 dan 3, 
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yaitu menampilkan gambar dengan jarak sedang tidak terlalu dekat dan 

tidak terlalu jauh dengan menampilkan sedikit keadaan lingkungan 

sekitarnya. Pengambilan gambar Long Shot terlihat pada gambar 6. 

Pengambilan ukuran ini menampilkan objek secara keseluruhan 

beserta lingkungannya yang memberi kesan luas.    

g) Scene 7 

     

      
Gambar 24 Scene 7 Tagline dan transisi ke Video Proses 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Tagline dan transisi Video Proses 

Durasi : 25 detik 

- Deskripsi Karya 

Pada video tagline ini, menampilkan teks “Heritage Tour” dan 

slogan “See The History. Get New Knowledge with Fun”. Video 

ditampilkan sederhana berupa teks yang muncul dengan efek fade-

crose fade. Teks muncul bergantian dimulai dengan “Heritage Tour” 

dan disusul dengan teks “See The History. Get New Knowledge with 

Fun”. Teks ditampilkan dalam warna putih dengan background hitam. 

Setelah video tagline, dilanjutkan dengan video transisi proses yang 

menampilkan teks narasi “Selanjutnya ditampilkan video Proses 
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Produksi Gula Pasir secara lengkap”, sebagai penghubung video 

sebelumnya ke video proses produksi gula pasir. 

- Analisis Karya 

Tampilan teks Heritage Tour, menggunakan font University 

Roman LET dengan tampilan tebal berukuran 75 pt berwarna putih. 

Untuk teks slogan menggunakan font Vijaya berukuran 50 pt, juga 

berwarna putih. Dan untuk teks “Selanjutnya ditampilkan video Proses 

Produksi Gula Pasir secara lengkap” ditampilkan dengan font Times 

New Roman 38 pt berwarna putih. Teks “Heritage Tour”, slogan “See 

The History, Get New Knowledge with Fun” dan transisi “Selanjutnya 

ditampilkan video Proses Produksi Gula Pasir secara lengkap” 

ditampilkan dengan efek fade-cross fade. Teks menggunakan warna 

putih yang kontras dengan tampilan background yang berwarna hitam. 

h) Scene 8 

 

Gambar 25 Scene 1 Opening Judul 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Opening Judul 

Durasi : 3 detik 

- Deskripsi Karya 

Video diawali dengan teks miring Proses Produksi Gula Pasir 

sebagai judul utama dengan background hitam polos. Teks 
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ditampilkan secara diagonal menggunakan warna merah, kuning dan 

putih. Dengan teks “proses” lebih kecil dari teks “produksi” dan “gula 

pasir putih”. 

- Analisis Karya 

Pada tampilan video judul ini, teks ditampilkan dengan font Arial 

Black dengan ukuran teks “proses” adalah 38 pt dan ukuran 45 pt 

untuk teks “produksi” dan “gula pasir putih”. Teks ditampilkan dalam 

posisi diagonal atau miring adalah untuk menarik perhatian 

pengunjung. Tampilan teks menggunakan kombinasi tiga warna yaitu, 

merah pada teks “proses”, kuning pada teks “produksi” dan putih pada 

teks “gula pasir putih”. 

i) Scene 9 

     

   
Gambar 26 Scene 2 Proses Pengangkutan 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Proses Pengangkutan 

Durasi : 81 detik 

- Deskripsi Karya 

Video menampilkan gambar proses pengangkutan tanaman tebu 

yang akan diproses menjadi gula pasir. Proses pengangkutan 
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diperlihatkan dari tanaman tebu yang masih ada dalam mobil truk yang 

diambil dari kebun tebu, kemudian diangkat dengan crane dipindahkan 

ke dalam lori. Tebu yang sudah dipindahkan ke dalam lori ini 

kemudian digabungkan dengan lori-lori yang berisi tebu lainnya. 

Setelah lori berjumlah 8-12 buah, lori kemudian didorong oleh traktor 

atau ditarik oleh kereta uap menuju tempat penggilingan di dalam 

pabrik. Lori yang sudah kosong kemudian dikembalikan ke tempat 

semula dengan ditarik sapi. 

- Analisis Karya 

Sama seperti analisis video Company Profile, bahasa rupa yang 

digunakan dalam pengambilan video ini menggunakan kamera still 

atau diam dan kamera tlit yang bergerak ke atas ke bawah dari poros 

vertikal. Kamera still digunakan dengan sudut pandang pengambilan 

lurus dan diperbesar, tampak pada gambar 1, 2, 6 dan 7 dengan tujuan 

memperjelas objek dan menampilkan objek tegak lurus dengan 

pandangan mata. Dilihat dari arah penglihatan kamera ini adalah 

tampak wajar, dengan arah pandang sejajar dengan mata dan eye level 

normal.  Kamera tlit dipergunakan dengan arah pandang ke atas (frog 

eye) yang dapat dilihat pada gambar 3, 4 dan 5.  

Pengambilan gambar pada video ini dengan ukuran pengambilan 

gambar kombinasi antara Close-Up, Medium Close-Up, Long Shot. 

Pengambilan gambar Close-Up dapat dilihat dari gambar 1 dan 7. 

Pengambilan gambar ini dilakukan untuk menampilkan objek dengan 
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jelas. Medium Close-Up terlihat pada gambar 2 dan 5 dengan 

menampilkan objek keseluruhan. Long Shot, dapat terlihat pada 

gambar 3, 4, 6 dan 7. Objek ditampilkan secara keseluruhan dengan 

menampilkan linkungan disekitarnya. 

Secara keseluruhan, video yang ditampilkan hampir semua objek 

menggunakan 4 cara pengambilan di atas. Hal itu bertujuan untuk 

memberlihatkan objek dari keseluruhan terlebih dahulu, kemudian 

diperjelas dengan pengambilan gambar lebih dekat, agar bagian-bagian 

objek dapat dilihat dengan lebih detail secara terpisah.  

j) Scene 10 

    

Gambar 27 Scene 3 Transisi Proses Milling 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Transisi Proses Milling 

Durasi : 15 detik 

- Deskripsi Karya 

Video ini merupakan video peralihan proses milling. Video 

ditampilkan dengan background berwarna hitam polos, dengan 

tampilan video kecil, tidak seluruh layar, berada di tengah bidang agak 

ke atas. Di bawah video, ditampilkan teks yang penjelas proses milling 

dengan tampilan fly in-fly out. Video di tengah bidang menampilkan 
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potongan proses milling, dan ditampilkan dengan adanya voice 

narrator sebagai penjelas. 

- Analisis Karya 

Bahasa rupa yang digunakan dalam video ini adalah menggunakan 

kamera still (diam), dengan sudut pandang normal. Frame atau bingkai 

yang dibentuk menampilkan video sekilas proses milling. Frame 

ditampilkan dengan ukuran pengambilan medium close-up, dan 

menampilkan sebagian background hitam di belakang frame juga 

memberi ruang untuk tempat teks penjelas ditampilkan di bawah 

frame. Frame video dan teks saling berhubungan sehingga audiens 

akan terfokus pada tampilan scene ini. 

Point of interest ditampilkan dalam bentuk video frame, sehingga 

audiens akan memberikan fokus lebih pada tampilan video frame ini. 

Aset dalam video frame ini diambil dari video berlangsungnya proses 

milling dalam produksi gula pasir. 

k) Scene 11 

     

      

      

Gambar 28 Scene 4 Proses Milling 



144 

 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Proses Milling 

Durasi : 290 detik 

- Deskripsi Karya 

Tampilan video proses milling atau penggilingan dimulai dengan 

tebu dalam lori diangkat menggunakan crane, dipindahkan ke meja 

tebu. Dari meja tebu, tebu didorong ke saluran yang akan membawa 

tebu ke cane cutter, tempat pemotongan yang berfungsi memotong 

tebu, mencacah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah digiling. 

Tebu yang sudah dipotong disalurkan ke mesin penggilingan, untuk 

memisahkan nira dan ampas tebu. Proses penggilingan dilakukan 

sebanyak empat kali, sengann pengulangan ketiga dan keempat 

menggunakan air suling. Hal itu agar nira tebu dapat diperah 100%, 

sehinga nira tidak tertinggal di ampas tebu dan nira dapat digunakan 

semaksimal mungkin. Nira yang terperah akan ditampung terlih dahulu 

dalam wadah. Setelah nira yang tertampung sekitar 2,6 ton, wadah 

akann terbuka dan mengalirkan nira ke stasiun pemurnian untuk 

diproses lebih lanjut. 

- Analisis Karya 

Bahasa rupa yang digunakan dalam pengambilan video 

menggunakan kamera tlit yang bergerak ke atas ke bawah dari poros 

vertikal. Kamera tlit dipergunakan dengan arah pandang ke atas (frog 

eye) dan ke bawah. Objek yang ditampilkan adalah objek yang tinggi 
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atau berada di atas dan objek yang lebih rendah. Penggunaan kamera 

tlit pada video ini selain untuk menampilkan objek yang tinggi dan 

rendah, juga dipergunakan untuk memperbesar atau memperdekat 

bagian-bagian yang lebih kecil pada objek utama agar lebih jelas dan 

lebih detail. Objek dengan arah ke atas dapat dilihat pada gambar 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16 dan 17. Gambar lainnya menampilkan arah 

pandang ke bawah. 

Pengambilan gambar pada video ini dengan ukuran pengambilan 

gambar kombinasi antara Close-Up, Big Close-Up, Medium Close-Up, 

Long Shot. Secara keseluruhan kombinasi ukuran pengambilan ini 

dipakai dalam menampilkan seluruh objek. Tujuan pengambilan ini, 

objek akan ditampilkan secara keseluruhan (Long Shot), kemudian 

akan diperjelas atau diperdekat sampai menampilkan detail bagian-

bagian yang lebih khusus pada objek tersebut. Pengambilan gambar 

Close-Up dapat dilihat dari gambar 16. Pengambilan gambar ini 

dilakukan untuk menampilkan objek dengan jelas. Pengambilan 

gambar Big Close-Up terlihat pada gambar 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17  dan 

18, dengan tujuan pengambilan memperlihatkan bagian-bagian objek 

secara khusus dan lebih detail. Medium Close-Up terlihat pada gambar 

1, 2, 9 dan 12 dengan tujuan menampilkan objek keseluruhan. Long 

Shot, dapat terlihat pada gambar 3, 4, 5, 6 dan 10. Objek ditampilkan 

secara keseluruhan dengan menampilkan linkungan disekitarnya. 
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l) Scene 12 

   

Gambar 29 Scene 5 Transisi Proses Purifikasi 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Transisi Proses Purifikasi 

Durasi : 15 detik 

- Deskripsi Karya 

Merupakan video peralihan proses purifikasi atau pemurnian. Sama 

seperti video peralihan sebelumnya, gambar yang ditampilkan memliki 

background hitam dengan video yang diampilkan dalam ukuran kecil 

dalam frame, di tengah bidang agak ke atas.  

Di bawah video ditamipilkan teks purifikasi dan penjelasannya 

dengan tampilan fly in dan fly out bergantian. Video yang ditampilan 

merupakan potongan video proses purifikasi, disertai dengan voice 

narrator. 

- Analisis Karya 

Seperti pada video transisi proses milling sebelumnya, bahasa rupa 

yang digunakan dalam video ini adalah menggunakan kamera still 

(diam), dengan sudut pandang normal. Frame atau bingkai yang 

dibentuk menampilkan video sekilas proses purifikasi (pemurnian). 

Frame ditampilkan dengan ukuran pengambilan medium close-up, dan 

menampilkan sebagian background hitam di belakang frame juga 
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memberi ruang untuk tempat teks penjelas ditampilkan di bawah 

frame. Video dalam frame dan teks saling berhubungan sehingga 

audiens akan terfokus pada tampilan scene ini. 

Point of interest ditampilkan dalam bentuk video frame, sehingga 

audiens akan memberikan fokus lebih pada tampilan video frame ini. 

Aset dalam video frame ini diambil dari video berlangsungnya proses 

purifikasi (pemurnian) dalam produksi gula pasir. 

m) Scene 13 

    

Gambar 30 Scene 6 Proses Purifikasi 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Proses Purifikasi 

Durasi : 58 detik 

- Deskripsi Karya 

Video proses purifikasi atau pemurnian, menampilkan mesin-

mesin dan panci atau bejana tempat nira dimasak dengan tambahan 

flokulan untuk memproses nira pekat dari proses penggilingan menjadi 

nira jernih dengan mengendapkan kotorannya. 

- Analisis Karya 

Sama seperti video-video sebelunmya, bahasa rupa yang digunakan 

dalam pengambilan video menggunakan kamera still atau diam yang 

digunakan dengan sudut pandang pengambilan diperbesar dan tegak 
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lurus. Hal itu bertujuan untuk memberi kesan detail atau diperjelas 

menekankan pada suatu objek. Dilihat dari arah penglihatan, kamera 

ini adalah tampat wajar, dengan arah pandang sejajar dengan mata dan 

eye level normal.   

Pengambilan gambar pada video ini dengan ukuran pengambilan 

gambar kombinasi antara Close-Up, Big Close-Up, dan Medium Close-

Up. Pengambilan gambar Close-Up dapat dilihat dari gambar 2 dan 4. 

Pengambilan gambar ini dilakukan untuk menampilkan objek dengan 

jelas. Pengambilan gambar Big Close-Up terlihat pada gambar 3 

dengan tujuan pengambilan memperlihatkan bagian-bagian objek 

secara khusus dan lebih detail. Medium Close-Up terlihat pada gambar 

1 dengan tujuan menampilkan objek keseluruhan.  

n) Scene 14 

   

Gambar 31 Scene 7 Transisi Proses Evaporasi 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Transisi Proses Evaporasi 

Durasi : 15 detik 

- Deskripsi Karya 

Seperti video peralihan sebelumnya, video peralihan proses 

purifikasi ke proses evaporasi ini juga menamiplkan video proses 

evaporasi dalam ukuran lebuh kecil dengan posisi di tengah bidang 
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dengan background hitam, disertai teks dengan tampilan fly in-fly out 

di bawah video yang menjelaskan proses evaporasi, disertai dengan 

voice narrator. 

- Analisis Karya 

Seperti pada video transisi sebelumya, bahasa rupa yang digunakan 

dalam video ini adalah menggunakan kamera still (diam), dengan 

sudut pandang normal. Frame atau bingkai yang dibentuk 

menampilkan video sekilas proses evaporasi (penguapan). Frame 

ditampilkan dengan ukuran pengambilan medium close-up, dan 

menampilkan sebagian background hitam di belakang frame juga 

memberi ruang untuk tempat teks penjelas ditampilkan di bawah 

frame. Frame video dan teks saling berhubungan sehingga audiens 

akan terfokus pada tampilan scene ini. Point of interest ditampilkan 

dalam bentuk video frame, sehingga audiens akan memberikan fokus 

lebih pada tampilan video frame ini. Aset dalam video frame ini 

diambil dari video berlangsungnya proses evaporasi (penguapan) 

dalam produksi gula pasir. 

o) Scene 15 

     

Gambar 32 Scene 8 Proses Evaporasi 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Proses Evaporasi 
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Durasi : 34 detik 

- Deskripsi Karya 

Sama seperti video proses purifikasi, pada proses evaporasi ini 

ditampilkan mesin-mesin besar tempat proses evaporasi nira 

berlangsung. Beberapa bagian juga ditampilkan dalam jarak dekat, 

seperti pada mesin clarifier, dimana proses evaporasi ini ditampilkan 

secara dekat tampak dalam mesin melalui kaca pemantau hasil 

evaporasi. 

- Analisis Karya 

Bahasa rupa yang digunakan dalam pengambilan video 

menggunakan kamera still atau diam dan kamera tlit yang bergerak ke 

atas ke bawah dari poros vertikal. Kamera still digunakan dengan 

sudut pandang pengambilan diperbesar dan tegak lurus, tampak pada 

gambar 1, 2, 3 dan 4. Hal itu bertujuan untuk memberi kesan detail 

atau diperjelas menekankan pada suatu objek. Dilihat dari arah 

penglihatan adalah tampat wajar, dengan arah pandang sejajar dengan 

mata dan eye level normal.  Kamera tlit dipergunakan dengan arah 

pandang ke atas (frog eye) yang dapat dilihat pada gambar 5.  

Pengambilan gambar pada video ini dengan ukuran pengambilan 

gambar kombinasi antara Close-Up, dan Big Close-Up. Pengambilan 

gambar Close-Up dapat dilihat dari gambar 1, 2, 4 dan 5. Pengambilan 

gambar ini dilakukan untuk menampilkan objek dengan jelas. 

Pengambilan gambar Big Close-Up terlihat pada gambar 3, dengan 
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tujuan pengambilan memperlihatkan bagian-bagian objek secara 

khusus dan lebih detail.  

p) Scene 16 

   

Gambar 33 Scene 9 Transisi Proses Kristalisasi 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Transisi Proses Kristalisasi 

Durasi : 15 detik 

- Deskripsi Karya 

Setelah proses evaporasi, ditampilkan video peralihan ke proses 

kristalisasi. Tampilan video sama seperti video peralihan sebelum-

sebelumnya, yaitu kombinasi antara video, teks dan voice narrator 

dengan background hitam polos. 

- Analisis Karya 

Seperti pada video transisi sebelumya, bahasa rupa yang digunakan 

dalam video ini adalah menggunakan kamera still (diam), dengan 

sudut pandang normal. Frame atau bingkai yang dibentuk 

menampilkan video sekilas proses kristalisasi. Frame ditampilkan 

dengan ukuran pengambilan medium close-up, dan menampilkan 

sebagian background hitam di belakang frame juga memberi ruang 

untuk tempat teks penjelas ditampilkan di bawah frame. Frame video 
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dan teks saling berhubungan sehingga audiens akan terfokus pada 

tampilan scene ini. 

Point of interest ditampilkan dalam bentuk video frame, sehingga 

audiens akan memberikan fokus lebih pada tampilan video frame ini. 

Aset dalam video frame ini diambil dari video berlangsungnya proses 

kristalisasi dalam produksi gula pasir. 

q) Scene 17 

         

   

Gambar 34 Scene 10 Proses Kristalisasi 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Proses Kristalisasi 

Durasi : 54 detik 

- Deskripsi Karya 

Proses kristalisasi berlangsung di stasiun kristalisasi. Pada video 

ini juga menampilkan mesin-mesin yang digunakan dalam proses 

kristalisasi itu. Selain mesin juga ditampilkan hasil nira yang telah 

diproses sampai tahapan kristalisasi. Hasil nira ditampilkan dengan 

mengampil nira yang telah mengental di tempatkan pada kaca, 

kemudian nira kental tersebut diratakan dan diterawang untuk melihat 
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seberapa banyak Kristal-kristal yang terbentuk sebelum disalurkan ke 

stasiun centrifugasi untuk diproses lebih lanjut menjadi gula pasir. 

- Analisis Karya 

Bahasa rupa yang digunakan dalam pengambilan video ini sapa 

seperti video sebelumnya yaitu menggunakan kamera still atau diam 

dan kamera tlit yang bergerak ke atas ke bawah dari poros vertikal. 

Kamera still digunakan dengan sudut pandang pengambilan diperbesar 

dan tegak lurus, tampak pada gambar 1 dan 3. Dilihat dari arah 

penglihatan kamera yaitu tampak wajar, dengan arah pandang sejajar 

dengan mata dan eye level normal.  Kamera tlit dipergunakan dengan 

arah pandang ke atas (frog eye) dan ke bawah. Objek yang ditampilkan 

adalah objek yang tinggi atau berada di atas dan objek yang lebih 

rendah. Penggunaan kamera tlit pada video ini selain untuk 

menampilkan objek yang tinggi dan rendah, juga dipergunakan untuk 

memperbesar atau memperdekat bagian-bagian yang lebih kecil pada 

objek utama agar lebih jelas dan lebih detail. Arah pandang atas  dapat 

dilihat pada gambar 4. Arah pandang ke bawah, dapat dilihat pada 

gambar 2, 5, 6 dan 7.   

Pengambilan gambar pada video ini dengan ukuran pengambilan 

gambar kombinasi antara Close-Up, Big Close-Up, Medium Close-Up, 

Long Shot. Pengambilan gambar Close-Up dapat dilihat dari gambar  

3, 4, 5 dan 6. Pengambilan gambar ini dilakukan untuk menampilkan 

objek dengan jelas, walau diambil sebagian. Pengambilan gambar Big 
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Close-Up terlihat pada gambar 7 dan 8, dengan tujuan pengambilan 

memperlihatkan bagian-bagian objek secara khusus dan lebih detail. 

Medium Close-Up terlihat pada gambar 2, dengan tujuan menampilkan 

objek keseluruhan. Long Shot, dapat terlihat pada gambar 1. Objek 

ditampilkan secara keseluruhan dengan menampilkan linkungan 

disekitarnya. 

r) Scene 18 

   

Gambar 35 Scene 11 Transisi Proses Centrifugasi 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Transisi Proses Centrifugasi 

Durasi : 15 detik 

- Deskripsi Karya 

Setelah proses kristalisasi, ditampilkan lagi video peralihan proses 

centrifugasi yang dikemas dalam kombinasi video singkat proses 

centrifugasi, teks dalam tampilan fly in-fly out dan voice narator 

dengan background hitam. 

- Analisis Karya 

Seperti pada video transisi sebelumya, bahasa rupa yang digunakan 

dalam video ini adalah menggunakan kamera still (diam), dengan 

sudut pandang normal. Frame atau bingkai yang dibentuk 

menampilkan video sekilas proses centrifugasi (pemutaran). Frame 
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ditampilkan dengan ukuran pengambilan medium close-up, dan 

menampilkan sebagian background hitam di belakang frame juga 

memberi ruang untuk tempat teks penjelas ditampilkan di bawah 

frame. Frame video dan teks saling berhubungan sehingga audiens 

akan terfokus pada tampilan scene ini.  

Point of interest ditampilkan dalam bentuk video frame, sehingga 

audiens akan memberikan fokus lebih pada tampilan video frame ini. 

Aset dalam video frame ini diambil dari video berlangsungnya proses 

centrifugasi (pemutaran) dalam produksi gula pasir. 

s) Scene 19 

    

Gambar 36 Scene 12 Proses Centrifugasi 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Proses Centrifugasi  

Durasi : 66 detik 

- Deskripsi Karya 

Ditampilkan mesin utama proses centrifugasi. Selain mesin, dalam 

video ini juga ditampilkan kerja dalam mesin, dimana mesin berputar 

dengan kecepatan tinggi sekitar 204 rpm. Perputaran mesin ini 

berfungsi untuk memisahkan Kristal-kristal gula yang terbentuk 

(masih berupa larutan yang sangat kental dengan Kristal yang sudah 

banyak terbentuk, tetapi masih merekat satu sama lain) dari proses 
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kristalisasi menjadi Kristal-kristal gula yang berbentuk butiran. Setelah 

butiran-butiran Kristal ini terbentuk, akan dimasukkan ke rotary dry-

cooler untuk dikeringkan air dan didinginkan agar lebih tahan lama 

dalam penyimpanan. 

- Analisis Karya 

Bahasa rupa yang digunakan dalam pengambilan video 

menggunakan kamera still atau diam dan kamera tlit yang bergerak ke 

atas ke bawah dari poros vertikal. Kamera still digunakan dengan 

sudut pandang pengambilan diperbesar dan tegak lurus, tampak pada 

gambar 1 dan 4. Hal itu bertujuan untuk memberi kesan detail atau 

diperjelas menekankan pada suatu objek. Dilihat dari arah penglihatan, 

tampat wajar, dengan arah pandang sejajar dengan mata dan eye level 

normal.  Kamera tlit dipergunakan dengan arah pandang ke atas (frog 

eye) dan ke bawah. Objek yang ditampilkan adalah objek yang tinggi 

atau berada di atas dan objek yang lebih rendah. Penggunaan kamera 

tlit pada video ini selain untuk menampilkan objek yang rendah, 

dengan efek diperbesar atau diperdekat bagian-bagian yang lebih kecil 

pada objek utama agar lebih jelas dan lebih detail. Objek dapat dilihat 

pada gambar 2 dan 3.  

Pengambilan gambar pada video ini dengan ukuran pengambilan 

gambar kombinasi antara Close-Up, Big Close-Up dan Medium Close-

Up. Pengambilan gambar Close-Up dapat dilihat dari gambar 1. 

Pengambilan gambar ini dilakukan untuk menampilkan objek dengan 
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jelas, walau diambil sebagian. Pengambilan gambar Big Close-Up 

terlihat pada gambar 2 dan 3, dengan tujuan pengambilan 

memperlihatkan bagian-bagian objek secara khusus dan lebih detail. 

Medium Close-Up terlihat pada gambar 5, dengan tujuan menampilkan 

objek keseluruhan. 

t) Scene 20 

   

Gambar 37 Scene 13 Transisi Proses Packing 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Transisi Proses Packing 

Durasi : 15 detik 

- Deskripsi Karya 

Video ini merupakan video peralihan proses packing yang 

ditampilkan seperti video peralihan lainnya. 

- Analisis Karya 

Seperti pada video transisi sebelumya, bahasa rupa yang digunakan 

dalam video ini adalah menggunakan kamera still (diam), dengan 

sudut pandang normal. Frame atau bingkai yang dibentuk 

menampilkan video sekilas proses packing (pengemasan). Frame 

ditampilkan dengan ukuran pengambilan medium close-up, dan 

menampilkan sebagian background hitam di belakang frame juga 

memberi ruang untuk tempat teks penjelas ditampilkan di bawah 
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frame. Frame video dan teks saling berhubungan sehingga audiens 

akan terfokus pada tampilan scene ini. 

Point of interest ditampilkan dalam bentuk video frame, sehingga 

audiens akan memberikan fokus lebih pada tampilan video frame ini. 

Aset dalam video frame ini diambil dari video berlangsungnya proses 

packing (pengemasan) dalam produksi gula pasir. 

u) Scene 21 

             

  
Gambar 38 Scene 14 Proses Packing 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Proses Packing 

Durasi : 61 detik 

- Deskripsi Karya 

Pada proses packing ini, gula yang sudah siap dan jadi akan 

ditimbang secara otomatis dan langsung dimasukkan ke dalam karung 

dan kemudian dijahit dengan mesin packing, dengan berat bersih gula 

50 kg per karung. Gula yang sudah dikemas akan diangkut menuju ke 

gudang penyimpanan, untuk kemudian disalurkan ke distributor gula 

maupun ke pembeli secara langsung seperti produsen roti atau 

perusahaan pembuat makanan manis lainnya. 
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- Analisis Karya 

Bahasa rupa yang digunakan dalam pengambilan video 

menggunakan kamera still atau diam, kamera pan yaitu bergerak ke 

samping dilihat dari poros horisontal dan kamera tlit yang bergerak ke 

atas ke bawah dari poros vertikal. Kamera pan digunakan untuk 

memberi pandangan secara keseluruahan dan luas lingkungan yang 

ditampilkan dalam video. Arah pandang itu dapat dilihat dari gambar 

5, 6 dan 7.  

Kamera still digunakan dengan sudut pandang pengambilan 

diperbesar, tampak pada gambar 1 dan 2. Hal itu bertujuan untuk 

memberi kesan detail atau diperjelas menekankan pada suatu objek. 

Dilihat dari arah penglihatan, kamera pan dan still ini adalah tampat 

wajar, dengan arah pandang sejajar dengan mata dan eye level normal.  

Kamera tlit dipergunakan dengan arah pandang ke bawah, dapat dilihat 

pada gambar 3 dan 4.  

Pengambilan gambar pada video ini dengan ukuran pengambilan 

gambar kombinasi antara Close-Up, Big Close-Up dan Medium Close-

Up. Pengambilan gambar Close-Up dapat dilihat dari gambar 1 dan 2. 

Pengambilan gambar ini dilakukan untuk menampilkan objek dengan 

jelas. Pengambilan gambar Big Close-Up terlihat pada gambar 3, 4 dan 

6, dengan tujuan pengambilan memperlihatkan bagian-bagian objek 

secara khusus dan lebih detail. Medium Close-Up terlihat pada gambar 

5 dan 7, dengan tujuan menampilkan objek keseluruhan.  
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v) Scene 23 

      

Gambar 39 Scene 15 Clossing 

- Spesifikasi Karya 

Judul : Scene Clossing 

Durasi : 8 detik 

- Deskripsi Karya 

Pada video credit title ini, tampilan dan unsur-unsutnya sama 

seperti pada video sebelumnya yaitu menampilkan teks berisi 

keterangan crew dalam pembuatan video Company Profile ini. Pada 

bagian akhir adalah ucapan terimakasih yang ditujukan pada 

perusahaan Pabrik Gula Cepiring. Video ditampilkan sederhana berupa 

teks yang berjalan dari bawah bidang ke bagian atas bidang dan 

menghilang. Teks ditamilkan dalam warna putih dengan background 

hitam. 

- Analisis Karya 

Tampilan teks menggunakan font Times New Roman dalam 

berbagai variasi ukuran. Ukuran 20 pt untuk credit title yang 

menampilkan nama-nama crew. Ukuran 30 pt untuk teks Terimakasih 

Kepada dan ukuran 25 untuk teks PT. Industri Gula Nusantara, yang 

ditampilkan dengan huruf kapital, dan teks lokasi. Teks menggunakan 
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warna putih yang kontras dengan tampilan background yang berwarna 

hitam. 

3) Aspek Pesan 

Aspek pesan yang disampaikan dalam video ini yaitu memberikan 

informasi dalam memperkenalkan Pariwisata Pabrik Gula Cepiring dan 

informasi proses pembuatan gula pasir putih dengan bahan utama 

tanaman tebu. Pesan juga disampaikan dalam bentuk bantuan aktivitas 

lain yang tampak pada sebagian scene 7 yang menampilkan tagline 

Heritage Tour yang diikuti dengan slogan See The History, Get New 

Knowledge with Fun, dan persuasif. Pesan disampaikan lebih menarik 

dengan tampilan gambar bergerak. Gambar menampilkan sekilas tentang 

keadaan Pabrik yang sesungguhnya dilengkapi dengan tampilan proses 

produksi dari proses pengangkutan sampai proses packing atau 

pengemasan sampai penyimpanan dalam gudang produk. 

Pada video, terdapat video transisi (scene 3, dan 5) yang 

menjelaskan tentang pariwisata sejarah dan pariwisata pengetahuan dan 

tahapan-tahapan proses produksi (scene 10, 12, 14, 16, 18 dan 20) yang 

berisi video gambaran singkat tahapan proses, dengan disertai judul dan 

penjelasan proses dalam bentuk teks dan narasi suara. Teks yang 

ditampilkan berfungsi untuk mempermudah pengunjung memahami 

pesan atau informasi yang disampaikan secara singkat, yang akan lebih 

diperjelas dengan narasi suara dan gambar berlangsungnya proses yang 

bersangkutan. Misalnya pada tahapan proses milling. Video transisi 
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proses menampilkan tahapan milling dalam video kecil dengan tampilan 

teks judul “Proses Milling” dibawah bidang video kemudian teks diganti 

dengan teks penjelasan proses milling secara singkat dengan ukuran 

lebih kecil dari teks sebelumnya. Penjelasan singkat ini dilengkapi 

dengan tampilan video proses milling setelah video transisi tersebut 

dengan lengkap disertai dengan narasi suara. 

Pesan informasi ini ditampilkan dengan gaya pesan berupa citra 

atau suasana yang ditampilkan dengan gambar video pada semua scene 

kecuali scene 1 dan 8, yang merupakan scene judul. scene 3 dan 5, yang 

merupakan scene transisi profil yang ditampilkan hanya teks judul 

pariwisata sejarah dan pariwisata pengetahuan, scene 7 yang 

menampilkan teks tagline dan scene 23 yang merupakan scene closing. 

Daya tarik yang digunakan positif atau rasional, digambarkan pada 

keseluruhan video yang menampilkan keadaan lingkungan Pabrik Gula 

Cepiring secara keseluruhan dan proses pembuatan gula pasir secara 

lengkap, dengan memberikan transisi antara pariwisata sejarah dan 

pengetahuan dan juga antara tahapan-tahapan pada proses produksi. 

Dengan video ini, pengunjung diharapkan untuk ikut melestarikan 

warisan nenek moyang serta mengetahui sejarah yang ada di daerah 

tempat tinggal. Selain itu, pengunjung juga mendapatkan tambahan 

pengetahuan mengenai pembuatan gula pasir yang telah menjadi bahan 

makanan pokok sehari-hari secara langsung. 
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4.2 Karya Media Promosi 

4.2.1 X-BANNER HERITAGE TOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 40 X-Banner Heritage Tour 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : X-Banner Herritage Tour 

Media  : MMT 

Ukuran : 160 cm X 60 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Karya X-Banner ini memiliki ukuran 160 cm x 60 cm, memakai 

bahan MMT, dengan background dominan putih. karya ini menampilkan 

komposisi asimetris perpaduan foto, garis dan teks. Di bagian atas 

merupakan logo PT Industri Gula Nusantara, yang merupakan nama 
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Pabrik Gula Cepiring sekarang ini. Di bawahnya terdapat teks Pariwisata 

yang ditampilkan dengan warna kuning agak gelap. Ditempatkan di 

tengah-tengah bidang atau center. 

Gambar yang ditampilkan merupakan foto pada beberapa bagian dari 

Pabrik Gula Cepiring yang dibingkai dengan bingkai segi empat dengan   

variasi tiga warna yaitu biru, hijau dan kuning. Terdapat 4 foto dengan 1 

foto ditampilkan sebagai gambar utama dan berukuran besar, 3 foto 

sebagai pendudung dan ditampilkan dalam ukuran kecil yang disusun di 

bawah gambar utama. Foto pada gambar utama menampilkan foto gebang 

depan Pabrik Gula Cepiring. Foto pelengkap yang berada di bagian kiri 

adalah foto yang diambil saat ada kunjungan di Pabrik Gula Cepiring. Di 

bagian tengah, merupakan foto kantor utama dan juga bagian administrasi. 

Dan yang berada di paling kanan merupakan foto delman (dokar) beserta 

bapak kusirnya yang menjadi transportasi unik bagi pengunjung di Pabrik 

Gula Cepiring. 

Teks Herritage Tour ditampilkan dalam huruf yang sama dengan 

teks pariwisata, berwarna hijau tua. Di bawahnya terdapat teks Pabrik 

Gula Cepiring, dilanjutkan dengan teks Industri Gula Nusantara yang 

ditulis miring dan dua baris teks itu juga berwarna hijau tua seperti warna 

pada teks Herritage Tour. Ketiga baris teks ini ditampilkan rata kiri. 

Di bawahnya terdapat slogan See The History, Get New Knowledge 

With Fun dengan warna biru, miring dan ditampilkan rata tengah. 
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Di bagian paling bawah, ditampilkan alamat Pabrik Gula Cepiring 

secara lengkap beserta no. telp dan fax dengan warna hitam. 

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Standing Banner atau X-Banner ini dibuat dalam bentuk vertikal 

dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar atau tinggi 160 cm, memakai 

bahan MMT. Lay out yang digunakan merupakan campuran rata tengah 

dan rata kiri, dilihat dari penempatan objek foto dan teks pada banner 

tersebut.  

Banner ini dibuat dengan menggunakan aplikasi fotografi pada 

Photoshop. Dalam pembuatannya, foto-foto Pabrik Gula Cepiring yang 

telah diambil oleh penulis diaplikasikan sebagai objek utama dengan 

beberapa editing dengan menggunakan program adobe photoshop. Sebagai 

pelengkap, ditampilkan juga logo Pabrik Gula Cepiring dan beberapa teks 

yang menjelaskan pesan dalam X-Banner tersebut, slogan serta 

dicantumkan alamat Pabrik Gula Cepiring secara lengkap. 

Desain Standing Banner Herritage Tour ini dibuat cukup 

sederhana dengan background bidang berwana putih polos tanpa ada 

kombinasi warna. Pada standing banner ini menampilkan unsur gambar 

dan teks. Gambar yang ditampilkan merupakan hasil foto yang diambil di 

dalam lingkungan Pabrik Gula Cepiring.  

Terdapat empat buah foto yang ditampilkan dalam bingkai dengan 

gradasi warna analogus biru, hijau dan kuning pada banner tersebut. Satu 
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foto ditampilkan sebagai objek utama sedangkan tiga foto lainnya sebagai 

pendukung. Foto objek utama yang ditampilkan adalah foto depan gerbang 

Pabrik Gula Cepiring. Objek foto yang lainnya antara lain, foto yang 

menampilkan suasana dalam pabrik yang berada di sebelah kiri, foto 

kantor utama yang menampilkan kentalnya arsitektur Belanda, di tengah, 

dan dokar yang menjadi transportasi unik Pabrik Gula Cepiring di paling 

kanan. Keempat foto tersebut diposisikan miring. 

Logo Industri Gula Nusantara, yang berbentuk ¾ lingkaran, 

dengan warna gradasi hijau dan gradasi kuning, diletakkan di paling atas 

bidang banner. Di bawah logo IGN, terdapat teks Pariwisata dengan warna 

kuning. Teks Heritage Tour, Pabrik Gula Cepiring, Industri Gula 

Nusantara, diletakkan setelah objek foto, dengan warna hijau tua. Teks 

Heritage Tour merupakan judul atau teks utama sehingga memiliki ukuran 

yang paling besar diantara teks yang lain, yaitu 450 pt dengan 

menggunakan font Tw Cen Condensedd MT Extra Bold . Hal itu agar teks 

ini mengimbangi dominasi foto utama pada bidang banner dan dapat 

dibaca dalam jarak yang cukup jauh. Di bawah teks Heritage Tour 

terdapat teks lain dalam warna yang sama dan font yang sama, dengan 

ukuran yang lebih kecil yaitu 170 pt dan 120 pt secara berurutan. Teks 

Pabrik Gula Cepiring ditampilkan dengan huruf tegak sedangkan Industri 

Gula Nusantara ditampilkan miring.  

Teks slogan See The History, Get New Knowledge With Fun 

ditampilkan dengan font Tw Cen Condensedd MT Extra Bold berukuran 



167 

 

120 pt, warna biru dan berada di posisi rata tengah di bawah teks Industri 

Gula Nusantara dengan huruf miring. Perbedaan warna dengan teks 

sebelumnya, agar slogan ini dapat lebih terlihat setelah teks Heritage Tour. 

Lay out paling bawah banner adalah alamat Pabrik Gula Cepiring yang 

ditulis lengkap dengan font umum times new roman, ukuran 55 pt 

berwarna hitam. Jika dibandingkan dengan teks lainnya, teks alamat ini 

terkesan netral. 

Berikut merupakan bagan Proses Pembuatan Standing Banner 

Herritage Tour. 

 

  

 

 

                                                   

 

 

 

Bagan 7 Proses pembuatan X-Banner Heritage Tour 

2) Aspek Estetis 

Nilai estetis dalam karya ini tidak terlepas dari unsur-unsur dan 

prinsip-prinsip desain. Desain Standing Banner disajikan dengan 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

Logo IGN,  

Bingkai 

Warna,   

TEKS Nama,  

Nama Pabrik,  

Slogan,  

Alamat Pabrik  

Dengan Adobe Photoshop 



168 

 

kombinasi antara teks, gambar dan garis dengan background putih. 

Background yang ditampilkan berwarna putih polos bertujuan agar gambar 

utama beserta teks yang ditampilkan dapat terlihat jelas, terutama jika 

dilihat dari jarak pandang yang cukup jauh. Selain itu, warna putih itu juga 

bertujuan untuk mengangkat tema gula. Gula yang berwarna putih dan 

merupakan hasil utama Pabrik Gula Cepiring. 

Unsur ilustrasi dalam karya ini ditampilkan dengan adanya foto-

foto yang menampilkan objek Pabrik Gula Cepiring. Foto yang 

ditampilkan antara lain foto gerbang Pabrik Gula Cepiring sebagai objek 

utama pada banner dengan tujuan, agar objek pariwisata yang 

dipromosikan mudah dikenali dan ditemukan oleh khalayak atau 

masyarakat umum. Objek foto yang lainnya antara lain, foto yang 

menampilkan suasana dalam pabrik yang berada di sebelah kiri, foto 

kantor utama yang menampilkan kentalnya arsitektur Belanda, di tengah, 

dan dokar yang menjadi transportasi unik Pabrik Gula Cepiring di paling 

kanan. Keempat foto tersebut diposisikan miring, untuk memberi kesan 

dinamis, fleksibel dan tidak kaku. 

Unsur garis yang ditampilkan merupakan garis semu yang 

terbentuk dari posisi atau letak warna yang berjejeran dan efek bayangan 

yang timbul pada bingkai foto yang menimbulkan kesan tiga dimensi. 

Unsur warna ditampilkan dalam bingkai foto bergradasi dengan 

paduan warna analogus dingin biru, hijau dan kuning. Warna tersebut, 

memberiikan kesan asri dan sejuk, yang mewakili lingkungan Pabrik Gula 
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Cepiring. Selain memberiikan kesan asri dan sejuk, warna gradasi yang 

dipilih mewakili warna batang jenis tebu yang digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan gula. Warna hijau dalam teks utama, bertujuan untuk 

menyampaikan bahwa kegiatan Heritage Tour itu bertujuan untuk 

menjaga keasrian dan peninggalan sejarah Pabrik Gula Cepiring yang saat 

ini telah berganti nama dengan Industri Gula Nusantara. Walau sudah 

berganti nama, nama Pabrik Gula Cepiring masih kental dikenal 

masyarakat sekitar. 

Unsut tekstur dapat terlihat dari tampilan bingkai foto. Bingkai 

yang ditampilkan dengan adanya gelap terang pada masing-masing warna 

member kesan timbul atau seolah-olah setiap warna memiliki bagian 

sendiri-sendiri dan tidak rata. Efek berbayang di belakang bingkai secara 

keseluruhan menimbulkan kesan tiga dimensi. 

Prinsip keserasian ditampilkan dengan adanya kobinasi warna 

antara teks, bingkai dan logo. Warna yang ditampilkan memiliki hubungan 

kedekatan atau analogus sehingga antara warna satu dengan yang lain 

tidak saling mendominasi atau mencolok, dan melimbulkan kesan kalem. 

Selain itu juga dapat dilihat melalui ukuran dan penataan teks dengan 

ukuran teks utama ditampilkan paling besar dan berada di tengah bidang 

desain dengan teks pendukung berukuran kecil. 

 Keseimbangan desain ditampilkan dengan pengaturan lay out. Lay 

out yang ditampilkan didominasi dengan rata tengah kecuali tampilan pada 

gambar dan teks utama. Gambar utama ditampilkan dalam bingkai dengan 
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posisi miring ke kanan bawah, yang diimbangi dengan pelatakan teks 

utama Heritage Tour dalam ukuran besar dan rata kiri. Di bawah gambar 

utama, gambar pendukung ditampilkan dengan posisi miring berlawanan 

kanan atas, kanan bawah, kanan atas, dengan posisi sejajar agak ke kanan 

bawah. Posisi gambar ini juga diimbangi dengan teks Pabrik Gula 

Cepiring dan Industri Gula Nusantara dengan peletakan rata kiri. 

Dengan pengaturan lay out kombinasi antara teks, gambar dan 

garis dengan background putih polos dan kobinasi warna, menampilkan 

kesatuan dimana teks utama dan gambar utama sebagai center of interes 

dan gambar serta teks lain sebagai pendukung dan penjelas yang saling 

terhubung antara satu dan lainnya. 

Arah Pandang pembaca difokuskan pada gambar utama dan teks 

utama Heritage Tour, Pabrik Gula Cepiring, Industri Gula Nusantara, 

kemudian ke bawah kea rah slogan dan alamat. Untuk logo dan teks 

pariwisata di bagian atas merupakan pendukung, terutama logo sebagai 

identitas perusahaan Industri Gula Nusantara. 

3) Aspek Pesan 

Dalam pengaturan lay out terdapat beberapa pesan yang 

disampiakan anatara lain penempatan Logo Industri Gula Nusantara di 

bagian paling atas bermaksud untuk menegaskan bahwa pariwisata Pabrik 

Gula Cepiring ini di bawah wewenang dan pengelolaan PT Industri Gula 

Nusantara (IGN). Pemilihan foto Pintu Gerbang sebagai gambar utama, 
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bermaksud agar objek pariwisata yang dipromosikan mudah dikenali dan 

ditemukan oleh khalayak atau masyarakat umum. 

Teks Pariwisata menjelaskan bahwa banner sebagai media promosi 

pariwisata Heritage Tour di Pabrik Gula Cepiring. 

Slogan See The History, Get New Knowledge With Fun ini 

mewakili pariwisata yang disajikan oleh Pabrik Gula Cepiring. Pariwisata 

Pabrik Gula Cepiring ini menyajikan bangunan-bangunan yang dapat 

pengunjung lihat secara langsung, selain itu juga menambah pengetahuan 

baru mengenai sejarah dan teknologi pembuatan gula pasir. Perbedaan 

warna dengan teks sebelumnya, agar slogan ini dapat lebih terlihat setelah 

teks Heritage Tour untuk menarik minat pengunjung untuk mengunjungi 

objek wisata ini. Teks alamat merupakan unsur penjelas sekaligus 

pendukung untuk teks-teks sebelumnya dalam promosi pariwisata Pabrik 

Gula Cepiring.       

Pada standing banner Heritage Tour ini, secara keseluruhan pesan 

yang ingin disampaikan adalah, informasi yang ditampilkan dalam bentuk 

teks dan gambar, persuasi berisi tentang alasan-alasan tujuan dan manfaat 

pariwisata  dan bantuan aktivitas lain yang berupa ajakan ditampilkan 

dalam slogan, untuk mengunjungi objek wisata Pabrik Gula Cepiring di 

Cepiring Kendal. sebagai pariwisata sejarah dan pariwisata pengetahuan 

yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan terutama pengetahuan daerah. 
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4.2.2 X-BANNER PARIWISATA PENGETAHUAN 

 

Gambar 41 X-Banner Pariwisata Pengetahuan 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : X-Banner Pariwisata Pengetahuan 

Media  : MMT 

Ukuran : 160 cm X 60 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Standing banner dengan judul X-Banner Pariwisata Pengetahuan 

ini memiliki ukuran 160 cm x 60 cm dengan media MMT. Dalam standing 

banner ini, ditampilkan komposisi asimetris perpaduan gambar dan teks 

dengan background berwarna putih polos. 

Pada bidang teratas terdapat tiga foto dan logo Industri Gula 

Nusantara yang berjejeran membentuk garis lurus. Di bawahnya terdapat 

teks Heritage Tour dengan huruf tebal berwarna biru tua, setelahnya 
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diikuti teks Pabrik Gula Cepiring dan teks miring Industri Gula Nusantara 

dengan dengan warna yang sama yaitu biru tua. 

Objek utama standing banner ini berupa foto bagian dalam Pabrik 

Gula Cepiring bagian produksi. Foto ditampilkan dengan ukuran besar 

berbentuk persegi dengan empat sudutnya tumpul membentuk pola  

melingkar. Di bawah gambar utama, adalah teks deskripsi singkat 

mengenai pariwisata pengetahuan di Pabrik Gula Cepiring berwarna 

hitam, ditampilkan rata tengah. Sedangkan teks judul dan teks deskripsi ini 

ditampilkan dengan huruf yang berbeda. 

Berikutnya adalah slogan See The History, Get New Knowledge 

With Fun dengan warna biru, miring, ditulis dengan huruf kapital dan 

ditampilkan rata tengah. Di bagian paling bawah, alamat Pabrik Gula 

Cepiring yang ditulis secara lengkap beserta no. telp dan fax berwarna 

hitam. 

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Standing Banner dengan judul Pariwisata Pengetahuan memiliki 

ukuran tinggi 160 cm dan panjang 60 cm dengan bahan MMT. 

Background yang ditampilkan berwarna putih polos. Pada  bagian paling 

atas desain terdapat jejeran foto, paling kiri  merupakan foto gerbang 

Pabrik Gula Cepiring, di tengah adalah foto suasana dalam pabrik ketika 

baru memasuki kawasan setelah pintu masuk pabrik, foto selanjutnya 
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menampilkan salah satu mesin yang digunakan dalam proses pembuatan 

gula pasir pada tahap Centrifugasi.   

Logo ditempatkan di pojok kanan paling atas. Di bawahnya adalah 

teks Heritage Tour yang ditampilkan dalam font Tw Cen Condensedd MT 

Extra Bold dengan ukuran huruf 450 pt dan teks yang ditampilkan paling 

besar dari teks lainnya. Teks ditampilkan dengan warna biru tua. Setelah 

teks Heritage Tour, terdapat teks Pabrik Gula Cepiring dan Industri Gula 

Nusantara dengan warna dan font yang sama, dengan ukuran huruf 

masing-masing 170 pt dan 120 pt. 

Gambar utama terletak di tengah-tengah bidang standing banner 

dengan penempatan rata tengah. Gambar yang ditampilkan adalah foto 

keadaan dalam Pabrik Gula Cepiring bagian produksi dalam bidang segi 

empat dengan keempat sudutnya tumpul dan dengan sedikit bayangan. 

Setelah gambar utama, di bawahnya ditampilkan deskripsi singkat 

mengenai pariwisata pengetahuan dengan tampilan font Tunga dengan 

ukuran huruf 85 pt berwarna hitam, dengan tampilan teks atau pengaturan 

paragraf rata tengah. Judul Deskripsi ditampilkan dengan huruf kapital Tw 

Cen Condensedd MT Extra Bold berwarna biru tua dan ukuran 150 pt. 

Judul diberi warna yang berbeda dengan teks deskripsi untuk memberi 

tampilan yang menarik, juga memberi batasan sebagi teks judul dan 

deskripsi itu sendiri. Deskripsi ditampilkan dengan huruf hitam yang 

menampilkan kenetralan sehingga warna biru tidak mendominasi dan 

memberi nuansa lebih berwarna, tidak  monoton.  
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Berikut adalah bagan proses pembuatan Standing Banner 

Pariwisata Pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 8 Proses pembuatan X-Banner Pariwisata Pengetahuan 

Slogan See The History, Get New Knowledge With Fun 

ditampilkan dengan warna biru, miring, ditulis dengan huruf kapital Tw 

Cen Condensedd MT Extra Bold, dengan ukuran huruf 120 dan 

ditampilkan rata tengah. Teks alamat Pabrik Gula Cepiring ditampilkan 

sama persis seperti standing banner sebelumnya yaitu berada dii bagian 

paling bawah, ditulis secara lengkap no. telp dan fax, berwarna hitam, 

dengan font Times New Roman berukuran 55 pt, dengan tampilan rata 

tengah. 

2) Aspek Estetis 

Aspek estetis desain ini dilihat berdasrkan dari penggunaan unsur-

unsur dan prinsip desain. Sama seperti desain sebelumnya, unsur ilustrasi 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

Logo IGN,    

TEKS Nama,  

Nama Pabrik,  

Deskripsi, 

Slogan,  

Alamat Pabrik  

Dengan Adobe Photoshop 
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ditampilkan dalam bentuk foto. Foto yang ditampilkan yaitu foto keadaan 

dalam Pabrik Gula Cepiring bagian produksi sebagai gambar utamadan 

foto gerbang Pabrik Gula Cepiring, suasana dalam pabrik, dan salah satu 

mesin pada tahap Centrifugasi sebagai gambar pendukung.   

Unsur garis dan raut dapat terlihat jelas dari tampilan foto. Foto 

pendukung yang berada di bidang paling atas diletakkan sejajar seolah 

membentuk garis horisonta atau dapat dilihat sebagai raut persegi panjang. 

Hal itu juga dapat dilihat dari tampilan setiap foto dalam tampilan bidang 

atau raut persegi panjang. Pada gambar utama, garis dan raut yang 

ditampilkan juga berbentuk persegi dengan variasi pada sudut-sudutnya 

berbentuk tumpul. Bentuk ini juga memiliki kesan tiga dimensi dengan 

adanya efek bayangan di belakang gambar utama.  

Unsur warna dilihat dari pertimbangan pemilihan warna pada teks. 

Variasi warna teks yaitu hitam untuk teks deskripsi dan biru tua untuk teks 

lainnya. Warna hitam di sini dipilih dengan pertimbangan warna netral 

untuk mengimbangi dan member variasi warna terhadap warna biru tua. 

Warna biru tua dipilih dengan tujuan untuk merepresentasikan warna salah 

satu dari 3 varian spesies tebu yang digunakan pabrik gula cepiring 

sebagai bahan baku pembuatan gula, yaitu tebu ungu. 

Lay out yang ditampilkan adalah dominasi rata tengah, kecuali 

pada teks utama Heritage Tour, Pabrik Gula Cepiring dan Industri Gula 

Nusantara yang ditampilkan rata kiri. Perbandingan komposisi antara teks 

dan gambar pada desain ini seimbang. Hal itu dapat dilihat dari besar kecil 
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dan banyaknya teks yang diimbangi dengan variasi ukuran gambar atau 

foto yang ditampilkan.  

Keseimbangan ditampilkan dengan penataan teks dilihat dari besar 

kecilnya ukuran. Ukuran teks utama yang besar, walau lay out rata kiri, 

tidak membuat desain terkesan jongklang atau berat sebelah, karena teks 

mendominasi lebih dari setengah bidang secara horizontal, sehingga sisi 

kanan bidang tidak tampak terlalu longgar dan tetap ada isinya. 

Keserasian dilihat dari pilihan font yang digunakan, berbedaan 

karakternya tidak terlalu jauh, dengan teks utama font yang digunakan 

memiliki karakter berkaki yang memberikan kesan tegas, dang teks 

dekripsi memiliki karakter bulat yang memberikat kesan lembut dan 

santai. Selain, penggunaan font, juga dapat dilihat dari pemilihan warna 

huruf kombinasi antara biru tua dan hitam. Warna hitam yang bersifat 

netral dapat dikombinasikan dengan warna apa saja. 

Secara keseluruhan, desain standing banner ini tampak menyatu 

dengan antara gambar dan teks. Kesan penyatu terlihat jelas dengan 

tampilan background putih polos yang menampilkan seluruh objek dengan 

tajam. 

Arah pandang utama desain ini sebagai center of interest adalah 

gambar utama dan teks utama, disusul ke teks deskripsi, slogan dan 

alamat. Untuk gambar dan logo sebagai pelangkap, terutama logo sebagai 

identitas perusahaan Industri Gula Nusantara. 
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3) Aspek Pesan 

Standing banner dengan judul Pariwisata Pengetahuan ini, 

bertujuan untuk menjadi sarana atau media pendukung standing banner 

Heritage Tour. Hal ini ditunjukkan dengan isi banner sebagai media 

informasi atau penjelas mengenai pariwisata pengetahuan di Pabrik Gula 

Cepiring.  

Jejeran foto pada bagian paling atas standing banner menampilkan 

foto-foto keadaan yang terlihat di Pabrik Gula Cepiring. Logo ditempatkan 

di pojok kanan paling atas, yang akan menegaskan arah atau tempat yang 

menunjukkan foto itu dengan menampilkan logo sebagai identitas 

perusahaan yang mudah dikenali dan menjadi ciri khas perusahaan 

tersebut. Gambar utama ini ditampilan paling besar untuk mewakili 

pariwsata pengetahuan di tur Pabrik Gula Cepiring. 

Teks Heritage Tour ini bertujuan untuk menunjukkan nama 

program atau tema utama yang ditampilkan standing banner kepada 

masyarakat. Teks Pabrik Gula Cepiring dan Industri Gula Nusantara ini 

menjadi penjelas tempat atau perusahaan yang mengangkat tema teks yang 

ditunjukkan teks utama. 

Slogan See The History, Get New Knowledge With Fun ini sangat 

cocok untuk menggambarkan pariwisata Pabrik Gula Cepiring, dimana 

pengunjung dapat melihat bangunan bersejarah dan mendapat ilmu 

pengetahuan baru tentang gula, serta dapat pula bergembira dengan 

menikmati sarana dan prasarana yang ada di Pabrik Gula Cepiring.  
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Sama seperti standing banner Heritage Tour sebelumnya, standing 

banner ini, secara keseluruhan pesan yang ingin disampaikan adalah, 

informasi yang ditampilkan dalam bentuk teks dan gambar, persuasi berisi 

tentang alasan-alasan tujuan dan manfaat pariwisata  dan bantuan aktivitas 

lain yang berupa ajakan ditampilkan dalam slogan, untuk mengunjungi 

objek wisata Pabrik Gula Cepiring di Cepiring Kendal. sebagai pariwisata 

sejarah dan pariwisata pengetahuan yang dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan terutama pengetahuan daerah. 

4.2.3 KALENDER MEJA VERTIKAL 1 

 

 

 

 

Gambar 42 Cover Kalender Meja Vertikal 1 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Cover Kalender Meja Vertikal 1 

Media  : Ivory 250 gsm 

Ukuran : 15 cm X 25 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Kalender duduk atau Kalender meja yang didesain memiliki 

ukuran 15cmX25cm dengan bahan ivory 250 gsm. Background berwarna 

hijau dengan perubahan gradasi dari hijau tua di bagian paling bawah ke 
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warna hijau keputih-putihan pada ujung atas bidang kalender. Pada 

background, terdapat tekstur tulang daun yang diperbesar sehingga 

menyerupai kelokan-kelokan sungai. 

Desain ditampilkan perpaduan antara teks dan gambar secara 

simetris, di mana teks lebih banyak, terdiri darii teks Selamat Tahun Baru 

2015, teks Pabrik Gula Cepiring dan teks alamat Pabrik Gula Cepiring. 

Sedangkan gambar yang ditampilkan hanya gambar logo Pabrik Gula 

Cepiring saja. 

Semua teks dalam desain ini menggunakan font Times New Roman 

dengan variasi ukuran. Teks Selamat Tahun Baru 2015 dengan warna 

hijau tua, teks Pabrik Gula Cepiring berwarna hijau tua dan alamat Pabrik 

Gula Cepiring berwarna hitam. Teks menggunakan huruf kapital kecuali 

untuk teks alamat. 

Gambar yang ditampilkan adalah logo Pabrik Gula Cepiring. Logo 

ditempatkan di tengah-tengah bidang dengan posisi diapit oleh teks 

Selamat Tahun Baru 2015 di atasnya dan teks Pabrik Gula Cepiring di 

bawahnya. Logo ditampilkan cukup besar sebagai center pada bidang 

kalender. Lay out yang ditampilkan adalah center dengan penempatan rata 

tengah pada semua objek baik yang berupa teks maupun gambar.  

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Desain kalender meja memiliki ukuran 15cmX25cm dengan bahan 

kertas ivory 250 gsm. Ukuran ini + 1/3 lebih tinggi dari ukuran tinggi 
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kalender meja biasanya. Desain merupakan perpaduan teks dan gambar 

dengan background berwarna hijau dengan gradasi dan memiliki tekstur. 

Lay out yang ditampilkan adalah simetris. 

Berikut adalah bagan proses pembuatan desain cover Kalender 

Meja Vertikal 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 9 Proses pembuatan cover Kalender meja vertikal 1 

Teks Selamat Tahun Baru 2015 ditulis dengan font Times New 

Roman dengan ukuran 48 pt. Warna yang digunakan untuk teks ini adalah 

hijau tua. Warna hijau tua digunakan untuk menyerasikan dengan warna 

background. 

Di bawahnya merupakan gambar logo Industri Gula Nusantara 

yang ditampilkan sebagai satu-satunya gambar dan berukuran cukup besar. 

Dengan ukuran yang cukup besar ini, gambar tampak mendominasi 

bidang. 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

Teks Tahun Baru,  

Nama Pabrik,  

Alamat Pabrik  

Dengan Adobe Photoshop 
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Setelah gambar, merupakan teks Pabrik Gula Cepiring. Teks 

ditampilkan dengan font Times New Roman berukuran 30 pt. Di 

bawahnya, adalah teks alamat dengan jenis font yang sama berukuran 14 

pt. Teks berwarna hijau tua, sama dengan teks sebelumnya. Warna ini 

digunakan agar serasi dengan warna backround yang monokromatik. 

Warna lebih gelap dari warna background, sehingga teks tetap terlihat.  

Background merupakan tampilan warna gradasi hijau, dari hijau 

tua di bagian dasar bidang secara bertahap berubah menjadi hijau keputih-

putihan pada ujung atas bidang. Background dipadu dengan tekstur tulang 

daun yang diperbesar sehingga tampak seperti gambar kelokan sungai. 

2) Aspek Estetis 

Desain karya kalender ini tidak terlepas dari penempatan unsur-

unsur dan prinsip desain. Nilai estetis karya ini dapat dianalisis 

berdasarkan unsur dan prinsip desain tersebut. Unsur warna dilihat dari 

warna background dan teks. Warna background merupakan kombinasi 

warna monokromatik hijau, hijau pucat atau hijau keputih-putihan dan 

putih. Warna ini merupakan representasi dari keadaan Pabrik Gula 

Cepiring yang asri dengan didukung keadaan bangunan yang didominasi 

warna hijau dan putih. Warna teks adalah hijau tua menyesuaikan warna 

background, dengan teks lebih gelap sehingga dapat terlihat jelas dalam 

jarak pandang yang cukup jauh. 

Unsur tekstur terlihat jelas pada tampilan tulang daun yang 

diberbesar seolah-olah membentuk sungai. Gambaran ini memberi kesan 
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background tidak rata, terjal dan berkelok-kelok. Tekstur tulang daun ini 

merupakan representasi dari tanaman dan keasrian di lingkungan Pabrik 

Gula Cepiring. Unsur garis yang terbentuk adalah garis semu yang  

terbentuk dari garis kelokan pada unsur tekstur. 

Unsur ilustrasi yang ditampilkan hanya berupa logo Industri Gula 

Nusantara. Logo ditampilkan ditengah-tengah bidang dengan ukuran yang 

cukup besar sebagai center of interest yang tampak dominan. Ukuran logo 

diimbangi dengan teks Selamat Tabu Baru 2015. 

Lay out desain adalah rata tengah, sehingga keseimbangan pada 

sisi kanan dan kiri desain sama berat. Kesatuan desain dilihat dari fungsi 

ilustrasi dan teks yang saling mendukung. Pemilihan warna teks 

diserasikan dengan warna background. 

Arah pandang audiens terpusat pada ilustrasi berupa logo dan teks 

Pabrik Gula Cepiring di tengah bidang, kemudian ke arah teks Selamat 

Tahun Baru 2015. Kemudian dilanjutkan ke teks alamat di paling bawah 

bidang sebagai penjelas desain.  

3) Aspek Pesan 

Teks yang ditampilkan menujukkan karya adalah kalender 2015. 

Logo yang ditampilkan merupakan identitas Industri Gula Nusantara-

Pabrik Gula Cepiring dan mewakili gambaran ilustrasi yang akan 

ditampilkan dalam isi kalender di atas. Teks alamat menjelaskan tentang 

alamat Pabrik Gula Cepiring sebagai salah satu upaya untuk mengajak 

audiens berkunjung ke tempat tersebut. 
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Background merepresentasikan keadaan lingkungan Pabrik Gula 

Cepiring. Warna hijau dipilih sebagai symbol dari keasrian Pabrik. Desain 

ini termasuk dalam jenis iklan informatif berisi identitas dan alamat yang 

disertai logo dan bantuan aktivitas lain yang secara tidak langsung 

ditampilkan dalam bentuk teks alamat. 

      

     

  

Gambar 43 Isi Kalender Vertikal 1 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Kalender Meja Vertikal 1 

Media  : Ivory 250 gsm 

Ukuran : 15 cm X 25 cm 



185 

 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Kalender Meja 1 berukuran 15cmX25cm, media kertas ivory 250 

gsm. dengan background yang sama dengan cover yaitu hijau dengan 

perubahan gradasi dari hijau tua di bagian paling bawah ke warna hijau 

keputih-putihan pada ujung atas bidang kalender. Pada background, 

terdapat tekstur tulang daun yang diperbesar sehingga menyerupai 

kelokan-kelokan sungai. 

Pada desain Kalender Meja 1 ini, menampilkan gambar atau foto 

dan teks penanggalan dari bulan Januari sampai bulan Desember beserta 

keterangan hari liburnya yang ditampilkan satu bulan pada satu bidang. 

Lay out yang ditampilkan adalah asimetris. 

Desain Isi Kalender ini terdiri dari 12 bidang sesuai dengan jumlah 

bulan dalam satu tahun dari Bulan Januari berurutan sampai bulan 

Desember. Setiap bidang yang ditampilkan hanya foto dalam bingkai 

lingkaran terpotong bagian atas dan kiri, dan teks penanggalan tiap bulan 

beserta hari liburnya.  

Foto yang ditampilkan tiap bulan berbeda-beda. Tampilan objek 

foto tiap bidang ini diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan. 

Kepentingan yang ditampilkan merupakan urutan dalam program 

pariwisata Pabrik Gula Cepiring.  

Foto yang ditampilkan pada bulan Januari adalah gerbang depan 

Pabrik Gula Cepiring yang dapat dilihat dari luar dan bagian terluar 
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Pabrik. Pada bulan Februari adalah bagian produksi Pabrik Gula Cepiring 

yang langsung dapat dilihat ketika masuk gerbang depan Pabrik Gula 

Cepiring. Bulan Maret adalah objek Kantor Utama Pabrik Gula Cepiring. 

Pada Bulan April adalah Gedung Pertemuan atau Gedung Serbaguna. 

Bulan Mei merupakan objek suasana ketika memasuki gerbang gedung 

utama bagian Produksi. Objek bulan Juni adalah keadaan dalam bagian 

Produksi Gula Pasir yang dilihat secara keseluruhan. Objek bulan Juli 

adalah mesin Rotary Dryer-Cooler yang berfungsi untuk mengeringkan 

Kristal gula putih yang dihasilkan dalam proses Centrifugasi. Bulan 

Agustus objek foto adalah salah satu mesin dalam proses Centrifugasi. 

Pada bulan September objek yang ditampilkan adalah delman dalam 

bahasa daerah Kendal dikenal sebagai Dokar. Objek bulan Oktober yaitu 

kolam renang Pabrik Gula Cepiring. Objek bulan November yaitu bagian 

kepala kereta uap yang hanya mesinnya saja, yang sudah tua yang telah 

dicat ulang dan sudah tidak berfungsi lagi. Objek bulan Desember juga 

merupakan kepala kereta uap mesin beserta gerbong tempat pengemudi 

mengemudikan kereta yang berjumlah lebih dari satu buah. 

Teks yang ditampilkan dengan urutan letak adalah teks Bulan di 

paling atas, di bawahnya teks Hari yang ditampilkan horisontal, di 

bawahnya angka penanggalan diurutkan berdasarkan hari. Paling bawah 

bidang adalah teks keterangan hari libur.  

Teks nama bulan ditampilkan dengan variasi warna yang berbeda-

beda pada setiap hurufnya. variasi warna yang dikombinasikan 
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menggunakan variasi warna aurora analogus dingin antara warna gelap 

hitam, biru, ungu, merah muda dan merah. Ukuran Hari dan Tanggal 

ditampilkan dengan ukuran lebih kecil. Pada hari minggu dan hari libur, 

angka tanggal berwarna merah. Pada hari jumat, angka tanggal berwarna 

hijau tua dan pada hari lainnya atau hari normal angka tanggal berwarna 

hitam. Hari juga ditulis dengan warna hitam kecuali hari minggu berwarna 

merah dan hari jumat berwarna hijau tua. Keterangan hari libur ditulis 

dengan ukuran paling kecil diantara lainnya, berwarna hijau tua. 

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Desain Kalender Meja 1 berukuran 15cmX25cm, berbahan kertas 

ivory 250 gsm, background yang ditampilkan sama dengan cover yaitu 

hijau dengan perubahan gradasi dari hijau tua di bagian paling bawah ke 

warna hijau keputih-putihan pada ujung atas bidang kalender. Pada isi 

desain Kalender Meja 1 ini, desain menampilkan gambar atau foto dan 

teks penanggalan dari bulan Januari sampai bulan Desember beserta 

keterangan hari liburnya dengan tampilan yang satu bulan satu bidang. Lay 

out yang ditampilkan adalah asimetris. 

Desain Isi Kalender ini terdiri dari 12 bidang sesuai dengan jumlah 

bulan dalam satu tahun dari Bulan Januari berurutan sampai bulan 

Desember. Setiap bidang yang ditampilkan hanya foto dalam bingkai 

lingkaran terpotong bagian atas dan kiri, dan teks penanggalan tiap bulan 

beserta hari liburnya. 
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Foto yang ditampilkan pada bulan Januari adalah gerbang depan 

Pabrik Gula Cepiring yang dapat dilihat dari luar dan bagian terluar 

Pabrik. Foto diambil dengan sudut kemiringan 60
o
 ke arah kanan dari 

depan objek. Hal ini agar objek terlihat secara keseluruhan dan dimensi 

ruangnya tampil membuat objek tidak kaku ataupun monoton, sehingga 

tampil lebih menarik. 

 Pada bulan Februari objek yang ditampilkan adalah bagian 

produksi Pabrik Gula Cepiring yang langsung dapat dilihat ketika masuk 

gerbang depan Pabrik Gula Cepiring. Objek ini juga diambil dengan sudut 

kemiringan yang sama dengan gambar sebelumnya, yaitu kemiringan 60
o
 

ke arah kanan dari depan objek. Hal itu agar objek terlihat secara 

keseluruhan dan menonjolkan dimensi ruangnya yang berupa pabrik 

dengan lingkungan yang asri dan hijau yang luas membuat objek tampak 

lebih menarik. 

Bulan Maret adalah objek Kantor Utama Pabrik Gula Cepiring. 

Dengan sudut pengambilan gambar di sebelah kiri objek, menampilkan 

kesan tiga dimensi objek tampak kuat memperlihatkan sebagian kecil 

bagian samping kiri Kantor Utama. Pada bagian kanan lebih menampilkan 

pepohonan yang yang mengelilingi objek. Jarak pengambilan gambar juga 

mempengaruhi tingkat volume ruang yang menonjolkan keluasan 

menampilkan taman kecil yang tertata apik di depan objek Kantor Utama 

membuat objek tidak berkesan kuno dan tampak indah. 
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Pada Bulan April adalah Gedung Pertemuan atau Gedung 

Serbaguna. Objek yang ditampilkan tampak dari samping sehingga 

menampilkan ruang yang luas. Jarak pandang yang cukup dekat memberii 

kesan besar mewakili objek aslinya.   

Bulan Mei merupakan objek suasana ketika memasuki gerbang 

gedung utama bagian Produksi. Objek bulan Juni adalah keadaan dalam 

bagian Produksi Gula Pasir yang dilihat secara keseluruhan. Gambar objek 

ini diambil dari tengah menampilkan ruang yang tampak pada pandangan 

mata secara luas. Mesin-mesin besar yang terlihat semua walaupun tidak 

detail, mewakili keadaan ruang yang sangat besar sebagai pusat kegiatan 

produksi.  

Objek bulan Juli adalah mesin Rotary Dryer-Cooler yang berfungsi 

untuk mengeringkan Kristal gula putih yang dihasilkan dalam proses 

Centrifugasi. Pengambilan gambar dilakukan seperti gambar-gambar 

sebelumnya. Dari samping dengan sudut kemiringan kurang lebih 30
o
 ke 

kanan dari tengah-tengah objek memberi kesan ruang dan membuat objek 

tampak nyata volume atau tiga dimensinya. 

Bulan Agustus objek foto adalah salah satu mesin dalam proses 

Centrifugasi. Pengambilan gambar, sudut dan arahnya sama seperti mesin 

Rotary Dryer-Cooler. Dengan pengambilan objek itu memberi kesan 

volume atau tiga dimensinya tampak nyata dan dimensi ruang tampak 

luas. Jarak pengambilan gambar juga berpengaruh dengan kesan ukuran 
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besar objek yang dilihat dalam gambar dan bayangan terhadap objek 

aslinya. 

Pada bulan September objek yang ditampilkan adalah delman 

dalam bahasa daerah Kendal dikenal sebagai Dokar. Pengambilan gambar 

dokar ini dari depan agak ke kiri, sehingga dapat menampilkan kuda 

beserta seluruh badan kereta dan sang kusir yang duduk di dalam bangku 

penumpang. Pengambilan gambar dengan arah pandang seperti ini juga 

memberii kesan luas dan tiga demensi yang nyata. 

Objek bulan Oktober yaitu kolam renang Pabrik Gula Cepiring. 

Pengambilan gambar dengan sudut kemiringan 20
o
 dari depan kolam 

condong ke arah kiri memberi kesan luas memberi pemandangan objek 

secara keseluruhan. 

Objek bulan November yaitu bagian kepala kereta uap yang hanya 

mesinnya saja, yang sudah tua yang telah dicat ulang dan sudah tidak 

berfungsi lagi. Sudut pengambilan ini sama dengan saat pengambilan 

gambar objek kolam renang, dan dengan arah pengambilan tersebut objek 

tampak dimensi ruang dan volumenya terlihat nyata. 

Objek bulan Desember juga merupakan kepala kereta uap mesin 

beserta gerbong tempat pengemudi mengemudikan kereta yang berjumlah 

lebih dari satu buah. Gambar objek diambil dari samping kiri agak ke 

depan. Hal ini agar kereta-kereta yang ada di samping objek bidikan dan 

seterusnya dapat terlihat. Jarak pengambilan gambar, objek tampak besar 
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dan lebih detail terutama objek paling depan dan mewakili gambaran nyata 

bentuk kereta lain yang sejajar di sampingnya.  

Teks yang ditampilkan menggunakan font Papyrus. Urutan letak 

adalah teks Bulan di paling atas, di bawahnya teks Hari yang ditampilkan 

horisontal, di bawahnya angka penanggalan diurutkan berdasarkan hari. 

Yang paling bawah adalah teks keterangan hari libur. Pilihan font ini agar 

desain kalender tidak terkesan kaku, dilihat dari karakteristik huruf yang 

langsing dan tampak feminim. 

Ukuran teks nama bulan 16,5 pt, yang ditampilkan dengan variasi 

warna yang berbeda-beda pada setiap hurufnya. Variasi warna yang 

dikombinasikan menggunakan variasi warna aurora analogus dingin antara 

warna gelap hitam, biru, ungu, merah muda dan merah. Variasi warna ini 

bertujuan untuk lebih menonjolkan nama bulan, mengingat font Papyrus 

berkarakteristik tipis dan kurus. Ukuran font pada teks hari 8,5 pt dan 

tanggal 14 pt. Pada hari minggu dan hari libur, angka tanggal berwarna 

merah. Pada hari jumat, angka tanggal berwarna hijau tua dan pada hari 

lainnya atau hari normal angka tanggal berwarna hitam. Hari juga ditulis 

dengan warna hitam kecuali hari minggu berwarna merah dan hari jumat 

berwarna hijau tua. Keterangan hari libur ditulis dengan ukuran font 8 pt 

berwarna hijau tua.  

Berikut adalah bagan proses pembuatan desain isi Kalender Meja 

Vertikal 1. 
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Bagan 10 Proses pembuatan isi Kalender Meja Vertikal 1 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

JANUARI 

+ Keterangan  

FEBRUARI 

+ Keterangan  

MARET 

+ Keterangan  

APRIL 

+ Keterangan  

MEI 

+ Keterangan  

JUNI 

+ Keterangan  

JULI 

+ Keterangan  

AGUSTUS 

+ Keterangan  

SEPTEMBER 

+ Keterangan  

OKTOBER 

+ Keterangan  

NOVEMBER 

+ Keterangan  

DESEMBER 

+ Keterangan  

Dengan Adobe Photoshop 
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Lay out asimetris dengan gambar objek foto lebih berat di bagian 

kiri bidang kalender dengan besarnya objek sekitar 3/5 ukuran bidang. 

Berat foto diimbangi dengan penempata teks Bulan, Hari dan Penanggalan 

yang rata kanan, sedangkan keterangan hari libur diletakkan paling bawah 

dengan penempatan rata tengah yang memberi tekanan pada 

keseimbangan desain kalender. 

Sama seperti karya-karya sebelumnya, desain tidak akan lepas dari 

unsur dan prisnsip desain yang mempengaruhi nilai estetik desain tersebut. 

Pada karya desain kalender ini, usur ilustrasi berupa foto. Objek foto yang 

ditampilkan pada setiap lembar bulan kalender ini berbeda-beda. 

2) Aspek Estetis 

Unsur raut atau shape ditampilkan adalah bingkai foto berbentuk 

setengah lingkaran yang terpotong memberi kesan lengkungan yang 

elegan dan halus juga menampilkan objek lebih menarik. Unsur warna 

dapat dilihat dari warna background yang menggunakan kombinasi warna 

monokromatik hijau, hijau tua, hijau pucat dan putih. Sama seperti pada 

cover, warna ini merupakan representasi dari keadaan Pabrik Gula 

Cepiring yang asri dengan didukung keadaan bangunan yang didominasi 

warna hijau dan putih. Penggunaan unsure warna juga ditampilkan pada 

teks. Teks bulan ditampilkan setiap huruf berbeda warna dengan huruf 

lainnya, dengan pertimbangan kombinasi warna aurora analogus dingin 

hitam, biru, ungu, merah. Teks angka tanggal pada hari jumat dan nama 

harinya berwarna hijau, karena jumat identik dengan hari yang berkesan 
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lebih sacral dari hari-hari yang lain. Pada angka dan nama hari minggu dan 

juga tanggal pada hari libur, berwarna merah yang identik dengan mati 

atau diam dan sesuai untuk menandai hari libur. Di luar hari dan angka 

tanggal tersebut menggunakan warna hitam yang berkesan netral. Teks 

keterangan hari libur berwarna hijau tua untuk menyesuaikan dengan 

warna background dan mendudukung pesan asri yang disampaikan.  

Sama seperti pada cover, unsur tekstur terlihat pada tampilan  

tulang daun yang diberbesar seolah-olah membentuk sungai. Gambaran ini 

memberi kesan background tidak rata, terjal dan berkelok-kelok. Tekstur 

tulang daun ini merupakan representasi dari tanaman dan keasrian di 

lingkungan Pabrik Gula Cepiring. Unsur garis yang terbentuk adalah garis 

semu yang  terbentuk dari garis kelokan pada unsur tekstur. 

Unsur garis terbentuk merupakan garis semu dari bingkai foto 

berupa lengkungan, dan pada garis berkelok-kelok dari tekstur. 

Prinsip keserasian terlihat dari pemilihan warna background dan 

teks. Tampilan teks bulan yang berwarna aurora tampak menonjol dari 

teks lain, yang memberi tampilan jelas jika dilihat dari jarak pandang yang 

cukup jauh. Teks lain yang berwarna hijau, menyesuaikan warna 

background, dan teks hitam bersifat netral sehingga sesuai dengan warna 

background. 

Prinsip keseimbangan terlihat dari lay out yang ditampilkan dalam 

desain. Ilustrasi gambar yang besar dan mendominasi dengan letak rata 

kiri diimbangai dengan penataan teks kalender (nama bulan, hari, angka 
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tanggal dan keterangan hari libur) di rata tengah, dengan menonjolkan 

nama bulan yang berwarna aurora di tempatakan dalam posisi rata kiri. 

dengan  lay out demikian, tatanan desain tidak tampak berat sebelah, 

dengan posisi gambar yang didimbangi dengan teks terutama teks bulan, 

dan didukung dengan teks lainnya yang diposisikan rata tengah.  

Arah pandang desain lebih menonjolkan ilustrasi gambar sebagai 

objek utama, kemudian ke teks bulan menyusul ke teks angka tanggal dan 

hari. Center of interest lebih menekankan pada tampilan nama bulan yag 

ditampilkan dalam variasi warna aurora. 

3) Aspek Pesan 

Aspek pesan yang ditampilkan dalam desain ini bersifat 

informative yaitu menyampaikan pada audiens pariwisata Pabrik Gula 

Cepiring melalui gambaran ilustrasi foto yang ditampilkan dalam desain. 

Ilustrasi Foto yang ditampilkan tiap lembarnya berbeda-beda. Tampilan 

objek foto tiap bidang ini diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan. 

Kepentingan, yang ditampilkan merupakan urutan dalam program 

pariwisata Pabrik Gula Cepiring, Dimulai dari objek paling depan Pabrik 

Gula Cepiring yaitu Gerbang depan pada bulan Januari ke bagian yang 

lebih dalam.Ilustrasi foto ini juga memperkenalkan objek-objek Pariwisata 

Pabrik Gula Cepiring beserta sarana prasarana yang disediakan. Tampilan 

background berwarna hijau dan bertekstur tulang daun menggambarkan 

kesejukan dan keasrian lingkungan Pabrik Gula Cepiring. Selain 
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informatif juga merupakan bantuan aktivitas lain yang merupakan ajakan 

secara tidak langsung untuk berkunjung dengan tercantumnya alamat.  

4.2.4 KALENDER MEJA VERTIKAL 2 

 

Gambar 44 Cover Kalender Meja Vertikal 2 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Cover Kalender Meja Vertikal 2 

Media  : Ivory 250 gsm 

Ukuran : 15 cm X 25 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Kalender duduk atau Kalender meja yang didesain memiliki 

ukuran 15cmX25cm dengan media kertas ivory 250 gsm. Background 

berwarna hijau dengan perubahan gradasi dari hijau tua di bagian paling 

bawah ke warna hijau keputih-putihan pada ujung atas bidang kalender. 

Pada background, terdapat tekstur tulang daun yang diperbesar sehingga 

menyerupai kelokan-kelokan sungai. 

Desain ditampilkan hampir sama dengan desain kalender vertikal 1 

yang merupakan perpaduan antara teks dan gambar secara simetris, di 

mana teks lebih banyak, terdiri dari teks Selamat Tahun Baru 2015, teks 



197 

 

Pabrik Gula Cepiring dan teks alamat. Sedangkan gambar yang 

ditampilkan hanya gambar logo Pabrik Gula Cepiring saja. 

Teks Selamat Tahun Baru 2015 berwarna hijau tua, pada teks 

Pabrik Gula Cepiring juga berwarna hijau tua dan alamat Pabrik Gula 

Cepiring berwarna hitam. Teks menggunakan font yang bervariasi dan 

huruf kapital kecuali untuk teks alamat. 

Gambar yang ditampilkan adalah logo Pabrik Gula Cepiring. Logo 

ditempatkan di tengah-tengah bidang dengan posisi diapit oleh teks 

Selamat Tahun Baru 2015 di atasnya dan teks Pabrik Gula Cepiring di 

bawahnya. Logo ditampilkan cukup besar sebagai center pada bidang 

kalender. 

Lay out yang ditampilkan adalah center dengan penempatan rata 

tengah pada semua objek baik yang berupa teks maupun gambar. 

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Desain kalender meja memiliki ukuran 15cmX25cm dengan 

menggunakan bahan kertas ivory 250 gsm. Ukuran ini lebih tinggi lebih 

tinggi dari ukuran tinggi kalender meja biasanya.  

Desain merupakan perpaduan teks dan gambar dengan background 

berwarna hijau dengan gradasi dan memiliki tekstur. Lay out yang 

digunakan adalah lay out simetris. Desain Cover kalender ini hampir sama 

dengan desain cover kalender sebelumnya. Letak perbedaan adalah 
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penggunaan font yang berbeda pada beberapa teks yaitu teks Selamat 

Tahun Baru 2015. 

Teks Selamat Tahun Baru 2015 ditulis dengan font Papyrus 

dengan ukuran 36 pt. Teks berwarna hijau tua dengan warna lebih gelap 

dari warna background, sehingga teks tetap dapat dilihat dan mencolok. 

Teks ini berukuran paling besar dibandingkan teks yang lain dengan tujuan 

untuk menunjukkan bahwa karya ini merupakan Kalender, dalam hal ini 

adalah kalender meja, serta dapat diketahui dan dilihat dari jarak yang 

cukup jauh. 

Berikut adalah bagan proses pembuatan desain cover Kalender 

Meja Vertikal 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 11 Proses pembuatan cover Kalender Meja Vertikal 2 

Di bawahnya merupakan gambar logo Industri Gula Nusantara 

yang ditampilkan sebagai satu-satunya gambar dan berukuran cukup besar. 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

Teks Tahun Baru,  

Nama Pabrik,  

Alamat Pabrik  

Dengan Adobe Photoshop 
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Dengan ukuran yang cukup besar ini, gambar tampak mendominasi 

bidang. Hal itu menunjukkan bahwa gambar logo ini mewakili 

keseluruhan desain isi, terutama gambar yang akan ditampilkan dalam 

Kalender meja tersebut. 

Setelah gambar, merupakan teks Pabrik Gula Cepiring. Teks 

ditampilkan dengan font Times New Roman berukuran 30 pt dengan warna 

hijau tua seperti teks sebelumnya. Di bawahnya, adalah teks alamat 

dengan jenis font yang sama berukuran 14 pt berwarna hitam. Teks ini 

bertujuan memperjelas alamat atau lokasi Pabrik Gula Cepiring. 

Background merupakan tampilan warna gradasi hijau, dari hijau 

tua di bagian dasar bidang secara bertahap berubah menjadi hijau keputih-

putihan pada ujung atas bidang. Background dipadu dengan tekstur tulang 

daun yang diperbesar seperti gambar kelokan sungai.  

2) Aspek Estetis 

Desain cover kalender meja ini dan kalender meja sebelumnya 

adalah sama, hanya berbeda pada pemilihan huruf pada teks „Selamat 

Tahun Baru 2015‟. Untuk itu, aspek estetis yang dibahas juga sama 

dengan desain cover kalender sebelumnya. 

Nilai estetis karya ini dapat dianalisis berdasarkan unsur dan 

prinsip desain tersebut. Unsur warna dilihat dari warna background dan 

teks. Warna background merupakan kombinasi warna monokromatik 

hijau, hijau pucat atau hijau keputih-putihan dan putih. Warna ini 

merupakan representasi dari keadaan Pabrik Gula Cepiring yang asri 
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dengan didukung keadaan bangunan yang didominasi warna hijau dan 

putih. Warna teks adalah hijau tua menyesuaikan warna background, 

dengan teks lebih gelap sehingga dapat terlihat jelas dalam jarak pandang 

yang cukup jauh. 

Unsur tekstur terlihat jelas pada tampilan tulang daun yang 

diberbesar seolah-olah membentuk sungai. Gambaran ini memberi kesan 

background tidak rata, terjal dan berkelok-kelok. Tekstur tulang daun ini 

merupakan representasi dari tanaman dan keasrian di lingkungan Pabrik 

Gula Cepiring. Unsur garis yang terbentuk adalah garis semu yang  

terbentuk dari garis kelokan pada unsur tekstur. 

Unsur ilustrasi yang ditampilkan hanya berupa logo Industri Gula 

Nusantara. Logo ditampilkan ditengah-tengah bidang dengan ukuran yang 

cukup besar sebagai center of interest yang tampak dominan. Ukuran logo 

diimbangi dengan teks Selamat Tabu Baru 2015. 

Lay out desain adalah rata tengah, sehingga keseimbangan pada 

sisi kanan dan kiri desain sama berat. Kesatuan desain dilihat dari fungsi 

ilustrasi dan teks yang saling mendukung. Pemilihan warna teks 

diserasikan dengan warna background. 

Arah pandang audiens terpusat pada ilustrasi berupa logo dan teks 

Pabrik Gula Cepiring di tengah bidang, kemudian ke arah teks Selamat 

Tahun Baru 2015. Kemudian dilanjutkan ke teks alamat di paling bawah 

bidang sebagai penjelas desain.  
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3) Aspek Pesan 

Pesan yang disampaikan juga sama dengan cover Kalender meja 

sebelumnya yaitu, Teks yang ditampilkan menujukkan karya adalah 

kalender 2015. Logo yang ditampilkan merupakan identitas Industri Gula 

Nusantara-Pabrik Gula Cepiring dan mewakili gambaran ilustrasi yang 

akan ditampilkan dalam isi kalender di atas. Teks alamat menjelaskan 

tentang alamat Pabrik Gula Cepiring sebagai salah satu upaya untuk 

mengajak audiens berkunjung ke tempat tersebut. Background 

merepresentasikan keadaan lingkungan Pabrik Gula Cepiring. Warna hijau 

dipilih sebagai symbol dari keasrian Pabrik. Sama seperti pada desain 

cover Kalender Meja Vertikal 1 sebelumnya, Desain ini termasuk dalam 

jenis iklan informatif berisi identitas dan alamat yang disertai logo dan 

bantuan aktivitas lain yang secara tidak langsung ditampilkan dalam 

bentuk teks alamat. 

      

Gambar 45 Isi Kalender Meja Vertikal 2 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Isi Kalender Meja Vertikal 2 

Media  : Ivory 250 gsm 

Ukuran : 15 cm X 25 cm 
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Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Kalender Meja 2 berukuran 15cmX25cm menggunakan media 

kertas ivory 250 gsm dengan background yang sama dengan cover pada 

kalender 1 dan 2, serta isi pada kalender 1 yaitu hijau dengan perubahan 

gradasi dari hijau tua di bagian paling bawah ke warna hijau keputih-

putihan pada ujung atas bidang kalender. Pada background, terdapat 

tekstur tulang daun yang diperbesar sehingga menyerupai kelokan-kelokan 

sungai. 

Pada isi desain Kalender Meja 2 ini, desain menampilkan gambar 

atau foto dan teks penanggalan dari bulan Januari sampai bulan Desember 

beserta keterangan hari liburnya yang ditampilkan dua bulan pada satu 

bidang atau lembar kalender. Lay out yang ditampilkan adalah asimetris. 

Desain Isi Kalender ini terdiri dari 6 bidang sesuai dengan jumlah 

2 bulan dalam 1 bidang selama satu tahun dari Bulan Januari berurutan 

sampai bulan Desember. Setiap bidang yang ditampilkan berupa foto 

dalam bingkai persegi panjang yang terletak di kanan bidang dan teks 

penanggalan tiap 2 bulan beserta hari liburnya, tahun penanggalan, teks 

Heritage Tour, Pabrik Gula Cepiring dan alamat pabrik beserta logo 

Industri Gula Nusantara.  

Foto yang ditampilkan tiap bidang berbeda-beda. Sama seperti 

desain sebelumnya, tampilan objek foto tiap bidang ini diurutkan 
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berdasarkan tingkat kepentingan. Kepentingan yang ditampilkan 

merupakan urutan dalam program pariwisata Pabrik Gula Cepiring.  

Foto yang ditampilkan pada bulan Januari dan Februari adalah 

gerbang depan Pabrik Gula Cepiring yang dapat dilihat dari luar dan 

bagian terluar Pabrik. Bulan Maret dan April adalah objek Kantor Utama 

Pabrik Gula Cepiring. Pada Bulan Mei dan Juni adalah Gedung Pertemuan 

atau Gedung Serbaguna. Objek bulan Juli dan Agustus adalah mesin 

Rotary Dryer-Cooler yang berfungsi untuk mengeringkan Kristal gula 

putih yang dihasilkan dalam proses Centrifugasi. Pada bulan September 

dan Oktober objek yang ditampilkan adalah delman dalam bahasa daerah 

Kendal dikenal sebagai Dokar. Objek bulan Novermber dan Desember 

yaitu kolam renang Pabrik Gula Cepiring.  

Teks yang ditampilkan adalah teks penanggalan tiap 2 bulan 

beserta hari liburnya, tahun penanggalan, teks Heritage Tour, Pabrik Gula 

Cepiring dan alamat pabrik. Teks Heritage Tour ditempatkan di bidang 

paling atas berwarna hitam ditampilkan dengan huruf kapital. Tepat di 

bawahnya adalah teks Pabrik Gula Cepiring, dengan huruf kapital dan 

berwarna hitam. Kedua teks ini ditampilkan tidak langsung di atas 

background, tetapi di atas bidang putih transparan yang membentang dari 

tepi kiri ke tepi kanan bidang kalender, dan di atas background dan 

menutupi bagian atas foto.  

Logo Industri Gula Nusantara ditempatkan di sebelah kiri dari teks 

Heritage Tour dan Pabrik Gula Cepiring. Teks penanggalan ditempatkan 
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di bagian kiri bidang secara berurutan di bawah logo Industri Gula 

Nusantara dan dipisahkan dengan teks angka tahun penanggalan. Warna 

yang digunakan adalah hijau tua.  

Urutan letak adalah teks Bulan di paling atas, di bawahnya teks 

Hari yang ditampilkan vertikal, dan angka penanggalan diurutkan 

berdasarkan hari. Di bawah hari dan angka tanggal adalah teks keterangan 

hari libur.  

Teks nama bulan ditampilkan dengan variasi warna yang berbeda-

beda pada setiap huruf. Variasi warna yang dikombinasikan menggunakan 

variasi warna aurora analogus dingin antara warna gelap hitam, biru, ungu, 

merah muda dan merah. Teks Hari dan Tanggal ditampilkan lebih kecil 

dari teks Bulan. Pada hari minggu dan hari libur, angka tanggal berwarna 

merah. Pada hari jumat, angka tanggal berwarna hijau tua dan pada hari 

lainnya atau hari normall angka tanggal berwarna hitam. Hari juga ditulis 

dengan warna hitam kecuali hari minggu berwarna merah dan hari jumat 

berwarna hijau tua. Keterangan hari libur ditulis dengan ukuran paling 

kecil dari teks-teks lainnya. 

Paling bawah bidang adalah teks alamat Pabrik Gula Cepiring 

berwarna hitam. Teks ditempatkan di rata tengah dari bidang kalender.  

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Kalender Meja 2 berukuran 15cmX25cm, dengan media kertas 

ivory 250 gsm memiliki background yang sama dengan cover pada 
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kalender 1 dan 2, serta isi pada kalender 1 yaitu  hijau dengan perubahan 

gradasi dari hijau tua di bagian paling bawah ke warna hijau keputih-

putihan pada ujung atas bidang kalender. Pada background, terdapat 

tekstur tulang daun yang diperbesar sehingga menyerupai kelokan-kelokan 

sungai. 

Pada isi desain Kalender Meja 2 ini, menampilkan gambar atau 

foto dan teks penanggalan dari bulan Januari sampai bulan Desember 

beserta keterangan hari liburnya yang ditampilkan dua bulan pada satu 

bidang atau lembar kalender. Lay out yang ditampilkan adalah asimetris. 

Desain Isi Kalender ini terdiri dari 6 bidang sesuai dengan jumlah 

2 bulan dalam 1 bidang selama satu tahun dari Bulan Januari berurutan 

sampai bulan Desember. Setiap bidang yang ditampilkan berupa foto  

yang ditampilkan tiap bidang berbeda-beda, dalam bingkai persegi 

panjang yang terletak di kanan bidang dengan panjang 20 cm dan lebar 4 

cm dan teks penanggalan tiap 2 bulan beserta hari liburnya, tahun 

penanggalan, teks Heritage Tour, Pabrik Gula Cepiring dan alamat pabrik 

beserta logo Industri Gula Nusantara.  

Foto yang ditampilkan pada bulan Januari dan Februari adalah 

gerbang depan Pabrik Gula Cepiring. Foto diambil dengan sudut 

kemiringan 60
o
 ke arah kanan dari depan objek. Hal ini agar objek terlihat 

secara keseluruhan dan dimensi ruangnya tampil membuat objek tidak 

kaku ataupun monoton, sehingga tampil lebih menarik.  
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Bulan Maret dan April adalah objek Kantor Utama Pabrik Gula 

Cepiring dengan sudut pengambilan gambar di sebelah kiri objek, 

menampilkan kesan tiga dimensi objek tampak kuat memperlihatkan 

sebagian kecil bagian samping kiri Kantor Utama. Pada bagian kanan 

lebih menampilkan pepohonan yang yang mengelilingi objek. Jarak 

pengambilan gambar juga mempengaruhi tingkat volume ruang yang 

menonjolkan keluasan menampilkan taman kecil yang tertata apik di 

depan objek Kantor Utama membuat objek tidak berkesan kuno dan 

tampak indah.  

Pada Bulan Mei dan Juni adalah Gedung Pertemuan atau Gedung 

Serbaguna. Objek yang ditampilkan tampak dari samping sehingga 

menampilkan ruang yang luas. Jarak pandang yang cukup dekat memberi 

kesan besar mewakili objek aslinya.  

Objek bulan Juli dan Agustus adalah mesin Rotary Dryer-Cooler. 

Pengambilan gambar dilakukan seperti gambar-gambar sebelumnya. Dari 

samping dengan sudut kemiringan kurang lebih 30
o
 ke kanan dari tengah-

tengah objek memberii kesan ruang dan membuat objek tampak nyata 

volume atau tiga dimensinya.  

Pada bulan September dan Oktober objek yang ditampilkan adalah 

Dokar. Pengambilan gambar dokar ini dari depan agak ke kiri, sehingga 

dapat menampilkan kuda beserta seluruh badan kereta dan sang kusir yang 

duduk di dalam bangku penumpang. Pengambilan gambar dengan arah 

pandang seperti ini juga memberi kesan luas dan tiga demensi yang nyata.  
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Objek bulan Novermber dan Desember yaitu kolam renang Pabrik 

Gula Cepiring. Pengambilan gambar dengan sudut kemiringan 20
o
 dari 

depan kolam condong ke arah kiri memberi kesan luas memberi 

pemandangan objek secara keseluruhan. 

Tampilan teks meliputi teks penanggalan tiap 2 bulan beserta hari 

liburnya, tahun penanggalan, teks Heritage Tour, Pabrik Gula Cepiring 

dan alamat pabrik. Teks Heritage Tour ditempatkan di bidang paling atas 

dengan jarak 2 cm dari garis tepi bidang. Ukuran teks 32 pt, menggunakan 

font Times New Roman berwarna hitam ditampilkan dengan huruf kapital. 

Tepat di bawahnya adalah teks Pabrik Gula Cepiring, dengan huruf kapital 

dan berwarna hitam. Ukuran huruf 18 pt menggunakan font Times New 

Roman. Kedua teks ini ditampilkan tidak langsung di atas background, 

tetapi di atas bidang putih transparan ber-opacity 70% dengan lebar 1 cm 

dan panjang 15 cm, membentang dari tepi kiri ke tepi kanan bidang 

kalender, dan di atas background dan menutupi bagian atas foto sepanjang 

1 cm. Penempatan teks  berjarak 4 cm dari tepi kiri bidang dan 1,5 cm dari 

tepi kanan bidang. Logo Industri Gula Nusantara ditempatkan di sebelah 

kiri dari teks Heritage Tour dan Pabrik Gula Cepiring. Teks Heritage 

Tour, Pabrik Gula Cepiring dan Logo Industri Gula Nusantara 

ditempatkan dalam satu bidang putih transparan ini karena nama ketiga hal 

tersebut memiliki kaitan yang kuat satu sama lain dalam mengenal 

pariwisata Pabrik Gula Cepiring. Bidang putih transparan bertujuan untuk 

lebih memperjelas tampilan teks dan logo tersebut. 
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Teks penanggalan ditempatkan di bagian kiri bidang secara 

berurutan di bawah logo Industri Gula Nusantara dan dipisahkan dengan 

teks angka tahun penanggalan. Teks angka tahun menggunakan font Janda 

Manatee Buble berukuran 36 pt. Warna yang digunakan adalah hijau tua. 

Teks penganggalan tiap bulan ditampilkan menggunakan font Papyrus. 

Urutan letak adalah teks Bulan di paling atas, di bawahnya teks Hari yang 

ditampilkan vertikal, angka penanggalan ditemptatkan sejajar dengan hari 

dan penomorannya diurutkan berdasarkan hari. Bawahnya adalah teks 

keterangan hari libur. Ukuran teks nama bulan 16,5 pt, yang ditampilkan 

dengan variasi warna yang berbeda-beda pada setiap hurufnya. Variasi 

warna yang dikombinasikan menggunakan variasi warna aurora analogus 

dingin antara warna gelap hitam, biru, ungu, merah muda dan merah. 

Ukuran font pada teks hari 8,5 pt dan tanggal 14 pt. Pada hari minggu dan 

hari libur, angka tanggal berwarna merah. Pada hari jumat, angka tanggal 

berwarna hijau tua dan pada hari lainnya atau hari normall angka tanggal 

berwarna hitam. Hari juga ditulis dengan warna hitam kecuali hari minggu 

berwarna merah dan hari jumat berwarna hijau tua. Keterangan hari libur 

ditulis dengan ukuran font 8 pt berwarna hijau tua. 

Berikut ini bagan proses pembuatan desain isi Kalender Meja 

Vertikal 2.  
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Bagan 12 Proses pembuatan Kalender Meja Vertikal 2 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

Logo IGN,   TEKS 

Nama, Nama Pabrik, 

Alamat Pabrik 

Dengan Adobe Photoshop 

JANUARI - FEBRUARI 

+ Keterangan  

Logo IGN,   TEKS 

Nama, Nama Pabrik, 

Alamat Pabrik 

MARET - APRIL 

+ Keterangan  

Logo IGN,   TEKS 

Nama, Nama Pabrik, 

Alamat Pabrik 

MEI - JUNI 

+ Keterangan  

Logo IGN,   TEKS 

Nama, Nama Pabrik, 

Alamat Pabrik 

JULI - AGUSTUS 

+ Keterangan  

Logo IGN,   TEKS 

Nama, Nama Pabrik, 

Alamat Pabrik 

SEPTEMBER-OKTOBER 

+ Keterangan  

Logo IGN,   TEKS 

Nama, Nama Pabrik, 

Alamat Pabrik 

NOVEMBER-DESEMBER 

+ Keterangan  
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Paling bawah bidang adalah teks alamat Pabrik Gula Cepiring 

berukuran 16 pt berwarna hitam. Teks menggunakan font Times New 

Roman. Teks ditempatkan di rata tengah dari bidang kalender dengan jarak 

1,5 cm dari masing-masing tepi kanan, kiri dan bawah bidang kalender. 

Penempatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan dari perpaduan 

gambar dan teks di atasnya. 

2) Aspek Estetis 

Sama seperti karya-karya sebelumnya, desain tidak akan lepas dari 

unsur dan prisnsip desain yang mempengaruhi nilai estetik desain tersebut. 

Pada karya desain kalender ini, usur ilustrasi berupa foto. Objek foto yang 

ditampilkan pada setiap lembar 2 bulanan kalender ini berbeda-beda.  

Unsur raut atau shape ditampilkan adalah bingkai foto berbentuk 

persegi panjang dengan tampilan vertikal di sisi kanan bidang. Unsur 

warna dapat dilihat dari warna background yang menggunakan kombinasi 

warna monokromatik hijau, hijau tua, hijau pucat dan putih. Sama seperti 

pada cover, warna ini merupakan representasi dari keadaan Pabrik Gula 

Cepiring yang asri dengan didukung keadaan bangunan yang didominasi 

warna hijau dan putih. Penggunaan unsur warna juga ditampilkan pada 

teks. Teks bulan ditampilkan setiap huruf berbeda warna dengan huruf 

lainnya, dengan pertimbangan kombinasi warna aurora analogus dingin 

hitam, biru, ungu, merah. Teks angka tanggal pada hari jumat dan nama 

harinya berwarna hijau, karena jumat identik dengan hari yang berkesan 

lebih sacral dari hari-hari yang lain. Pada angka dan nama hari minggu dan 
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juga tanggal pada hari libur, berwarna merah yang identik dengan mati 

atau diam dan sesuai untuk menandai hari libur. Di luar hari dan angka 

tanggal tersebut menggunakan warna hitam yang berkesan netral. Teks 

keterangan hari libur berwarna hijau tua untuk menyesuaikan dengan 

warna background dan mendudukung pesan asri yang disampaikan.  

Sama seperti pada cover, unsur tekstur terlihat pada tampilan  

tulang daun yang diberbesar seolah-olah membentuk sungai. Gambaran ini 

memberi kesan background tidak rata, terjal dan berkelok-kelok. Tekstur 

tulang daun ini merupakan representasi dari tanaman dan keasrian di 

lingkungan Pabrik Gula Cepiring. Unsur garis yang terbentuk adalah garis 

semu yang  terbentuk dari garis kelokan pada unsur tekstur. 

Unsur garis terbentuk merupakan garis semu dari bingkai foto dan 

pada garis berkelok-kelok dari tekstur. 

Prinsip keserasian terlihat dari pemilihan warna background dan 

teks. Tampilan teks bulan yang berwarna aurora tampak menonjol dari 

teks lain, yang memberi tampilan jelas jika dilihat dari jarak pandang yang 

cukup jauh. Teks lain yang berwarna hijau, menyesuaikan warna 

background, dan teks hitam bersifat netral sehingga sesuai dengan warna 

background. Teks tahun, ditampilkan sebagai garis membentuk angka dan 

berlubang di tengahnya. Berukuran paling besar di tengah-tengah tampilan 

kelender per bulan. 

Prinsip keseimbangan terlihat dari lay out yang ditampilkan dalam 

desain. Ilustrasi gambar ditampilkan dalam bidang persegi panjang di sisi 
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kanan tampak berat dan diimbangi dengan peletakan teks kalender (nama 

bulan, hari, angka tanggal dan keterangan hari libur) dua bulan yang 

dipisahkan tahun di sisi kiri. Tahun yang ditampilkan dengan font besar 

dan berongga memberi kesan berat. Tampilan teks lainnya yang 

diposisikan rata tengah memberi kesan keseimbangan yang lebih tampak.  

Arah pandang desain lebih menonjolkan ilustrasi gambar sebagai 

objek utama, kemudian ke teks tahun, bulan menyusul ke teks angka 

tanggal dan hari. Center of interest lebih menekankan pada tampilan tahun 

dan nama bulan yag ditampilkan dalam variasi warna aurora. 

3) Aspek Pesan 

Sama seperti desain kalender duduk sebelumnya, aspek pesan yang 

ditampilkan dalam desain ini sama, yaitu menyampaikan pada audiens 

pariwisata Pabrik Gula Cepiring melalui gambaran ilustrasi foto yang 

ditampilkan dalam desain. Ilustrasi Foto yang ditampilkan tiap bulan 

berbeda-beda. Tampilan objek foto tiap bidang ini diurutkan berdasarkan 

tingkat kepentingan. Kepentingan, yang ditampilkan merupakan urutan 

dalam program pariwisata Pabrik Gula Cepiring, Dimulai dari objek paling 

depan Pabrik Gula Cepiring yaitu Gerbang depan pada bulan Januari ke 

bagian yang lebih dalam. 

Ilustrasi foto ini juga memperkenalkan objek-objek Pariwisata 

Pabrik Gula Cepiring beserta sarana prasarana yang disediakan. 

Tampilan background berwarna hijau dan bertekstur tulang daun 

menggambarkan kesejukan dan keasrian lingkungan Pabrik Gula Cepiring. 
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Seperti pada desain-desain sebelumnya di atas, background ini 

menampilkan pesan kesejukan dan keasrian lingkungan Pabrik Gula 

Cepiring. Selain jenis pesan bersifat informatif juga merupakan bantuan 

aktivitas lain yang merupakan ajakan secara tidak langsung untuk 

berkunjung dengan tercantumnya alamat. 

4.2.5 KALENDER MEJA HORISONTAL 1 

 

Gambar 46 Cover Kalender Meja Horisontal 1 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Cover Kalender Meja Horisontal 1 

Media  : Ivory 250 gsm 

Ukuran : 25 cm X 15 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Kalender duduk atau Kalender meja yang didesain memiliki 

ukuran 15cmX25cm dengan media kertas ivory 250 gsm. Background 

berwarna putih polos. Desain ditampilkan dengan perpaduan antara teks 

dan gambar secara simetris, di mana teks lebih banyak, terdiri dari teks 

Kalender 2015, teks Pabrik Gula Cepiring dan teks alamat. Sedangkan 

gambar yang ditampilkan hanya gambar logo Pabrik Gula Cepiring saja. 
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Font yang digunakan bervariasi baik jenis maupun ukurannya. 

Teks Kalender berwarna hijau tua dan ditempatkan di paling atas desain, 

teks alamat berwarna hitam dan penempatannya di paling bawah setelah 

teks Pabrik Gula Cepiring. Pada tek Pabrik Gula Cepiring, setiap huruf 

ditampilkan berbeda warna. Warna yang yang ditampilkan yaitu dari 

warna hitam bergradasi menjadi coklat muda, ke merah muda, lalu merah, 

jingga, kuning, hijau muda, hijau lumut agak kuning, abu-abu, abu-abu 

agak coklat, ke coklat.  

Gambar yang ditampilkan adalah logo Pabrik Gula Cepiring. Logo 

ditempatkan di tengah-tengah bidang dengan posisi diapit oleh teks 

Kalender 2015 di atasnya dan teks Pabrik Gula Cepiring di bawahnya. 

Logo ditampilkan cukup besar sebagai center pada bidang kalender. 

Lay out yang ditampilkan adalah center dengan penempatan rata 

tengah pada semua objek baik yang berupa teks maupun gambar.  

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Kalender duduk atau Kalender meja berukuran 15cmX25cm, 

dengan bahan yang digunakan adalah kertas ivory 250 gsm. Background 

berwarna putih polos. Desain merupakan perpaduan antara teks dan 

gambar secara simetris. Teks lebih mendominasi, terdiri dari teks Kalender 

2015, teks Pabrik Gula Cepiring dan teks alamat. Sedangkan gambar yang 

ditampilkan hanya gambar logo Pabrik Gula Cepiring saja. 



215 

 

Font yang digunakan adalah font Swiss721 Hv Bt dan font Tw Cen 

Mt Condensed. Font Swiss721 Hv Bt memiliki karakter tegas. Font ini 

digunakan untuk teks Kalender 2015 dan alamat Pabrik Gula Cepiring. 

Teks Kalender 2015 dengan ukuran huruf 14 pt yang ditampilkan dengan 

huruf kapital dan jarak setiap hurufnya renggang-renggang, dengan posisi 

teks Kalender dan 2015 berurutan atas dan bawah. Teks Kalender 2015 

berwarna hijau tua dan ditempatkan di paling atas desain. Teks ini 

menunjukkan jenis desain atau karya dalam keadaan tertutup sehingga 

dapat mudah dikenali. Teks alamat  berukuran 8 pt, berwarna hitam dan 

penempatannya di paling bawah setelah teks Pabrik Gula Cepiring. 

Berikut ini bagan proses pembuatan desain cover Kalender Meja 

Horisontal 1.  

 

 

 

 

 

 

Bagan 13 Proses pembuatan cover Kalender Meja Horisontal 1 

Font Tw Cen Mt Condensed yang berkarakter tipis, kurus, tinggi 

dan berkesan santai dan gemulai ini digunakan untuk menampilkan teks 

Pabrik Gula Cepiring dengan ukuran huruf 40 pt. Setiap huruf ditampilkan 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

Teks Kalender 2015  

Nama Pabrik,  

Alamat Pabrik  

Dengan Adobe Photoshop 
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berbeda warna, membentuk gradasi warna gelap di awal teks, kemudian 

berubah ke terang di tengah teks dan kembali lagi berubah ke warna gelap 

di akhir teks. Warna yang yang ditampilkan yaitu dari warna hitam 

bergradasi menjadi coklat muda, ke merah muda, lalu merah, jingga, 

kuning, hijau muda, hijau lumut agak kuning, abu-abu, abu-abu agak 

coklat, ke coklat. Dengan warna gradasi pada teks tersebut, maka teks 

tampak mencolok, tampak menarik dan unik, sehingga dapat menarik 

minat wisatawan. 

Gambar yang ditampilkan adalah logo Pabrik Gula Cepiring. Logo 

ditempatkan di tengah-tengah bidang dengan posisi diapit oleh teks 

Kalender 2015 di atasnya dan teks Pabrik Gula Cepiring di bawahnya. 

Logo ditampilkan cukup besar sebagai center pada bidang kalender. 

2) Aspek Estetis 

Aspek estetis dikaji melalui unsur-unsur desain yang ditampilkan 

pada desain yang telah dirancang. Dalam desain kalender ini, unsur yang 

akan dikaji meliputi, warna, ilustrasi, garis, tekstur. 

Unsur ilustrasi yang ditampilkan dalam desain cover kalender ini 

adalah logo Industri Gula Nusantara dengan tampilan rata tengah, 

berukuran cukup besar. Logo ini, memberi gambaran bersifat simbolis 

yang mewakili Pabrik Gula Cepiring secara menyeluruh. 

Unsur warna dapat dilihat dari pemilihan warna background dan 

teks yang ditampilkan. Warna putih menginterpretasikan warna gula pasir 

putih yang menjadi produk utama Pabrik Gula Cepiring. Warna pada teks 
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Kalender 2015 berwarna hijau, dengan pertimbangan sebagai 

penggambaran lingkungan Pabrik yang asri. Teks Pabrik Gula Cepiring 

merupakan perpaduan warna analogus hitam, abu-abu semu merah muda, 

merah muda, merah, jingga, kuning, kuning kehijauan, hijau, hijau muda, 

hijau keabu-abuan, abu-abu dan coklat. Pemilihan warna memberikan 

tampilan yang mencolok yang langsung menarik perhatian audiens saat 

pertama kali melihat. Warna-warna ini dapat merepresentasikan 

perkembangan pabrik, di mana warna gelap pada masing-masing sisi 

memwakili keadan pabrik ketika masih suram, lalu dari masing-masing 

sisi itu akan berjalan dan menuju ke tengah, ke warna yang cerah, 

mengambarkan keadaan pabrik yang sekarang.  

Warna teks alamat berwana hitam, yang bersifat netral. Garis yang 

ditampilkan adalah garis semu yang dibentuk dari perbatasan antara dua 

warna yang bersebelahan. Hal ini terlihat jelas pada logo dan teks Pabrik 

Gula Cepiring, yaitu perbatasan antara warna logo maupun teks dengan 

warna background yang memberi kesan terbentuknya garis. Tekstur yang 

ditampilkan adalah tekstur licin atau halus. Lay out yang ditampilkan 

adalah center dengan tampilan seluruh teks dan gambar dalam posisi rata 

tengah sehingga keseimbangan desain tampak jelas. 

Prinsip keserasian dilihat dari pemilihan background. Background 

yang berwarna putih bersifat netral, sehingga dapat dikombinasikan 

dengan objek apapun dan warna apa pun. Dalam hal ini dikombinasikan 

dengan logo Industri Gula Nusantara yang memiliki perpaduan warna 
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kuning dan hijau. Kombinasi warna pada teks Pabrik Gula Cepiring dan 

Kalender 2015 juga diserasikan dengan warna logo. Teks alamat yang 

berwarna hitam juga bersifat netral yang memberikan kesan keserasian 

desain semakin terlihat. 

Prinsip kesatuan dilihat dari desain secara keseluruhan, dimana 

elemen-elemen yang ditampilkan dalam desain ini terhubung satu sama 

lain dan saling mendukung. Dilihat dari logo yang mewakilkan seluruh isi 

desain ini memiliki tema atau objek tertentu. Teks Pabrik Gula Cepiring 

yang mempertegas objek tersebut, teks alamat yang memberikan 

keterangan dimana objek itu berada, kemudian teks kalender 2015 yang 

memberi keterangan jenis media apa yang digunakan dalam 

memperkenalkan objek tersebut. 

Arah pandang audiens yang pertama kali menarik perhatian adalah 

teks Pabrik Gula Cepiring, kemudian ke logo perusahaan. Dilanjutkan ke 

alamat dan teks Kalender 2015. Center of  interest pada desain ini terletak 

pada teks Pabrik Gula Cepiring. 

3) Aspek Pesan 

Pesan yang disampaikan juga sama dengan cover Kalender meja 

sebelumnya yaitu, Teks yang ditampilkan menujukkan karya adalah 

kalender 2015. Logo yang ditampilkan merupakan identitas Industri Gula 

Nusantara - Pabrik Gula Cepiring dan mewakili gambaran ilustrasi yang 

akan ditampilkan dalam isi kalender di atas. Teks alamat menjelaskan 
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tentang alamat Pabrik Gula Cepiring sebagai salah satu upaya untuk 

mengajak audiens berkunjung ke tempat tersebut. 

Background berwarna putih merepresentasikan warna hasil 

produksi berupa gula pasir putih. Warna hijau pada teks Kalender 2015 

dipilih sebagai symbol dari keasrian Pabrik.  

     

     

     

       

Gambar 47 Isi Kalender Meja Horisontal 1 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Isi Kalender Meja Horisontal 1 

Media  : Ivory 250 gsm 

Ukuran : 25 cm X 15 cm 

Tahun  : 2014 
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b. Deskripsi Karya 

Kalender duduk atau Kalender meja yang didesain memiliki 

ukuran 15cmX25cm dengan media kertas ivory 250 gsm. Background 

berwarna putih polos. Desain merupakan perpaduan gambar dan teks. 

Gambar berupa foto dalam bingkai berbentuk persegi panjang dengan 

keempat sudutnya tumpul dengan efek bayangan ke arah kiri. Juga logo 

Pabrik Gula Cepiring. Teks berupa Teks Pabrik Gula Cepiring, Industri 

Gula Nusantara, Bulan dan penanggalainnya, angka tahun dan alamat 

Pabrik Gula Cepiring.  

Desain Isi Kalender ini terdiri dari 12 bidang sesuai dengan jumlah 

bulan dalam satu tahun dari Bulan Januari berurutan sampai bulan 

Desember. Pada setiap bidang yang ditampilkan adalah bingkai berbentuk 

persegi panjang dengan keempat sudutnya tumpul dengan efek bayangan 

ke arah kiri di sisi kiri atau kanan secara berselang-seling satu bulainnya 

berurutan sampai bulan terakhir dalam satu tahun. Sebagai contoh pada 

bulan januari bingkai berada di sisi kiri, bulan februari di sisi kanan, maret 

di sisi kiri, april di sisi kanan dan seterusnya berselang-seling sampai 

bulan Desember.  

Teks yang ditampilkan antara lain teks Pabrik Gula Cepiring, teks 

Industri Gula Nusantara yang ditampilkan dengan huruf kapital, teks 

alamat dan teks penanggalan tiap bulan beserta hari liburnya. Teks Pabrik 

Gula Cepiring ditampilkan di paling atas bidang desain, di bawahnya 

adalag teks Industri Gula Nusantara. Sedangkan teks alamat, berada di 
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paling bawah sejajar dengan teks katerangan hari libur. Penempatan teks 

alamat berada di bawah bingkai gambar utama bersisian dengan logo 

Industri Gula Nusantara. Teks tanggal, hari, bulan, tahun dan keterangan 

dan keterangan hari libur terletak di sisi berkebalikan dari penempatan 

bingkai gambar utama. Jika pada bulan tersebut bingkai berada di sisi 

kanan, maka penempatan penanggalan berada di sisi kiri, begitu pula 

sebaliknya. 

Teks Pabrik Gula Cepiring ditampilkan dalam huruf kapital. 

Penggunaan warna dalam teks ini berbeda-beda setiap hurufnya. Warna 

yang digunakan antara lain hitam, variasi warna coklat muda, merah 

muda, merah, jingga, kuning, hijau muda, hijau lumut agak kuning, abu-

abu, abu-abu agak coklat, coklat. Teks ini terletak di bagian paling atas 

bidang desain dengan tampilan rata tengah. 

Dalam teks Industri Gula Nusantara, huruf ditampilkan dalam 

bentuk kapital dengan warna hitam dengan tampilan renggang. Teks 

Industri Gula Nusantara ini terletak tepat di bawah teks Pabrik Gula 

Cepiring dengan tampilan rata tangah terhadap bidang desain. Sedangkan 

pada teks alamat, ditampilkan dengan huruf kecil biasa, jarak normall 

tidak renggang, berwarna hijau tua. Ditampilkan rata tengah, tetapi tidak 

terpacu pada bidang desain. Teks terletak di bawah bingkai gambar. Logo 

ditampilkan di sebelah kiri alamat di bawah bingkai foto. 

Urutan letak adalah teks Bulan di paling atas, di bawahnya teks 

Hari yang ditampilkan vertikal, dan angka penanggalan diurutkan 
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berdasarkan hari. Di bawah hari dan angka tanggal adalah teks keterangan 

hari libur.  Angka Tahun ditulis secara diagonal membentang dari kiri atas 

ke kanan bawah sepanjang penanggalan, tereletak di bawah angka 

penanggalan dan ditampilkan secara transparan. 

Teks nama bulan  ditampilkan dengan variasi warna yang berbeda-

beda pada setiap hurufnya yaitu warna aurora analogus dingin antara 

warna gelap hitam, biru, ungu, merah muda dan merah. Pada hari minggu 

dan angka tanggal berwarna merah. Pada hari jumat, angka tanggal 

berwarna hijau tua dan pada hari lainnya atau hari normal angka tanggal 

berwarna hitam. Hari juga ditulis dengan warna hitam kecuali hari minggu 

berwarna merah dan hari jumat berwarna hijau tua. Untuk Hari Libur di 

luar hari minggu walaupun terletak di hari minggu, ditandai dengan bidang 

persegi panjang dengan keempat sudutnya tumpul berwarna merah. 

Keterangan hari libur berwarna hijau tua dengan tampilan rata kiri lurus 

dengan rata kiri penanggalan. Angka Tahun ditulis secara diagonal 

membentang dari kiri atas ke kanan bawah sepanjang penanggalan. Angka 

Tahun tereletak di bawah angka penanggalan dan ditampilkan secara 

transparan berwarna hijau tua. 

Foto yang ditampilkan pada bulan Januari adalah gerbang depan 

Pabrik Gula Cepiring yang dapat dilihat dari luar dan bagian terluar 

Pabrik. Pada bulan Februari adalah bagian produksi Pabrik Gula Cepiring 

yang langsung dapat dilihat ketika masuk gerbang depan Pabrik Gula 

Cepiring. Bulan Maret adalah objek Kantor Utama Pabrik Gula Cepiring. 
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Pada Bulan April adalah Gedung Pertemuan atau Gedung Serbaguna. 

Bulan Mei merupakan objek suasana ketika memasuki gerbang gedung 

utama bagian Produksi. Objek bulan Juni adalah keadaan dalam bagian 

Produksi Gula Pasir yang dilihat secara keseluruhan. Objek bulan Juli 

adalah mesin Rotary Dryer-Cooler yang berfungsi untuk mengeringkan 

Kristal gula putih yang dihasilkan dalam proses Centrifugasi. Bulan 

Agustus objek foto adalah salah satu mesin dalam proses Centrifugasi. 

Pada bulan September objek yang ditampilkan adalah delman dalam 

bahasa daerah Kendal dikenal sebagai Dokar. Objek bulan Oktober yaitu 

kolam renang Pabrik Gula Cepiring. Objek bulan November yaitu bagian 

kepala kereta uap yang hanya mesinnya saja, yang sudah tua yang telah 

dicat ulang dan sudah tidak berfungsi lagi. Objek bulan Desember juga 

merupakan kepala kereta uap mesin beserta gerbong tempat pengemudi 

mengemudikan kereta yang berjumlah lebih dari satu buah. 

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Desain Kalender duduk atau Kalender meja berukuran 

15cmX25cm dengan media kertas ivory 250 gsm. Background berwarna 

putih polos. Background putih polos ini untuk mewakili gambaran gula 

pasir putih yang menjadi produksi utama dan jati diri sebenarnya dari 

Pabrik Gula Cepiring. Jika berbicara tentang gula di daerah Kendal, maka 

tidak akan jauh dari topik Pabrik Gula Cepiring. 
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Desain merupakan perpaduan gambar dan teks. Gambar berupa 

foto dalam bingkai berbentuk persegi panjang dengan keempat sudutnya 

tumpul dengan efek bayangan ke arah kiri. Juga logo Pabrik Gula 

Cepiring. Teks berupa Teks Pabrik Gula Cepiring, Industri Gula 

Nusantara, Bulan dan penanggalainnya, angka tahun dan alamat Pabrik 

Gula Cepiring.  

Desain Isi Kalender ini terdiri dari 12 bidang sesuai dengan jumlah 

bulan dalam satu tahun dari Bulan Januari berurutan sampai bulan 

Desember. Pada setiap bidang yang ditampilkan adalah bingkai berbentuk 

persegi panjang dengan keempat sudutnya tumpul dengan efek bayangan 

ke arah kiri di sisi kiri atau kanan secara berselang-seling satu bulainnya 

berurutan sampai bulan terakhir dalam satu tahun. Sebagai contoh pada 

bulan januari bingkai berada di sisi kiri, bulan februari di sisi kanan, maret 

di sisi kiri, april di sisi kanan dan seterusnya berselang-seling sampai 

bulan Desember.  

Teks yang ditampilkan antara lain teks Pabrik Gula Cepiring, teks 

Industri Gula Nusantara yang ditampilkan dengan huruf kapital, teks 

alamat dan teks penanggalan tiap bulan beserta hari liburnya. Teks Pabrik 

Gula Cepiring ditampilkan di paling atas bidang desain, di bawahnya 

adalah teks Industri Gula Nusantara. Sedangkan teks alamat, berada di 

paling bawah sejajar dengan teks katerangan hari libur. Penempatan teks 

alamat berada di bawah bingkai gambar utama bersisian dengan logo 

Industri Gula Nusantara. Teks tanggal, hari, bulan, tahun dan keterangan 
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dan keterangan hari libur terletak di sisi berkebalikan dari penempatan 

bingkai gambar utama. Jika pada bulan tersebut bingkai berada di sisi 

kanan, maka penempatan penanggalan berada di sisi kiri, begitu pula 

sebaliknya. 

Font yang digunakan adalah font Swiss721 Hv Bt, font Tw Cen Mt 

Condensed dan Papyrus. Font Tw Cen Mt Condensed, digunakan untuk 

teks Pabrik Gula Cepiring dengan ukuran 60 pt, dalam huruf kapital. 

Penggunaan warna dalam teks ini berbeda-beda setiap hurufnya. Warna 

yang digunakan antara lain hitam, variasi warna coklat muda, merah 

muda, merah, jingga, kuning, hijau muda, hijau lumut agak kuning, abu-

abu, abu-abu agak coklat, coklat. Teks ini terletak di bagian paling atas 

bidang desain dengan tampilan rata tengah. Warna yang dihasilkan dari 

huruf-huruf yang berjejeran dalam teks Pabrik Gula Cepiring membentuk 

warna gradasi dari warna gelap ke terang kemudian ke gelap lagi. . 

Dengan warna gradasi pada teks tersebut, maka teks tampak mencolok, 

tampak menarik dan unik, sehingga dapat menarik minat wisatawan. 

Font Swiss721 Hv Bt digunakan untuk teks Industri Gula 

Nusantara, dan alamat Pabrik Gula Cepiring. Dalam teks Industri Gula 

Nusantara, huruf ditampilkan dalam bentuk kapital berukuran 13 pt 

dengan warna hitam dengan tampilan renggang. Teks Industri Gula 

Nusantara ini terletak tepat di bawah teks Pabrik Gula Cepiring dengan 

tampilan rata tangah terhadap bidang desain. Sedangkan pada teks alamat, 

ditampilkan dengan huruf kecil biasa, jarak normal tidak renggang 
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berukuran 8,8 pt, berwarna hijau tua. Ditampilkan rata tengah, tetapi tidak 

terpacu pada bidang desain. Teks terletak di bawah bingkai gambar. Logo 

ditampilkan di sebelah kiri alamat di bawah bingkai foto. 

Font Papyrus ditampilkan pada Bulan, Hari, Angka Tanggal, 

Angka Tahun, dan Keterangan Hari Libur. Urutan letak adalah teks Bulan 

di paling atas, di bawahnya teks Hari yang ditampilkan vertikal, dan angka 

penanggalan diurutkan berdasarkan hari. Di bawah hari dan angka tanggal 

adalah teks keterangan hari libur.  Angka Tahun ditulis secara diagonal 

membentang dari kiri atas ke kanan bawah sepanjang penanggalan, 

tereletak di bawah angka penanggalan dan ditampilkan secara transparan. 

Ukuran teks nama bulan 16,5 pt, yang ditampilkan dengan variasi 

warna yang berbeda-beda pada setiap hurufnya. Variasi warna yang 

dikombinasikan menggunakan variasi warna aurora analogus dingin antara 

warna gelap hitam, biru, ungu, merah muda dan merah. Ukuran font pada 

teks hari 8,5 pt dan tanggal 14 pt. Pada hari minggu dan angka tanggal 

berwarna merah. Pada hari jumat, angka tanggal berwarna hijau tua dan 

pada hari lainnya atau hari normal angka tanggal berwarna hitam. Hari 

juga ditulis dengan warna hitam kecuali hari minggu berwarna merah dan 

hari jumat berwarna hijau tua. Untuk Hari Libur di luar hari minggu 

walaupun terletak di hari minggu, ditandai dengan bidang persegi panjang 

dengan keempat sudutnya tumpul berwarna merah. Keterangan hari libur 

ditulis dengan ukuran font 9 pt berwarna hijau tua dengan tampilan rata 

kiri lurus dengan rata kiri penanggalan. Angka Tahun ditulis secara 
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diagonal membentang dari kiri atas ke kanan bawah sepanjang 

penanggalan denagn ukuran huruf  43,5 pt. Angka Tahun tereletak di 

bawah angka penanggalan dan ditampilkan secara transparan dengan 

tingkat opacity 40% berwarna hijau tua. 

Foto yang ditampilkan tiap bulan berbeda-beda. Foto yang 

ditampilkan pada bulan Januari adalah gerbang depan Pabrik Gula 

Cepiring. Foto diambil dengan sudut kemiringan 60
o
 ke arah kanan dari 

depan objek. Hal ini agar objek terlihat secara keseluruhan dan dimensi 

ruangnya tampil membuat objek tidak kaku ataupun monoton, sehingga 

tampil lebih menarik. 

Pada bulan Februari objek yang ditampilkan adalah bagian 

produksi Pabrik Gula Cepiring yang langsung dapat dilihat ketika masuk 

gerbang depan Pabrik Gula Cepiring. Objek ini juga diambil dengan sudut 

kemiringan yang sama dengan gambar sebelumnya, yaitu kemiringan 60
o
 

ke arah kanan dari depan objek. Hal ini agar objek terlihat secara 

keseluruhan dan menonjolkan dimensi ruangnya yang berupa pabrik 

dengan lingkungan yang asri dan hijau yang luas membuat objek tampak 

lebih menarik. 

Bulan Maret adalah objek Kantor Utama Pabrik Gula Cepiring. 

Objek Kantor Utama ini merupakan salah satu bangunan bangunan kuno 

berasitektur Belanda. Dengan sudut pengambilan gambar di sebelah kiri 

objek, menampilkan kesan tiga dimensi objek tampak kuat 

memperlihatkan sebagian kecil bagian samping kiri Kantor Utama. Pada 
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bagian kanan lebih menampilkan pepohonan yang yang mengelilingi 

objek. Jarak pengambilan gambar juga mempengaruhi tingkat volume 

ruang yang menonjolkan keluasan menampilkan taman kecil yang tertata 

apik di depan objek Kantor Utama membuat objek tidak berkesan kuno 

dan tampak indah. 

Pada Bulan April adalah Gedung Pertemuan atau Gedung 

Serbaguna. Objek yang ditampilkan tampak dari samping sehingga 

menampilkan ruang yang luas. Jarak pandang yang cukup dekat memberii 

kesan besar mewakili objek aslinya. Bulan Mei merupakan objek suasana 

ketika memasuki gerbang gedung utama bagian Produksi. 

Objek bulan Juni adalah keadaan dalam bagian Produksi Gula 

Pasir yang dilihat secara keseluruhan. Gambar objek ini diambil dari 

tengah menampilkan ruang yang tampak pada pandangan mata secara luas. 

Mesin-mesin besar yang terlihat semua walaupun tidak detail, mewakili 

keadaan ruang yang sangat besar sebagai pusat kegiatan produksi. 

Objek bulan Juli adalah mesin Rotary Dryer-Cooler yang berfungsi 

untuk mengeringkan Kristal gula putih yang dihasilkan dalam proses 

Centrifugasi. Pengambilan gambar dilakukan seperti gambar-gambar 

sebelumnya. Dari samping dengan sudut kemiringan kurang lebih 30
o
 ke 

kanan dari tengah-tengah objek memberii kesan ruang dan membuat objek 

tampak nyata volume atau tiga dimensinya. 

Berikut ini adalah bagan proses pembuatan desain isi Kalender 

Meja Horisontal 1.  
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Bagan 14 Proses pembuatan Kalender Meja Horisontal 1 

Mengunjungi Pabrik + 

Melakukan Pemotretan 

Logo IGN, TEKS Nama, 
Nama Pabrik, Alamat. 

JANUARI + Keterangan  

Logo IGN, TEKS Nama, 
Nama Pabrik, Alamat. 

FEBRUARI + Keterangan  

Logo IGN, TEKS Nama, 
Nama Pabrik, Alamat. 

MARET + Keterangan  

Logo IGN, TEKS Nama, 
Nama Pabrik, Alamat. 

APRIL + Keterangan  

Logo IGN, TEKS Nama, 

Nama Pabrik, Alamat. 

MEI + Keterangan  

Logo IGN, TEKS Nama, 

Nama Pabrik, Alamat. 

JUNI + Keterangan  

Logo IGN, TEKS Nama, 

Nama Pabrik, Alamat. 

JULI + Keterangan  

Logo IGN, TEKS Nama, 

Nama Pabrik, Alamat. 

AGUSTUS + Keterangan  

Logo IGN, TEKS Nama, 

Nama Pabrik, Alamat. 

SEPTEMBER + Keterangan  

Logo IGN, TEKS Nama, 

Nama Pabrik, Alamat. 

OKTOBER + Keterangan  

Logo IGN, TEKS Nama, 

Nama Pabrik, Alamat. 

NOVEMBER + Keterangan  

Logo IGN, TEKS Nama, 
Nama Pabrik, Alamat. 

DESEMBER + Keterangan  

Dengan Adobe Photoshop 
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Bulan Agustus objek foto adalah salah satu mesin dalam proses 

Centrifugasi. Pengambilan gambar, sudut dan arahnya sama seperti mesin 

Rotary Dryer-Cooler. Dengan pengambilan objek itu memberii kesan 

volume atau tiga dimensinya tampak nyata dan dimensi ruang tampak 

luas. Jarak pengambilan gambar juga berpengaruh dengan kesan ukuran 

besar objek yang dilihat dalam gambar dan bayangan terhadap objek 

aslinya. 

Pada bulan September objek yang ditampilkan adalah dokar. 

Pengambilan gambar dokar ini dari depan agak ke kiri, sehingga dapat 

menampilkan kuda beserta seluruh badan kereta dan sang kusir yang 

duduk di dalam bangku penumpang. Pengambilan gambar dengan arah 

pandang seperti ini juga memberi kesan luas dan tiga demensi yang nyata. 

Objek bulan Oktober yaitu kolam renang Pabrik Gula Cepiring. 

Pengambilan gambar dengan sudut kemiringan 20
o
 dari depan kolam 

condong ke arah kiri memberi kesan luas memberi pemandangan objek 

secara keseluruhan. 

Objek bulan November yaitu bagian kepala kereta uap yang hanya 

mesinnya saja, yang sudah tua yang telah dicat ulang dan sudah tidak 

berfungsi lagi. Sudut pengambilan ini sama dengan saat pengambilan 

gambar objek kolam renang, dan dengan arah pengambilan tersebut objek 

tampak dimensi ruang dan volumenya terlihat nyata.Objek bulan 

Desember juga merupakan kepala kereta uap mesin beserta gerbong 

tempat pengemudi mengemudikan kereta yang berjumlah lebih dari satu 
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buah. Gambar objek diambil dari samping kiri agak ke depan. Hal ini agar 

kereta-kereta yang ada di samping objek bidikan dan seterusnya dapat 

terlihat. Darak jarak pengambilan gambar, objek tampak besar dan lebih 

detail terutama objek paling depan dan mewakili gambaran nyata bentuk 

kereta lain yang sejajar di sampingnya. 

2) Aspek Estetis 

Sama seperti pembahasan aspek estetis pada karya-karya desain 

kalender sebelumnya. Aspek estetis ini membahas karya ditinjau dari 

penggunaan unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain. Unsur-unsur yang 

dikaji antara lain, ilustrasi, garis, bidang, warna, tekstur. 

Unsur ilustrasi dapat dilihat dari gambar atau foto yang 

ditampilkan dalam desain. Foto yang ditmpilkan berbeda-beda antara 

lembar satu dengan lembar lainnya. Foto-foto yang ditampilkan 

merupakan foto-foto objek yang berurutan dalam rangkaian kegiatan 

Heritage Tour Pabrik Gula Cepiring beserta objek pariwisata dan sarana-

prasarana yang ada di Pabrik Gula Cepiring. 

Unsur garis dan bidang terlihat dari penempatan gambar dalam 

bingkai berbentuk segi empat dengan sudut tumpul. Bidang ini memiliki 

efek bayangan yang membentuk kesan tiga dimensi. 

Penggunaan unsur warna terlihat dari background dan tampilan 

teks pada desain. Background berwarna putih untuk merepresentasikan 

warna produk utama dari Pabrik Gula Cepiring yaitu gula pasir putih. 

Sama seperti desain pada cover, teks Pabrik Gula Cepiring merupakan 
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perpaduan warna analogus hitam, abu-abu semu merah muda, merah 

muda, merah, jingga, kuning, kuning kehijauan, hijau, hijau muda, hijau 

keabu-abuan, abu-abu dan coklat. Pemilihan warna memberikan tampilan 

yang mencolok yang langsung menarik perhatian audiens saat pertama kali 

melihat. Warna-warna ini dapat merepresentasikan perkembangan pabrik, 

di mana warna gelap pada masing-masing sisi memwakili keadan pabrik 

ketika masih suram, lalu dari masing-masing sisi itu akan berjalan dan 

menuju ke tengah, ke warna yang cerah, mengambarkan keadaan pabrik 

yang sekarang.  

Pada nama bulan, warna setiap huruf merupakan warna analogus 

dengan variasi warna pada aurora. Pada penanggalan, setiap hari minggu, 

angka tanggal dan hari berwarna merah, pada hari jumat hari dan angka 

tanggal berwarna hijau. Selain kedua hari tersebut, hari dan angka tanggal 

berwarna hitam. Warna merah identik dengan hari libur seperti pada hari 

minggu. Sedangkan pada hari jumat, warna hijau mewakili kesan 

religious. Pada hari libur perayaan tertentu, penanggalan ditandai dengan 

adanya bidang persegi panjang kecil berwarna merah di bawah angka, baik 

itu angka berwarna hitam, hijau maupun merah. 

Unsur tekstur yang ditampilkan adalah tekstur yang berkesan licin 

dan halus. Hal itu karena bidang, terutama background ditampilkan 

dengan warna putih polos tanpa adanya sentukan warna, garis maupun 

bidang lain.  
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Prinsip keseimbangan ditampilkan dengan kombinasi letak gambar 

utama dan teks yang membentuk dua baris kolom, posisi foto, logo dan 

alamat di sisi kiri atau kanan, berselang-seling setiap satu bulan, diimbangi 

dengan penempatan kalender (nama bulan, hari, angka tanggal, tahun dan 

keterangan hari libur) di sisi satunya, baik kanan atau kiri menyesuaikan 

posisi foto, membuat desain lebih stabil. Keseimbangan tampak jelas 

dengan tampilan teks Pabrik Gula Cepiring dan Industri Gula Nusantara 

sebagai teks utama dengan penempatan rata tengah. 

Keserasian dilihat darin tampilan background dan warna-warna 

teks yang mencolok. Warna-warna itu dapat dikombinasikan dengan apik 

pada background putih yang bersifat netral.  

Prinsip kesatuan terlihat dari ikatan antara elemn satu dan lainnya 

dalam desain. Jenis karya desain kalender dapat diidentifikasi dari adanya 

unsure-unsur kalender seperti tahun, nama bulan, hari, angka tanggal, hari 

libur dan keterangannya. Desain ditujukan sebagai media promosi Pabrik 

Gula Cepiring terlihat dari teks utama Pabrik Gula Cepiring, kemudian 

teks Industri Gula Nusantara. Didukung dengan adanya foto, logo 

perusahaan dan alamat lengkap.  

Arah pandang utama desain adalah foto dan kalender yang berada 

di tengah-tengah bidang, disusul dengan judul yang ditampilkan dengan 

warna yang cukup mencolok, kemudian di bagian alamat dan logo yang 

berada di bawah foto. Center of interest ditampilkan pada teks Pabrik Gula 
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Cepiring yang memiliki kombinasi warna yang mencolok sebagai teks 

judul utama. 

3) Aspek Pesan 

Aspek pesan yang ditampilkan dalam desain ini sama dengan 

desain kalender lainnya, yaitu bersifat informatif untuk menyampaikan 

pada audiens pariwisata Pabrik Gula Cepiring melalui gambaran ilustrasi 

foto yang ditampilkan dalam desain. Juga bersifat bantuan aktifitas lain 

yang merupakan ajakan secara tidak langsung, diperlihatkan dengan 

adanya alamat yang ditampilkan pada desain. 

Ilustrasi Foto yang ditampilkan tiap bulan berbeda-beda. Tampilan 

objek foto tiap bidang ini diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan. 

Kepentingan, yang ditampilkan merupakan urutan dalam program 

pariwisata Pabrik Gula Cepiring, Dimulai dari objek paling depan Pabrik 

Gula Cepiring yaitu Gerbang depan pada bulan Januari ke bagian yang 

lebih dalam. Ilustrasi foto ini juga memperkenalkan objek-objek 

Pariwisata Pabrik Gula Cepiring beserta sarana prasarana yang disediakan. 

Tampilan background berwarna putih bersih sebagai represntasi dari 

produk utama Pabrik Gula Cepiring yaitu gula pasir putih.  

4.2.6 KALENDER MEJA HORISONTAL 2 

 

Gambar 49 Kalender Meja Horisontal 2 
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a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Cover Kalender Meja Horisontal 2 

Media  : Ivory 250 gsm 

Ukuran : 25 cm X 15 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Kalender duduk atau Kalender meja yang didesain memiliki 

ukuran 15cmX25cm dengan media kertas ivory 250 gsm. Background 

berwarna putih polos. Desain ditampilkan dengan perpaduan antara teks 

dan gambar secara simetris, di mana teks lebih banyak, terdiri dari teks 

Kalender 2015, teks Pabrik Gula Cepiring dan teks alamat. Sedangkan 

gambar yang ditampilkan hanya gambar logo Pabrik Gula Cepiring saja. 

Teks terdiri dari teks Kalender 2015, teks Pabrik Gula Cepiring 

dan teks alamat. Teks Kalender berwarna hijau tua dan ditempatkan di 

paling atas desain, teks Pabrik Gula Cepiring berwarna hijau tua tetapi 

lebih terang dari teks Kalender 2015, teks alamat berwarna hitam dan 

penempatannya di paling bawah setelah teks Pabrik Gula Cepiring.  

Gambar yang ditampilkan adalah logo Pabrik Gula Cepiring. Logo 

ditempatkan di tengah-tengah bidang dengan posisi diapit oleh teks 

Kalender 2015 di atasnya dan teks Pabrik Gula Cepiring di bawahnya. 

Logo ditampilkan cukup besar sebagai center pada bidang kalender. Lay 

out yang ditampilkan adalah center dengan penempatan rata tengah pada 

semua objek baik yang berupa teks maupun gambar. 
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c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Kalender duduk atau Kalender meja yang didesain memiliki 

ukuran 15cmX25cm dengan media kertas ivory 250 gsm. Background 

berwarna putih polos. Desain ditampilkan dengan perpaduan antara teks 

dan gambar secara simetris, di mana teks lebih banyak, terdiri dari teks 

Kalender 2015, teks Pabrik Gula Cepiring dan teks alamat. Sedangkan 

gambar yang ditampilkan hanya gambar logo Pabrik Gula Cepiring saja. 

Font yang digunakan adalah font Swiss721 Hv Bt. Font ini 

memiliki karakter tegas dan kokoh . Font Swiss721 Hv Bt digunakan untuk 

teks Kalender 2015 dengan ukuran huruf 14 pt, teks Pabrik Gula Cepiring 

dengan ukuran 20 pt dan teks alamat dengan ukuran 6 pt. Teks Kalender 

berwarna hijau tua dan ditempatkan di paling atas desain, Teks ini 

ditampilkan dengan huruf kapital dan jarak setiap hurufnya renggang-

renggang, dengan posisi teks Kalender dan 2015 berurutan atas dan 

bawah. dan ditempatkan di paling atas desain. Teks ini menunjukkan jenis 

desain atau karya dalam keadaan tertutup sehingga dapat mudah dikenali. 

Teks Pabrik Gula Cepiring berwarna hijau tua tetapi lebih terang 

dari teks Kalender 2015. Dengan warna yang lebih terang dan ukurannya 

yang paling besar diantara teks-teks lainnya, membuat teks ini lebih 

mencolok dan mudah dikenali.  Teks alamat  berukuran 6 pt, berwarna 

hitam dan penempatannya di paling bawah setelah teks Pabrik Gula 

Cepiring. Teks alamat ini merupakan teka pelangkap sekaligus berfungsi 
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memberikan informasi mengenai lokasi pariwisata Pabrik Gula Cepiring 

secara lengkap. 

Berikut ini bagan proses pembuatan desain cover Kalender Meja 

Horisontal 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 15 Proses pembuatan cover Kalender Meja Horisontal 2 

Gambar yang ditampilkan adalah logo Pabrik Gula Cepiring. Logo 

ditempatkan di tengah-tengah bidang dengan posisi diapit oleh teks 

Kalender 2015 di atasnya dan Teks PABRIK GULA CEPIRING di 

bawahnya. Logo ditampilkan cukup besar sebagai center pada bidang 

kalender. Sama seperti pada desain sebelumnya, logo ini berfungsi untuk 

mewakili identitas Pabrik Gula Cepiring. Gambar logo ini digunakan 

sebagai gambar utama dan center desain cover tanpa ada tambahan gambar 

lain karena logo ini sudah mewakili keadaan, lingkungan dan hal apapun 

mengenai Pabrik Gula Cepiring secara simbolis. 

 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

Dengan Adobe Photoshop 

Teks Kalender 2015  

Nama Pabrik,  

Alamat Pabrik  
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2) Aspek Estetis 

Aspek estetis dikaji melalui unsur-unsur desain yang ditampilkan 

pada desain yang telah dirancang. Dalam desain kalender ini, unsur yang 

akan dikaji meliputi, warna, ilustrasi, garis. Unsur ilustrasi yang 

ditampilkan dalam desain cover kalender ini adalah logo Industri Gula 

Nusantara dengan tampilan rata tengah, berukuran cukup besar. Logo ini, 

memberi gambaran bersifat simbolis yang mewakili Pabrik Gula Cepiring 

secara menyeluruh. 

Unsur warna dapat dilihat dari pemilihan warna background dan 

teks yang ditampilkan. Warna putih menginterpretasikan warna gula pasir 

putih yang menjadi produk utama Pabrik Gula Cepiring. Warna pada teks 

Kalender 2015 dan Pabrik Gula Cepiring berwarna hijau, dengan 

pertimbangan sebagai penggambaran lingkungan Pabrik yang asri. Teks 

Pabrik Gula Cepiring memiliki ukuran font yang paling besar dari teks 

lainnya.  

Warna teks alamat berwana hitam, yang bersifat netral. Garis yang 

ditampilkan adalah garis semu yang dibentuk dari perbatasan antara dua 

warna yang bersebelahan. Hal ini terlihat jelas pada logo dan teks Pabrik 

Gula Cepiring, yaitu perbatasan antara warna logo maupun teks dengan 

warna background yang memberi kesan terbentuknya garis. Tekstur yang 

ditampilkan adalah tekstur licin atau halus. Lay out yang ditampilkan 

adalah center dengan tampilan seluruh teks dan gambar dalam posisi rata 

tengah sehingga keseimbangan desain tampak jelas. 
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Prinsip keserasian dilihat dari pemilihan background. Background 

yang berwarna putih bersifat netral, sehingga dapat dikombinasikan 

dengan objek apapun dan warna apa pun. Dalam hal ini dikombinasikan 

dengan logo Industri Gula Nusantara yang memiliki perpaduan warna 

kuning dan hijau. Kombinasi warna pada teks Pabrik Gula Cepiring dan 

Kalender 2015 juga diserasikan dengan warna logo. Teks alamat yang 

berwarna hitam juga bersifat netral yang memberikan kesan keserasian 

desain semakin terlihat. 

Prinsip kesatuan dilihat dari desain secara keseluruhan, dimana 

elemen-elemen yang ditampilkan dalam desain ini terhubung satu sama 

lain dan saling mendukung. Dilihat dari logo yang mewakilkan seluruh isi 

desain ini memiliki tema atau objek tertentu. Teks Pabrik Gula Cepiring 

yang mempertegas objek tersebut, teks alamat yang memberikan 

keterangan dimana objek itu berada, kemudian teks kalender 2015 yang 

memberi keterangan jenis media apa yang digunakan dalam 

memperkenalkan objek tersebut. 

Arah pandang audiens yang pertama kali menarik perhatian adalah 

logo perusahaan kemudian ke teks Pabrik Gula Cepiring yang berukuran 

paling besar dari teks lainnya. Dilanjutkan ke alamat dan teks Kalender 

2015. Center of  interest pada desain ini terletak pada logo yang berada di 

tengah-tengah bidang dan satu-satu unsure ilustrasi yang ditampilkan 

diantara teks 

 



240 

 

3) Aspek Pesan 

Pesan yang disampaikan juga sama dengan cover Kalender meja 

sebelumnya yaitu, Teks yang ditampilkan menujukkan karya adalah 

kalender 2015. Logo yang ditampilkan merupakan identitas Industri Gula 

Nusantara - Pabrik Gula Cepiring dan mewakili gambaran ilustrasi yang 

akan ditampilkan dalam isi kalender di atas. Teks alamat menjelaskan 

tentang alamat Pabrik Gula Cepiring sebagai salah satu upaya untuk 

mengajak audiens berkunjung ke tempat tersebut. 

Background berwarna putih merepresentasikan warna hasil 

produksi berupa gula pasir putih. Warna hijau pada teks Kalender 2015 

dipilih sebagai symbol dari keasrian Pabrik. Jenis pesan termasuk 

informatif secara keseluruhan dan bantuan aktifitas lain yang ditunjukkan 

secara tidak langsung dengan tampilan alamat. 

     

      
Gambar 50 Isi Kalender Meja Horisontal 2 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Isi Kalender Meja Horisontal 2 

Media  : Ivory 250 gsm 

Ukuran : 25 cm X 15 cm 

Tahun  : 2014 
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b. Deskripsi Karya 

Kalender duduk atau Kalender meja Horisontal 2 yang didesain 

memiliki ukuran 15cmX25cm dengan media kertas ivory 250 gsm. 

Background berwarna putih polos dengan tambahan tampilan logo Industri 

Gula Nusantara yang ditampilkan lumayan besar dan transparan.  

Desain Isi Kalender ini terdiri dari 6 bidang sesuai dengan jumlah 

2 bulan dalam 1 bidang selama satu tahun dari Bulan Januari berurutan 

sampai bulan Desember. Setiap bidang yang ditampilkan berupa foto 

dalam bingkai persegi panjang dengan warna bingkai hijau tua dengan 

posisi saling tindih dengan satu yang berukuran besar berada diatas yang 

lebih kecil dan teks penanggalan tiap 2 bulan yang disusun bersebelahan 

beserta hari liburnya, tahun penanggalan, teks Heritage Tour, Pabrik Gula 

Cepiring dan alamat pabrik beserta logo Industri Gula Nusantara.  

Teks Pabrik Gula Cepiring ditampilkan dalam huruf kapital dengan 

warna hijau tua. Teks terletak di bagian bawah bingkai gambar utama. 

Teks alamat Pabrik Gula Cepiring ditampilkan dengan huruf kecil biasa, 

jarak normal tidak renggang berwarna hitam. Ditampilkan rata tengah, 

tetapi tidak terpacu pada bidang desain. Teks terletak di bawah teks Pabrik 

Gula Cepiring. Logo Industri Gula Nusantara ditampilkan di sebelah kiri 

alamat dan teks Pabrik Gula Cepiring di bawah bingkai foto. Teks Pabrik 

Gula Cepiring, alamat dan Logo Industri Gula Nusantara terletak di bidang 

persegi panjang putih transparan yang membentang dari kanan ke kiri 

bidang yang menutupi sebagian bawah gambar utama.  Garis ini bertujuan 
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untuk memisahkan teks dan gambar agar tidak bertindihan secara 

langsung, sehingga teks tidak tenggelam pada warna yang ada di foto, dan 

teks dapat terlihat dengan jelas. 

Teks Bulan, Hari, Angka Tanggal, Angka Tahun, dan Keterangan 

Hari Libur ditampilkan dengan urutan letak adalah teks Bulan di paling 

atas, di bawahnya teks Hari yang ditampilkan vertikal, dan angka 

penanggalan diurutkan berdasarkan hari. Di bawah hari dan angka tanggal 

adalah teks keterangan hari libur.  Teks nama bulan ditampilkan dengan 

variasi warna yang berbeda-beda pada setiap hurufnya. Variasi warna yang 

dikombinasikan menggunakan variasi warna aurora analogus dingin antara 

warna gelap hitam, biru, ungu, merah muda dan merah. Pada hari minggu 

dan angka tanggal berwarna merah. Pada hari jumat, angka tanggal 

berwarna hijau tua dan pada hari lainnya atau hari normal angka tanggal 

berwarna hitam. Hari juga ditulis dengan warna hitam kecuali hari minggu 

berwarna merah dan hari jumat berwarna hijau tua. Untuk Hari Libur di 

luar hari minggu walaupun terletak di hari minggu, ditandai dengan bidang 

persegi panjang dengan keempat sudutnya tumpul berwarna merah. 

Keterangan hari libur berwarna hijau tua dengan tampilan rata kiri lurus 

dengan rata kiri penanggalan.  

Angka Tahun ditulis secara vertikal. Angka Tahun tereletak di 

antara dua bulan penanggalan yang ditampilkan bersebelahan dan di atas 

tanda air Logo Industri Gula Nusantara yang transparan. 
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Gambar utama berupa foto dalam bingkai persegi panjang dengan 

warna bingkai hijau tua dengan posisi saling tindih dengan satu yang 

berukuran besar berada diatas yang lebih kecil. Foto yang ditampilkan dua 

buah setiap bidang desain dengan tampilan penaggalan dua bulan dalam 

satu bidang. Pada bulan Januari–Februari gamba yang ditampilkan  adalah 

gerbang depan Pabrik Gula Cepiring yang dapat dilihat dari luar dan 

bagian terluar Pabrik dan bagian produksi Pabrik Gula Cepiring yang 

langsung dapat dilihat ketika masuk gerbang depan Pabrik Gula Cepiring. 

Bulan Maret-April adalah objek Kantor Utama Pabrik Gula Cepiring dan 

Gedung Pertemuan atau Gedung Serbaguna. Bulan Mei-Juni merupakan 

objek suasana ketika memasuki gerbang gedung utama bagian Produksi 

dan keadaan dalam bagian Produksi Gula Pasir yang dilihat secara 

keseluruhan. Objek bulan Juli-Agustus yaitu mesin Rotary Dryer-Cooler 

yang berfungsi untuk mengeringkan Kristal gula putih yang dihasilkan 

dalam proses Centrifugasi dan salah satu mesin dalam proses Centrifugasi. 

Pada bulan September-Oktober objek yang ditampilkan adalah delman 

dalam bahasa daerah Kendal dikenal sebagai Dokar dan kolam renang 

Pabrik Gula Cepiring. Objek bulan November-Desember yaitu bagian 

kepala kereta uap  dengan satu gambar hanya menampilkan mesinnya saja 

yang sudah tua yang telah dicat ulang dan sudah tidak berfungsi lagi, 

sedangkan gambar satunya kepala kereta uap mesin beserta gerbong 

tempat pengemudi mengemudikan kereta yang berjumlah lebih dari satu 

buah. 
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c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Kalender duduk atau Kalender meja Horisontal 2 yang didesain 

memiliki ukuran 15cmX25cm dengan menggunakan media kertas ivory 

250 gsm. Background berwarna putih polos dengan tambahan tampilan 

logo Industri Gula Nusantara yang ditampilkan lumayan besar dan 

transparan.  

Desain Isi Kalender ini terdiri dari 6 bidang sesuai dengan jumlah 

2 bulan dalam 1 bidang selama satu tahun dari Bulan Januari berurutan 

sampai bulan Desember. Setiap bidang yang ditampilkan berupa foto 

dalam bingkai persegi panjang dengan warna bingkai hijau tua dengan 

posisi saling tindih dengan satu yang berukuran besar berada di bawah 

yang lebih kecil dan teks penanggalan tiap 2 bulan yang disusun 

bersebelahan beserta hari liburnya, tahun penanggalan, teks Heritage 

Tour, Pabrik Gula Cepiring dan alamat pabrik beserta logo Industri Gula 

Nusantara.  

Font yang digunakan adalah font Times New Roman, MS Serif, 

Swis721 Hv BT dan Papyrus. Font MS Serif, digunakan untuk teks Pabrik 

Gula Cepiring dengan ukuran  16,8 pt, dalam huruf kapital dengan warna 

hijau tua. Teks terletak di bagian bawah bingkai gambar utama. 

Font Times New Roman digunakan untuk teks alamat Pabrik Gula 

Cepiring. Pada teks alamat, ditampilkan dengan huruf kecil biasa, jarak 

normall tidak renggang berukuran 11,2 pt, berwarna hitam. Ditampilkan 
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rata tengah, tetapi tidak terpacu pada bidang desain. Teks terletak di 

bawah teks Pabrik Gula Cepiring. Logo Industri Gula Nusantara 

ditampilkan di sebelah kiri alamat dan teks Pabrik Gula Cepiring di bawah 

bingkai foto. Teks Pabrik Gula Cepiring, alamat dan Logo Industri Gula 

Nusantara terletak di bidang persegi panjang putih transparan yang 

membentang dari kanan ke kiri bidang yang menutupi sebagian bawah 

gambar utama dengan tingkat opacity 58%. Garis ini bertujuan untuk 

memisahkan teks dan gambar agar tidak bertindihan secara langsung, 

sehingga teks tidak tenggelam pada warna yang ada di foto, dan teks dapat 

terlihat dengan jelas. 

Font Papyrus ditampilkan pada Bulan, Hari, Angka Tanggal, 

Angka Tahun, dan Keterangan Hari Libur. Urutan letak adalah teks Bulan 

di paling atas, di bawahnya teks Hari yang ditampilkan vertikal, dan angka 

penanggalan diurutkan berdasarkan hari. Di bawah hari dan angka tanggal 

adalah teks keterangan hari libur.  Ukuran teks nama bulan 16,5 pt, yang 

ditampilkan dengan variasi warna yang berbeda-beda pada setiap 

hurufnya. variasi warna yang dikombinasikan menggunakan variasi warna 

aurora analogus dingin antara warna gelap hitam, biru, ungu, merah muda 

dan merah. Ukuran font pada teks hari 8,5 pt dan tanggal 14 pt. Pada hari 

minggu dan angka tanggal berwarna merah. Pada hari jumat, angka 

tanggal berwarna hijau tua dan pada hari lainnya atau hari normal angka 

tanggal berwarna hitam. Hari juga ditulis dengan warna hitam kecuali hari 

minggu berwarna merah dan hari jumat berwarna hijau tua. Untuk Hari 
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Libur di luar hari minggu walaupun terletak di hari minggu, ditandai 

dengan bidang persegi panjang dengan keempat sudutnya tumpul 

berwarna merah. Keterangan hari libur ditulis dengan ukuran font 7 pt 

berwarna hijau tua dengan tampilan rata kiri lurus dengan rata kiri 

penanggalan.  

Angka Tahun ditulis dengan font Swis721 Hv BT secara vertical 

dengan ukuran 25,2 pt. Angka Tahun tereletak di antara dua bulan 

penanggalan yang ditampilkan bersebelahan dan di atas tanda air Logo 

Industri Gula Nusantara yang memiliki tingkat opacity 40%. 

Gambar utama berupa foto dalam bingkai persegi panjang dengan 

warna bingkai hijau tua dengan posisi saling tindih dengan satu yang 

berukuran besar berada di bawah yang lebih kecil. Foto yang ditampilkan 

dua buah setiap bidang desain dengan tampilan penaggalan dua bulan 

dalam satu bidang. Pada bulan Januari–Februari gambar yang ditampilkan  

adalah gerbang depan Pabrik Gula Cepiring dalam bingkai besar dan 

bagian produksi Pabrik Gula Cepiring dalam bingkai kecil. Kedua foto 

diambil dengan sudut kemiringan 60
o
 ke arah kanan dari depan objek. Hal 

ini agar objek terlihat secara keseluruhan dan dimensi ruangnya tampil 

membuat objek tidak kaku ataupun monoton, sehingga tampil lebih 

menarik. Untuk objek bagian produksi, pengambilan dengan sudut 

tersebut, objek terlihat secara keseluruhan dan menonjolkan dimensi 

ruangnya yang berupa pabrik dengan lingkungan yang asri dan hijau yang 

luas membuat objek tampak lebih menarik. 



247 

 

Bulan Maret-April adalah objek Kantor Utama Pabrik Gula 

Cepiring dalam bingkai besar dan Gedung Pertemuan atau Gedung 

Serbaguna dalam bingkai kecil. Untuk objek Kantor Utama, sudut 

pengambilan gambar di sebelah kiri objek, menampilkan kesan tiga 

dimensi objek tampak kuat memperlihatkan sebagian kecil bagian samping 

kiri Kantor Utama. Pada bagian kanan lebih menampilkan pepohonan 

yang yang mengelilingi objek. Jarak pengambilan gambar juga 

mempengaruhi tingkat volume ruang yang menonjolkan keluasan 

menampilkan taman kecil yang tertata apik di depan objek Kantor Utama 

membuat objek tidak berkesan kuno dan tampak indah. Untuk Gedung 

Serbaguna, objek yang ditampilkan tampak dari samping sehingga 

menampilkan ruang yang luas. Jarak pandang yang cukup dekat memberii 

kesan besar mewakili objek aslinya. 

Bulan Mei-Juni merupakan objek suasana ketika memasuki 

gerbang gedung utama bagian Produksi yang ditampilkan pada bingkai 

kecil dan keadaan dalam bagian Produksi Gula Pasir yang dilihat secara 

keseluruhan dalam bingkai besar. Suasana ini akan ditemui ketika pertama 

memasuki tempat Produksi Gula di Gedung utama proses pembuatan gula 

pasir. Gambar yang ditampilkan adalah gambar ketika ada kunjungan atau 

Study Tour di Pabrik Gula Cepiring, memperlihatkan suasana kunjungan 

berkeliling melihat proses pembuatan Gula Pasir. Gambar lainnya adalah 

keadaan dalam bagian Produksi Gula Pasir yang dilihat secara 

keseluruhan. Gambar objek ini diambil dari tengah menampilkan ruang 
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yang tampak pada pandangan mata secara luas. Mesin-mesin besar yang 

terlihat semua walaupun tidak detail, mewakili keadaan ruang yang sangat 

besar sebagai pusat kegiatan produksi. 

Objek bulan Juli-Agustus yaitu mesin Rotary Dryer-Cooler yang 

berfungsi untuk mengeringkan Kristal gula putih yang dihasilkan dalam 

proses Centrifugasi yang ditampilkan dalam bingkai berukuran kecil dan 

salah satu mesin dalam proses Centrifugasi dalam bingkai berukuran 

besar. Pengambilan gambar mesin Rotary Dryer-Cooler dilakukan seperti 

gambar-gambar sebelumnya. Dari samping dengan sudut kemiringan 

kurang lebih 30
o
 ke kanan dari tengah-tengah objek memberi kesan ruang 

dan membuat objek tampak nyata volume atau tiga dimensinya. Untuk 

objek foto salah satu mesin dalam proses Centrifugasi. Pengambilan 

gambar, sudut dan arahnya sama seperti mesin Rotary Dryer-Cooler. 

Dengan pengambilan objek itu memberii kesan volume atau tiga 

dimensinya tampak nyata dan dimensi ruang tampak luas. Jarak 

pengambilan gambar juga berpengaruh dengan kesan ukuran besar objek 

yang dilihat dalam gambar dan bayangan terhadap objek aslinya. 

Pada bulan September-Oktober objek yang ditampilkan adalah 

Dokar dalam bingkai kecil dan kolam renang Pabrik Gula Cepiring dalam 

bingkai besar. Pengambilan gambar dokar ini dari depan agak ke kiri, 

sehingga dapat menampilkan kuda beserta seluruh badan kereta dan sang 

kusir yang duduk di dalam bangku penumpang. Pengambilan gambar 

dengan arah pandang seperti ini juga memberii kesan luas dan tiga 
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demensi yang nyata. Kolam renang Pabrik Gula Cepiring ini tidak hanya 

diperuntukkan pada saat ada kunjungan atau study tour saja, tetapi juga 

dipergunakan untuk umum dengan biaya yang murah. Pengambilan 

gambar dengan sudut kemiringan 20
o
 dari depan kolam condong ke arah 

kiri memberi kesan luas memberi pemandangan objek secara keseluruhan. 

Objek bulan November-Desember yaitu bagian kepala kereta uap  

dengan satu gambar hanya menampilkan mesinnya saja yang sudah tua 

yang telah dicat ulang dan sudah tidak berfungsi lagi dalam bingkai besar, 

sedangkan gambar satunya kepala kereta uap mesin beserta gerbong 

tempat pengemudi mengemudikan kereta yang berjumlah lebih dari satu 

buah dalam bingkai kecil. Sudut pengambilan Objek bagian kepala kereta 

uap yang hanya mesinnya saja, yang sudah tua yang telah dicat ulang dan 

sudah tidak berfungsi lagi ini sama dengan saat pengambilan gambar objek 

kolam renang, dan dengan arah pengambilan tersebut objek tampak 

dimensi ruang dan volumenya terlihat nyata. Untuk objek kepala kereta 

uap mesin beserta gerbong tempat pengemudi mengemudikan kereta yang 

berjumlah lebih dari satu buah, diambil dari samping kiri agak ke depan. 

Hal ini agar kereta-kereta yang ada di samping objek bidikan dan 

seterusnya dapat terlihat. Darak jarak pengambilan gambar, objek tampak 

besar dan lebih detail terutama objek paling depan dan mewakili gambaran 

nyata bentuk kereta lain yang sejajar di sampingnya. 

Berikut ini bagan proses pembuatan desain Isi Kalender Meja 

Horisontal 2.  
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Bagan 16 Proses pembuatan isi Kalender Meja Horisotal 2 
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2) Aspek Estetis 

Sama seperti pembahasan aspek estetis pada karya-karya desain 

kalender sebelumnya. Aspek estetis ini membahas karya ditinjau dari 

penggunaan unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain. Unsur-unsur yang 

dikaji antara lain, ilustrasi, garis, bidang, gelap terang, warna, tekstur. 

Unsur ilustrasi dapat dilihat dari gambar atau foto yang 

ditampilkan dalam desain. Foto yang ditmpilkan berbeda-beda antara 

lembar satu dengan lembar lainnya. Setiap lembar menampilkan dua buah 

foto dalam bingkai yang berbeda ukuran dan saling tumpang tindih, 

dengan posisi bingkai yang lebih kecil berada di atas bingkai yang ,\lebih 

besar. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto-foto objek yang 

berurutan dalam rangkaian kegiatan Heritage Tour Pabrik Gula Cepiring 

beserta objek pariwisata dan sarana-prasarana yang ada di Pabrik Gula 

Cepiring. 

Unsur garis dan bidang terlihat dari penempatan gambar dalam 

bingkai berbentuk segi empat tebal berwarna hijau. Bingkai ini memiliki 

efek gelap terang dan bayangan yang membentuk kesan tiga dimensi. 

Unsur gelap terang sangat ditampilkan dalam bingkai ini. Unsur garis juga 

terbentuk secara semu dari bidang putih transparan yang menjadi alas teks 

di atas bangkai, agar teks terlihat jelas. 

Penggunaan unsur warna terlihat dari background dan tampilan 

teks pada desain. Background berwarna putih untuk merepresentasikan 

warna produk utama dari Pabrik Gula Cepiring yaitu gula pasir putih. Teks 
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Pabrik Gula Cepiring dan angka tahun ditampilkan dengan warna hijau 

dan teks alamat berwarna hitam. Pada nama bulan, warna setiap huruf 

merupakan warna analogus dengan variasi warna pada aurora. Pada 

penanggalan, setiap hari minggu, angka tanggal dan hari berwarna merah, 

pada hari jumat hari dan angka tanggal berwarna hijau. Selain kedua hari 

tersebut, hari dan angka tanggal berwarna hitam. Warna merah identik 

dengan hari libur seperti pada hari minggu. Sedangkan pada hari jumat, 

warna hijau mewakili kesan religious. Pada hari libur perayaan tertentu, 

penanggalan ditandai dengan adanya bidang persegi panjang kecil 

berwarna merah di bawah angka, baik itu angka berwarna hitam, hijau 

maupun merah. 

Unsur tekstur yang ditampilkan adalah tekstur yang berkesan licin 

dan halus. Hal itu karena bidang, terutama background ditampilkan 

dengan warna putih polos tanpa adanya sentukan warna, garis maupun 

bidang lain. Selain tekstur licin dan halus pada background, tekstur tiga 

dimensi sangat telihat pada bingkai foto yang saling tumpang tindih. 

Prinsip keseimbangan ditampilkan dengan posisi foto berbingkai 

pada bagian atas bidang dengan kemiringan yang berkebalikan. Kemudian 

disusul dengan logo dan teks Pabrik Gula Cepiring serta alamat di 

bawahnya. Tampilan teks rata tengah memberikan kesan seimbang.  

Keseimbangan tampak jelas dengan tampilan teks kalender dalam dua 

bulan yang ditampilkan bersisian membentuk kolom dengan pemisah 

angka tahun 2015. 
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Keserasian dilihat darin tampilan background dan warna-warna 

teks yang mencolok. Warna-warna itu dapat dikombinasikan dengan apik 

pada background putih yang bersifat netral.  

Prinsip kesatuan terlihat dari ikatan antara elemn satu dan lainnya 

dalam desain. Jenis karya desain kalender dapat diidentifikasi dari adanya 

unsur-unsur kalender seperti tahun, nama bulan, hari, angka tanggal, hari 

libur dan keterangannya. Desain ditujukan sebagai media promosi Pabrik 

Gula Cepiring terlihat dari teks utama Pabrik Gula Cepiring. Diperjelas 

dengan adanya foto, logo perusahaan dan alamat lengkap.  

Arah pandang utama desain adalah foto dilanjutkan ke logo, teks 

Pabrik Gula Cepiring dan alamat. Dilanjutkan ke bawah ke teks kalender 

yang berada di tengah-tengah bidang, disusul dengan judul yang 

ditampilkan dengan warna yang cukup mencolok. Center of interest yang 

ditampilkan adalah ilustrasi dua buah gambar yang ditampilkan dalam 

bingkai yang tumpang tindih. 

3) Aspek Pesan 

Aspek pesan yang ditampilkan dalam desain ini sama dengan 

desain kalender lainnya, yaitu informatif untuk menyampaikan pada 

audiens pariwisata Pabrik Gula Cepiring melalui gambaran ilustrasi foto 

yang ditampilkan dalam desain. Dan bantuan aktivitas lain secara tidak 

langsung mengajak berkunjung dengan dicantumkan alamat pada desain. 

Ilustrasi Foto yang ditampilkan tiap bulan berbeda-beda. Tampilan 

objek foto yang berjumlah dua pada tiap bidang ini diurutkan berdasarkan 
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tingkat kepentingan. Kepentingan, yang ditampilkan merupakan urutan 

dalam program pariwisata Pabrik Gula Cepiring, Dimulai dari objek paling 

depan Pabrik Gula Cepiring yaitu Gerbang depan pada bulan Januari ke 

bagian yang lebih dalam. Ilustrasi foto ini juga memperkenalkan objek-

objek Pariwisata Pabrik Gula Cepiring beserta sarana prasarana yang 

disediakan. 

Tampilan background berwarna putih bersih sebagai represntasi 

dari produk utama Pabrik Gula Cepiring yaitu gula pasir putih. 

4.2.7 LEAFLET 1 

   

Gambar 51 Leaflet Tiga Lipat 1 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Leaflet 1 

Media  : CTS 150 gsm 

Ukuran : 30 cm X 21 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Leaflet I didesain dengan tampilan tiga lipatan. Berukuran 

30cmX21cm dengan media kertas CTS 150 gsm. Informasi yang 

ditampilkan meliputi seluruh sisi lembar secara bolak-balik, sebagai 
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halaman luar dan halaman dalam. Leaflet terbagi dalam enam kolom 

meliputi satu kolom sebagai cover dan lima kolom lainnya sebagai isi. 

Desain leaflet merupakan perpaduan teks, gambar dan garis, dengan teks 

lebih mendominasi. Garis berfungsi sebagai penghubung isi dalam satu 

bidang. Background desain berupa bidang putih polos tanpa tambahan 

warna atau raut lain. 

Halaman luar leaflet terbagi menjadi kolom cover yang berada di 

sisi kiri, dan kolom isi di kanan bidang dan tengah bidang. Desain kolom 

cover merupakan perpaduan  dari Teks dan Logo Industri Gula Nusantara. 

Logo ditempatkan tepat di tengah-tengah bidang pada kolom cover, 

sebagai gambar utama. Teks terdiri dari Heritage Tour, Pabrik Gula 

Cepiring, dan alamat pabrik. Penempatan teks di atas logo Industri Gula 

Nusantara, dengan posisi teks Heritage dan teks Tour berurutan atas-

bawah dan berada tepat di tengah-tengah bidang antara garis tepi bidang 

dan logo. Di bawah logo, ditempatkan teks Pabrik Gula Cepiring dan 

Industri Gula Nusantara secara berurutan atas dan bawah. Warna untuk 

teks Pabrik Gula Cepiring menggunakan warna hijau tua yang sama 

dengan warna teks Heritage Tour, sedangkan untuk teks Industri Gula 

Nusantara, menggunakan warna hijau, tetapi lebih muda dan terang. Pada 

bagian paling bawah adalah teks alamat berwarna hitam. Lay out 

penempatan teks dan gambar dalam kolom cover adalah simetris dan rata 

tengah. 
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Kolom isi 4 dan 5, menampilkan informasi tentang Pariwisata 

Pengetahuan dan sarana lain yang ada di Pabrik Gula Cepiring sebagai 

tempat rekreasi dan hiburan dalam bentuk teks yang dilengkapi dengan 

foto. Kedua kolom ini tersambung dengan garis bergradasi warna biru, 

hijau dan kuning yang membentang membentuk garis diagonal dari sisi 

kiri pojok bawah ke arah atas menuju perpotongan kolom 5 di tengah-

tengah garis kolom imajiner, kemudian berbelok dengan sudut + 45
o
 ke 

arah atas sampai tepi garis bidang.  

Pada Kolom 4, informasi yang ditampilkan adalah Pariwisata 

Pengetahuan dan deskripsinya beserta foto. Teks ditampilkan rata kiri dan 

dibatasi dengan garis penghubung. Di bawah teks ditempatkan gambar 

mesin Rotary Dryer-Cooler dalam bingkai berwarna hijau. Gambar dalam 

bingkai ditempatkan di atas garis penghubung dengan posisi miring 

mengikuti arah kemiringan garis penghubung.  

Kolom 5 berisi tentang informasi sarana lain yang tersedia di 

Pabrik Gula Cepiring. Tampilan teks informasi didukung dengan dua buah 

foto. Lay out penempatan teks dan foto pada kolom 5 berkebalikan dengan 

dengan lay out pada kolom 4. Gambar yang ditampilkan adalah gambar 

kolam renang dan dokar dalam bingkai berwarna hijau. Di bawah gambar 

adalah teks yang memberikan informasi sarana lain di Pabrik Gula 

Cepiring.  

Pada halaman dalam, yaitu halaman isi juga terbagi dalam tiga 

kolom. Ketiga kolom dihubungkan dengan garis berwarna biru, hijau dan 
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kuning yang membentang sepanjang sisi menyatukan ketiga kolom. 

Kolom 1 berisi informasi mengenai gambaran umum Pabrik Gula 

Cepiring. Pada kolom 2, merupakan perpaduan gambar dan teks. Gambar 

yang ditampilkan adalah adalah foto gerbang depan Pabrik Gula Cepiring. 

Di bawahnya terdapat teks deskripsi lokasi dan Heritage Tour. Kolom 3 

berisi tentang informasi mengenai Pariwisata Sejarah. Foto yang 

ditampilkan adalah foto kantor utama dalam bingkai berwarna hijau yang 

ditempatkan miring ke kiri atas.    

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Leaflet I memiliki ukuran 30cmX21cm dengan media kertas CTS 

150 gsm, menampilkan informasi  meliputi seluruh sisi lembar secara 

bolak-balik, yang terbagi dalam enam kolom meliputi satu kolom sebagai 

cover dan lima kolom lainnya sebagai isi. Tampilan leaflet dilipat menjadi 

tiga bedasarkan pembagian kolom. Desain leaflet adalah perpaduan teks, 

gambar dan garis, dengan teks lebih dominan. Garis yang ditampilkan 

berwarna biru, hijau dan kuning yang mewakili warna varietas tebu yang 

sering dijumpai. Garis di sini berfungsi sebagai penghubung isi dalam satu 

bidang. Background desain berupa bidang putih polos tanpa tambahan 

warna atau raut lain. Teks yang ditampilkan menggunakan font Times New 

Roman dengan berbagai ukuran. 

Halaman luar leaflet terdiri kolom cover  yang berada di sisi kanan, 

dan dua kolom lainnya, sisi kanan dan tengah bidang. Desain kolom cover 
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merupakan perpaduan  dari Teks dan Logo Industri Gula Nusantara. Logo 

ditempatkan tepat di tengah-tengah bidang pada kolom cover, sebagai 

gambar utama. Teks yang ditampilkan adalah Heritage Tour, Pabrik Gula 

Cepiring, dan alamat pabrik. Teks Heritage Tour ditampilkan kapital 

dengan menggunakan font Times New Roman, ukuran 48 pt berwarna 

hijau tua. Penempatan teks di atas logo Industri Gula Nusantara, dengan 

posisi teks Heritage dan teks Tour berurutan atas-bawah dan berada tepat 

di tengah-tengah bidang antara garis tepi bidang dan logo. Di bawah logo, 

ditempatkan teks Pabrik Gula Cepiring dan Industri Gula Nusantara secara 

berurutan atas dan bawah, menggunakan font Times New Roman dengan 

ukuran masing-masing 21 pt dan 14 pt. Warna untuk teks Pabrik Gula 

Cepiring menggunakan warna hijau tua yang sama dengan warna teks 

Heritage Tour, sedangkan untuk teks Industri Gula Nusantara, 

menggunakan warna hijau, tetapi lebih muda dan terang. Pada bagian 

paling bawah adalah teks alamat dengan font yang sama berukuran 12 pt 

berwarna hitam. Lay out penempatan teks dan gambar dalam kolom cover 

adalah simetris dan rata tengah. 

Kolom 4 dan 5, ini tersambung dengan garis bergradasi warna biru, 

hijau dan kuning yang membentang membentuk garis diagonal dari sisi 

kiri pojok bawah ke arah atas menuju perpotongan kolom 5 di tengah-

tengah garis kolom imajiner, kemudian berbelok dengan sudut + 45
o
 ke 

arah atas sampai tepi garis bidang. Garis ini bertujuan untuk 
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menyampaikan bahwa kolom 4 dan 5 saling berhubungan sebagai isi yang 

menyampaikan informasi mengenai Pabrik Gula Cepiring. 

Pada Kolom 4 berisi informasi Pariwisata Pengetahuan yang 

ditampilkan menggunakan font Times New Roman, dengan teks judul 

berukuran 18 pt berwarana hijau tua, menggunakan huruf kapital miring 

dan teks deskripsi berukuran 12 pt dengan warna hitam. Teks ditampilkan 

rata kiri dan dibatasi dengan garis penghubung. Di bawah teks 

ditempatkan gambar mesin Rotary Dryer-Cooler dalam bingkai berwarna 

hijau. Mesin Rotary Dryer-Cooler berfungsi untuk mengeringkan Kristal 

gula putih yang dihasilkan dalam proses Centrifugasi. Pengambilan 

gambar dilakukan dari samping dengan sudut kemiringan kurang lebih 30
o
 

ke kanan dari tengah-tengah objek memberi kesan ruang dan membuat 

objek tampak nyata volume atau tiga dimensinya. Gambar dalam bingkai 

ditempatkan di atas garis penghubung dengan posisi miring mengikuti 

arah kemiringan garis penghubung. Foto mesin ini mewakili mesin-mesin 

lainnya yang berperan dalam proses produksi gula. 

Kolom 5 berisi informasi sarana lain yang tersedia di Pabrik Gula 

Cepiring seperti Kolam Renang sebagai sarana rekreasi, Dokar sebagai 

sarana transportasi, dan lapangan olah raga antara lain futsal, voli dan 

basket sebagai sarana olah raga, rekreasi dan hiburan. Tampilan teks 

informasi didukung dengan dua buah foto. Lay out penempatan teks dan 

foto pada kolom 5 berkebalikan dengan dengan lay out pada kolom 4. 

Gambar yang ditampilkan adalah gambar kolam renang dan dokar dalam 
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bingkai berwarna hijau. Kolam renang ini tidak hanya diperuntukkan pada 

saat ada kunjungan atau study tour saja, tetapi juga dipergunakan untuk 

umum dengan biaya yang murah. Pengambilan gambar dengan sudut 

kemiringan 20
o
 dari depan kolam condong ke arah kiri memberi kesan luas 

memberi pemandangan objek secara keseluruhan. Sedangkan gambar 

lainnya adalah dokar. Pengambilan gambar dokar ini dari depan agak ke 

kiri, sehingga dapat menampilkan kuda beserta seluruh badan kereta dan 

sang kusir yang duduk di dalam bangku penumpang. Ukuran gambar 

berbeda, dimana gambar kolam renang lebih besar dari gambar dokar. 

Posisi gambar tumpang tindih dan miring dengan gambar kolam renang 

yang ditempatkan dengan sudut kemiringan sisi kiri +10
o
 ke atas, berada 

di bawah gambar dokar dengan sudut kemiringan sisi kanan +15
o
 ke atas.  

Di bawah gambar adalah teks yang memberikan informasi sarana lain di 

Pabrik Gula Cepiring. Teks ditampilkan dengan font Times New Roman 

dengan ukuran teks judul 18 pt berwarna hijau tua, menggunakan huruf 

kapital dan teks deskripsi 12 pt berwarna hitam. 

Pada halaman isi juga terbagi dalam tiga kolom. Ketiga kolom 

dihubungkan dengan garis berwarna biru, hijau dan kuning yang 

membentang dari sisi kanan atas kolom 1 ke bawah membentuk garis 

lurus, kemudian sebelum sampai pada garis tepi bidang berbelok 

membentuk garis mendatar membentang sepanjang kolom 2 sampai 2/3 

kolom 3, kemudian berbelok ke atas membentuk garis diagonal dan 

berakhir di sisi kiri pojok atas kolom 3. Garis ini juga berfungsi seperti 
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garis sebelumnya yaitu sebagai penghubung antar kolom. Hal itu untuk 

menghubungkan semua informasi yang ditampilkan. 

   Berikut ini bagan proses pembuatan Leaflet I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 17 Proses pembuatan Leaflet tiga lipat 1 

Kolom 1 berisi gambaran umum Pabrik Gula Cepiring. Teks 

dekripsi menggunakan font Times New Roman dengan tampilan huruf 

kapital dan miring dengan ukuran 28 pt dan berwarna hijau tua pada teks 

judul Pabrik Gula Cepiring dan huruf kecil dengan ukuran 12 pt berwarna 

hitam untuk teks deskripsi. Kolom 2, merupakan perpaduan gambar dan 

teks. Gambar yang ditampilkan adalah adalah foto gerbang depan Pabrik 

Gula Cepiring dalam bingkai berwarna hijau dengan posisi miring sedikit 

ke arah atas kanan. Foto diambil dengan sudut kemiringan 60
o
 ke arah 

kanan dari depan objek. Hal ini agar objek terlihat secara keseluruhan dan 
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dimensi ruangnya tampil membuat objek tidak kaku ataupun monoton, 

sehingga tampil lebih menarik. Di bawahnya terdapat teks deskripsi lokasi 

dan Heritage Tour. Teks lokasi ditampilkan dengan judul menggunakan 

huruf kapital dan miring, dengan penempatan rata kanan berukuran 24 pt 

berwarna hijau tua dan di bawahnya adalah teks diskripsi lokasi dengan 

huruf kecil, ditempatkan rata kiri dengan ukuran huruf 12 pt berwarna 

hitam. Di bawah teks deskripsi lokasi, adalah teks deskripsi Heritage Tour 

dengan ukuran untuk teks judul 24 pt berwarna hijau tua, menggunakan 

huruf kapital dan miring dengan penataan rata kiri. Sedangkan teks 

deskripsi ditampilkan sama dengan teks sebelumnya, berhuruf kecil, 

dengan ukuran huruf 12 pt dan berwarna hitam. Kolom 3 berisi informasi 

Pariwisata Sejarah dengan tampilan seperti sebelumnya, yaitu 

menggunakan font Times New Roman dengan ukuran judul 18 pt, 

menggunakan huruf kapital miring dan berwarna hijau tua dan tampilan 

rata kiri. Teks deskripsi ditampilkan dengan huruf kecil berukuran 12 pt, 

berwarna hitam, dengan tampilan rata kiri. Di kolom 3 ini, ditempatkan 

foto dibawah teks. Foto yang ditampilkan adalah foto kantor utama dalam 

bingkai berwarna hijau yang ditempatkan miring ke kiri atas. Dengan 

sudut pengambilan gambar di sebelah kiri objek, menampilkan kesan tiga 

dimensi objek tampak kuat memperlihatkan sebagian kecil bagian samping 

kiri Kantor Utama. Pada bagian kanan lebih menampilkan pepohonan 

yang yang mengelilingi objek. Jarak pengambilan gambar juga 

mempengaruhi tingkat volume ruang yang menonjolkan keluasan 
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menampilkan taman kecil yang tertata apik di depan objek Kantor Utama 

membuat objek tidak berkesan kuno dan tampak indah. 

2) Aspek Estetis 

Pada desain, aspek estetis ditinjau dari unsur-unsur desain yang ada 

dalam karya yang dihasilkan. Dalam karya leaflet 1 ini, unsur desain yang 

dapat dilihat antara lain ilustrasi, garis, bidang, warna, tekstur, gelap-

terang. 

Unsur ilustrasi dapat dilihat dengan jelas pada foto yang 

ditampilkan dalam desain dan logo. Penempatan foto juga disesuaikan 

dengan teks penjelas. Logo ditempatkan di halaman depan, sebagai 

identitas Pabrik Gula Cepiring. Foto gerbang utama ditempatkan di atas 

keterangan lokasi di kolom tengah isi, sebagai penjelas lokasi Pabrik Gula 

Cepiring. Kantor besar sebagai pendamping sekaligus penjelas Pariwisata 

Sejarah. Foto Rotary Dryer-Cooler sebagai perwakilan salah satu mesin 

besar dalam proses produksi gula pasir dalam Pariwisata Pengetahuan. 

Foto kolam renang dan dokar sebagai gambaran sarana-prasarana yang ada 

di Pabrik Gula Cepiring. 

Unsur garis dapat dilihat dari gradasi garis tebal berlapis tiga 

berwarna biru, hijau dan kuning. Garis ini berfungsi sebagai hiasan 

sekaligus ilustrasi penghubung antara kolom keterangan satu dengan 

kolom lainnya. Unsur bidang telihat dari bingkai-bingkai foto yang 

berbentuk persegi panjang dengan posisi penempatan miring. Posisi ini 
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agar gambar yang ditampilkan tidak terkesan kaku dan tampak lebih 

dinamis. 

Unsur warna terdapat pada gradasi garis biru, hijau dan kuning. 

Warna pada garis ini, merepresentasikan jenis tebu yang digunakan Pabrik 

Gula Cepiring sebagai bahan baku pembuatan gula pasir putih. Warna biru 

untuk representasi tebu ungu, hijau untuk tebu hijau dan kuning untuk tebu 

kuning. Represntasi warna diambil dari warna kulit tebu. Warna juga dapat 

dilihat dari pemilihan untuk warna teks yang disesuaikan dengan logo 

perusahaan. Warna teks sebagai judul adalah warna hijau tua dan untuk 

teks keterangan berwarna hitam yang bersifat netral. Pemilihan warna 

background putih adalah dengan pertimbangan dari representasi produk 

utama Pabrik Gula Cepiring yaitu Gula Pasir Putih. 

Unsur tekstur yang terlihat menampilkan kesan licin atau halus 

pada background yang ditampilkan polos tanpa ada perpaduan warna, 

garis dan bidang lain. Kesan tebal dan berbentuk tiga dimensi juga terlihat 

pada garis gradasi biru, hijau dan kuning, juga pada bingkai foto. Unsur 

gelap-terang terlihat pada garis gradasi biru, hijau dan kuning juga pada 

bingkai yang tampak memiliki bayangan dan member kesan tiga dimensi 

dan ketebalan tampak lebih nyata. 

Prinsip keserasian dilihat dari paduan warna yang ditampilkan. 

Dilihat dari pemilihan warna teks, warna gradasi pada garis penghubung 

dan bingkai foto yang disesuaikan dengan tampilan logo Pabrik Gula 
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Cepiring yang memiliki paduan warna hijau, hijau gelap dan kuning juga 

hitam pada teks nama Industri Gula Nusantara di bawah logo. 

Prinsip keseimbangan terlihat dengan jelas pada cover leaflet. Pada 

cover, tampilan teks dan logo semuanya rata tengah, sehingga sisi kanan 

dan kiri seimbang. Pada kolom isi, teks keterangan ditampilkan rata kiri. 

Posisi teks yang penuh, di sisi kiri dan tidak rata di sisi kanan, diimbangi 

dengan penempatan judul yang disesuaikan dengan teks. Penempatan teks 

di sesuaikan dengan posisi garis penghubung dan foto. Posisi bingkai foto 

yang miring arah kemiringan disesuaikan dengan arah kemiringan bingkai 

foto sebelumnya, sehingga penempatan bingkai seimbang.  

Prinsip kesatuan dilihat dari desain secara keseluruhan. Dari cover 

sampai isi semuanya saling terhubung. Cover menampilkan judul secara 

umum dan mewakili isi leaflet. Isi yang terdiri dari kolom 1,2,3 (pada 

bagian dalam) dan 4,5 (bagian luar, bersisian dengan cover) berisi teks 

yang diperjelas dengan tampilan foto. Isi leaflet yang terdiri dari beberapa 

kolom dihubungkan dengan garis gradasi biru, hijau, kuning.  

Arah pandang audiens, cover, dari teks Heritage Tour, logo teks 

Pabrik Gula Cepiring dan Industri Gula Nusantara, kemudian ke alamat. 

Setelah cover, beralih ke halaman isi dengan arah pandang pertama dari 

kolom kiri ke kanan. Kemudian ke halaman luar, selain cover dengan arah 

pandang dari kiri ke kanan. Center of interest pada cover terletak pada 

logo dan teks Heritage Tour yang memiliki tampilan huruf paling 
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dominan. Pada halaman isi, center of interest pada garis penghubung dan 

foto. 

3) Aspek Pesan 

Aspek pesan yang disampaikan dalam desain ini adalah 

memberikan informasi secara ringkas dan lengkap mengenai Pariwisata 

Pabrik Gula Cepiring. Dalam pertimbangan pemilihan warna dan font, ada 

beberapa pertimbangan yang memiliki makna yang merepresentasikan 

keadan Pabrik Gula Cepiring. 

Pertimbangan yang merepresentasikan keadaan Pabrik Gula 

Cepiring antara lain,  Background putih menggambarkan kesederhanaan 

desain dan mewakili warna gula pasir hasil dari produksi Pabrik Gula 

Cepiring. Font Times New Roman ini dipilih dengan pertimbangan 

karakteristik huruf yang tegas dapat memberi kesan penting, penarik 

perhatian, dan bentuk huruf yang sedang atau standar, tidak tebal membuat 

informasi yang disampaikan berkesan santai dan tidak kaku, ringan dan 

tetap menarik.   

Logo ditempatkan sebagai gambar utama karena logo merupakan 

lambang identitas Pabrik Gula Cepiring, sehingga dapat mewakili 

gambaran bentuk dan keadaan Pabrik Gula Cepiring. Dan foto-foto yang 

ditampilkan sebagai penjelas gambaran mengenai keadaan Pabrik Gula 

Cepiring. 
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4.2.8 LEAFLET 2 

  

Gambar 52 Leaflet Tiga Lipat 2 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Leaflet II 

Media  : CTS 150 gsm 

Ukuran : 30 cm X 21 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Karya Leaflet II memiliki desain yang hampir sama dengan Leaflet 

I, yaitu leaflet dengan pembangian tiga kolom sebagai pemisah karena 

leaflet ditampilkan dengan tiga lipatan. Informasi ditampilkan dalam 

semua sisi leaflet secara bolak-balik. Media yang digunakan juga sama 

yaitu kertas CTS 150 gsm. Leaflet ini juga terdiri dari enam kolom dengan 

satu kolom sebagai cover dan lima kolom lainnya sebagai isi yang 

menampilkan informasi mengenai Pabrik Gula Cepiring. Desain terdiri 

dari teks dan gambar. Background desain leaflet sama seperti desain 

sebelumnya yaitu berupa bidang putih polos tanpa tambahan warna atau 

raut lain. 
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Leaflet terbagi menjadi sisi dalam dan sisi luar. Pada sisi dalam 

terbagi menjadi tiga kolom (Kolom 1,2 dan 3) dengan keseluruhan 

menampilkan informasi atau isi. Pada sisi luar juga terbagi dalam tiga 

kolom dengan satu kolom cover dan dua kolom isi (Kolom 4 dan 5). Huruf 

yang digunakan dalam desain leaflet ini adalah Times New Roman dengan 

variasi ukuran dan warna. Gambar yang ditampilkan yaitu foto-foto bagian 

dari Pabrik Gula Cepiring dan logo. 

Sisi luar terdiri dari kolom cover dan kolom isi. Kolom cover 

ditampilkan dengan perpaduan dari logo, teks dan foto. Komposisi antara 

teks, logo dan gambar yaitu logo Industri Gula Nusantara berada di paling 

atas bidang dengan tampilan rata tengah. Di bawahnya adalah teks 

Heritage Tour saling berurutan. Di bawahnya terdapat teks Pabrik Gula 

Cepiring dan urutan di bawahnya persis adalah teks Industri Gula 

Nusantara. Di bawah teks tersebut adalah foto pintu gerbang Pabrik Gula 

Cepiring dalam bingkai. Di bawah foto ditampilkan teks alamat Pabrik 

Gula Cepiring. 

Kolom isi yaitu kolom 4 dan kolo 5. Pada kolom 4 menampilkan 

informasi mengenai Pariwisata Pengetahuan dan beberapa foto Pabrik 

Gula Cepiring bagian Produksi Gula. Pada kolom 5 menampilkan 

informasi sarana lain yang disediakan Pabrik Gula Cepiring. Ditampilkan 

dalam bentuk teks dan foto Gedung Pertemuan atau Gedung serna Guna, 

Dokar, Kereta api uap kuno yang tidak digunakan dan kolam renang.  
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Sisi dalam terdiri dari tiga kolom yang semuanya berisi informasi 

mengenai Pabrik Gula Cepiring. Kolom 1 menampilkan teks dan foto. 

Foto yang ditampilkan adalah foto yang sama dengan foto yang 

ditampilkan pada cover leaflet. Teks berisi informasi mengenai gambaran 

umum Pabrik Gula Cepiring. Kolom 2 hanya berisi teks yang 

menampilkan informasi mengenai gambaran lokasi dan Perkembangan 

Pabrik Gula Cepiring. Pada kolom 3, ditampilkan teks dan foto. Foto yang 

ditampilkan adalah foto Pabrik Gula Cepiring tampak depan, Gedung 

Pertemuan atau serba guna, kunjungan saat memasuki Pabrik, dan foto 

kolam renang. Keempat foto ditampilkan dua-dua berjejeran dan 

berurutan.  

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Karya Leaflet II memiliki desain yang hampir sama dengan Leaflet 

I, baik desain maupun bahan yang digunakan yaitu leaflet dengan 

pembangian tiga kolom sebagai pemisah karena leaflet ditampilkan 

dengan tiga lipatan, ditampilkan dalam media bahan kertas CTS 150 gsm. 

Informasi ditampilkan dalam semua sisi leaflet secara bolak-balik. Leaflet 

ini juga terdiri dari enam kolom dengan satu kolom sebagai cover dan lima 

kolom lainnya sebagai isi yang menampilkan informasi mengenai Pabrik 

Gula Cepiring. Desain terdiri dari teks dan gambar. Background desain 

leaflet sama seperti desain sebelumnya yaitu berupa bidang putih polos 

tanpa tambahan warna atau raut lain. 
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Leaflet terbagi menjadi sisi dalam dan sisi luar. Pada sisi dalam 

terbagi menjadi tiga kolom (Kolom 1,2 dan 3) dengan keseluruhan 

menampilkan informasi atau isi. Pada sisi luar juga terbagi dalam tiga 

kolom dengan satu kolom cover dan dua kolom isi (Kolom 4 dan 5). Huruf 

yang digunakan dalam desain leaflet ini adalah Times New Roman dengan 

variasi ukuran dan warna. 

Sisi luar terdiri dari kolom cover dan kolom isi. Kolom cover 

ditampilkan dengan perpaduan dari logo, teks dan foto. Komposisi antara 

teks, logo dan gambar yaitu logo Industri Gula Nusantara berada di paling 

atas bidang dengan tampilan rata tengah. Di bawahnya adalah teks 

Heritage Tour saling berurutan dan rata kiri, ditampilkan dengan font 

Times New Roman berwarna hijau tua dengan ukuran 48 pt. Di bawahnya 

terdapat teks Pabrik Gula Cepiring, menggunakan font dan warna hijau tua 

yang sama dengan teks Heritage Tour, dengan ukuran teks yang berbeda 

yaitu 21 pt, dan urutan di bawahnya persis adalah teks Industri Gula 

Nusantara berukuran 14 pt dengan font yang sama seperti teks 

sebelumnya, ditampilkan dengan warna hijau yang lebih terang dari dua 

teks sebelumnya. Teks-teks tersebur ditampilkan dalam huruf kapital dan 

untuk teks Industri Gula Nusantara ditampilkan miring. Di bawah teks 

tersebut adalah foto pintu gerbang Pabrik Gula Cepiring dalam bingkai 

segi empat dengan keempat sudutnya tumpul. Ditampilkan rata tengah. 

Objek yang ditampilkan dalam cover adalah gerbang utama Pabrik Gula 

Cepiring. Foto diambil dengan sudut kemiringan 60
o
 ke arah kanan dari 
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depan objek. Hal ini agar objek terlihat secara keseluruhan dan dimensi 

ruangnya tampil membuat objek tidak kaku ataupun monoton, sehingga 

tampil lebih menarik. Di bawah foto ditampilkan teks alamat Pabrik Gula 

Cepiring dengan font yang sama berwarna hitam, ditampilkan dalam huruf 

kecil berukuran 12 pt, rata kiri. 

Berikut ini bagan proses pembuatan Leaflet II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 18 Proses pembuatan Leaflet tiga lipat 2 

Kolom isi yaitu kolom 4 dan kolo 5. Pada kolom 4 informasi teks 

mengenai Pariwisata Pengetahuan dan beberapa foto Pabrik Gula Cepiring 

bagian Produksi Gula. Teks juga mengguanakan font Times New Roman, 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

Logo IGN,    

TEKS 

Nama,  

Nama 

Pabrik,  

Deskripsi, 

Alamat 

Pabrik  

Dengan Adobe Photoshop 
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huruf kapital dengan ukuran pada judul informasi 14 pt berwarna coklat 

agak kuning dan deskripsi berukuran 12 pt berwarna hitam dan 

menggunakan huruf kecil. Teks ditampilkan rata kiri. Di bawah teks 

ditampilkan 6 foto bagian Produksi yang bersisian dua-dua dalam tiga 

baris. Foto-foto yang ditampilkan adalag foto luar Pabrik Gula Cepiring, 

foto kunjungan saat memasuki pabrik, foto bagian dalam pabrik, foto 

mesin Rotary Dryer-Cooler, dan 2 foto lainnya adalah bagian mesin 

centrifugasi. Pada kolom 5 menampilkan informasi mengenai sarana lain 

yang disediakan Pabrik Gula Cepiring. Ditampilkan dalam bentuk teks dan 

foto. Teks yang ditampilkan seperti pada kolom 4 baik judul dan isinya. 

Foto yang ditampilkan antara lain foto Gedung Pertemuan atau Gedung 

serna Guna, Dokar, Kereta api uap kuno yang tidak digunakan dan kolam 

renang. 

Sisi dalam terdiri dari tiga kolom yang semuanya berisi informasi 

mengenai Pabrik Gula Cepiring. Kolom 1 menampilkan teks dan foto. 

Foto yang ditampilkan adalah foto yang sama dengan foto yang 

ditampilkan pada cover leaflet. Teks berisi informasi mengenai gambaran 

umum Pabrik Gula Cepiring dengan font yang digunakan adalah Times 

New Roman dengan ukuran judul 21 pt berwarna coklat kekuningan, 

ditampilkan dengan huruf kapital dan ukuran teks deskripsi 12 pt dengan 

warna hitam dan berhuruf kecil. Teks ditampilkan rata kiri. Kolom 2 

hanya berisi teks yang menampilkan informasi mengenai gambaran lokasi 

dan Perkembangan Pabrik Gula Cepiring dengan font yang sama dengan 
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teks sebelumnya beserta ukuran font dan tampilan warna dari judul dan 

teks deskripsi. Hanya saja, tampilan teks secara keseluruhan pada kolom 

ini adalah rata kanan dan pada judul informasi perkembangan Pabrik Gula 

Cepiring berukuran 18 dan miring. Pada kolom 3, ditampilkan teks dan 

foto. Teks ditampilkan sama persis dengan teks pada kolom 1, tetapi pada 

kolom ini terdapat teks sub judul Pariwisata Sejarah dengan ukuran 18 pt, 

ditampilkan dengan huruf  kapital dan berwarna sama dengan teks judul 

Heritage Tour yang ditampilkan miring. Foto yang ditampilkan adalah 

foto Pabrik Gula Cepiring tampak depan, Gedung Pertemuan atau serba 

guna, kunjungan saat memasuki Pabrik, dan foto kolam renang. Keempat 

foto ditampilkan dua-dua berjejeran dan berurutan. 

2) Aspek Estetis 

Pada desain ini, aspek estetis ditinjau dari unsur-unsur desain yang 

ada dalam karya yang dihasilkan. Sama seperti desain leaflet sebelumnya, 

dalam karya leaflet 2 ini, unsur desain yang dapat dilihat antara lain 

ilustrasi, garis, bidang, warna, tekstur, gelap-terang. 

Unsur ilustrasi dapat dilihat dengan jelas pada foto yang 

ditampilkan dalam desain dan logo. Penempatan foto juga disesuaikan 

dengan teks penjelas. Pada halaman depan, ditempatkan logo dan foto 

gerbang depan Pabrik Gula Cepiring. Logo sebagai identitas Pabrik Gula 

Cepiring. Foto gerbang utama ditempatkan di sisi bawah setelah teks 

Industri Gula Nusantara dan sebelum teks alamat. Foto Gerbang utama ini 

juga ditampilkan kembali di halaman isi, di paling atas sebelum 
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keterangan Pabrik Gula Cepiring pada kolom pertama isi, sebagai penjelas 

deskripsi Pabrik Gula Cepiring secara umum. Empat buah foto yaitu, 

Pabrik Gula Cepiring bagian Produksi, Gedung Serba Guna, Suasana 

Kunjungan, dan Kolam Renang menjadi pendamping dari keterangan 

Heritage Tour dan Pariwisata Sejarah yang diletakkan pada kolom isi 

ketiga bawah. Enam buah foto ditampilkan sebagai ilustrasi Pariwisata 

Pengetahuan Pabrik Gula Cepiring pada kolom isi keempat bagian bawah. 

Foto-foto itu antara lain, Pabrik Gula Cepiring bagian Produksi, Suasana 

Kunjungan, Suasana dalam pada bagian Produksi Pabrik Gula Cepiring 

yang menampilkan mesin-mesin produksi, mesin Rotary Dryer-Cooler, 

mesin pada stasiun Centrifugasi, bejana-bejana berukuran kecil yang 

tampak dari bawah. Pada kolom isi kelima, menampilkan deskripsi 

mengenai sarana lain dengan tampilan ilustrasi berupa empat buah foto di 

atas deskripsi berupa foto Gedung Serba Guna, Dokar, Objek deretan 

kepala kereta penarik lori yang sudah tua dan tidak dipakai, yang sekarang 

menjadi dekorasi di depan Kantor Besar dan foto kolam renang. 

Kantor besar sebagai pendamping sekaligus penjelas Pariwisata 

Sejarah. Foto Rotary Dryer-Cooler sebagai perwakilan salah satu mesin 

besar dalam proses produksi gula pasir dalam Pariwisata Pengetahuan. 

Foto kolam renang dan dokar sebagai gambaran sarana-prasarana yang ada 

di Pabrik Gula Cepiring. 

Unsur garis dapat dilihat dari gradasi garis tebal berlapis tiga 

berwarna biru, hijau dan kuning. Garis ini berfungsi sebagai hiasan 
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sekaligus ilustrasi penghubung antara kolom keterangan satu dengan 

kolom lainnya.  

Unsur bidang telihat dari bingkai-bingkai foto yang berbentuk 

persegi panjang dengan posisi penempatan miring. Posisi ini agar gambar 

yang ditampilkan tidak terkesan kaku dan tampak lebih dinamis. 

Unsur warna terdapat pada gradasi garis biru, hijau dan kuning. 

Warna pada garis ini, merepresentasikan jenis tebu yang digunakan Pabrik 

Gula Cepiring sebagai bahan baku pembuatan gula pasir putih. Warna biru 

untuk representasi tebu ungu, hijau untuk tebu hijau dan kuning untuk tebu 

kuning. Represntasi warna diambil dari warna kulit tebu. Warna juga dapat 

dilihat dari pemilihan untuk warna teks yang disesuaikan dengan logo 

perusahaan. Warna teks sebagai judul adalah warna hijau tua dan untuk 

teks keterangan berwarna hitam yang bersifat netral. Pemilihan warna 

background putih adalah dengan pertimbangan dari representasi produk 

utama Pabrik Gula Cepiring yaitu Gula Pasir Putih. 

Unsur tekstur yang terlihat menampilkan kesan licin atau halus 

pada background yang ditampilkan polos tanpa ada perpaduan warna, 

garis dan bidang lain. Kesan tebal dan berbentuk tiga dimensi juga terlihat 

pada garis gradasi biru, hijau dan kuning, juga pada bingkai foto. Unsur 

gelap-terang terlihat pada garis gradasi biru, hijau dan kuning juga pada 

bingkai yang tampak memiliki bayangan dan member kesan tiga dimensi 

dan ketebalan tampak lebih nyata. 
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Prinsip keserasian dilihat dari paduan warna yang ditampilkan. 

Dilihat dari pemilihan warna teks, warna gradasi pada garis penghubung 

dan bingkai foto yang disesuaikan dengan tampilan logo Pabrik Gula 

Cepiring yang memiliki paduan warna hijau, hijau gelap dan kuning juga 

hitam pada teks nama Industri Gula Nusantara di bawah logo. 

Prinsip keseimbangan terlihat dengan jelas pada cover leaflet. Pada 

cover, tampilan teks dan logo semuanya rata tengah, sehingga sisi kanan 

dan kiri seimbang. Pada kolom isi, teks keterangan ditampilkan rata kiri. 

Posisi teks yang penuh, di sisi kiri dan tidak rata di sisi kanan, diimbangi 

dengan penempatan judul yang disesuaikan dengan teks. Penempatan teks 

di sesuaikan dengan posisi garis penghubung dan foto. Posisi bingkai foto 

yang miring arah kemiringan disesuaikan dengan arah kemiringan bingkai 

foto sebelumnya, sehingga penempatan bingkai seimbang.  

Prinsip kesatuan dilihat dari desain secara keseluruhan. Dari cover 

sampai isi semuanya saling terhubung. Cover menampilkan judul secara 

umum dan mewakili isi leaflet. Isi yang terdiri dari kolom 1,2,3 (pada 

bagian dalam) dan 4,5 (bagian luar, bersisian dengan cover) berisi teks 

yang diperjelas dengan tampilan foto. Isi leaflet yang terdiri dari beberapa 

kolom dihubungkan dengan garis gradasi biru, hijau, kuning.  

Arah pandang audiens, cover, dari teks Heritage Tour, logo teks 

Pabrik Gula Cepiring dan Industri Gula Nusantara, kemudian ke alamat. 

Setelah cover, beralih ke halaman isi dengan arah pandang pertama dari 

kolom kiri ke kanan. Kemudian ke halaman luar, selain cover dengan arah 
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pandang dari kiri ke kanan. Center of interest pada cover terletak pada 

logo dan teks Heritage Tour yang memiliki tampilan huruf paling 

dominan. Pada halaman isi, center of interest pada garis penghubung dan 

foto. 

3) Aspek Pesan 

Desain leaflet 2 ini meruapakan desain alternatif leaflet 1 sehingga 

aspek pesan yang disampaikan sama memberikan informasi secara ringkas 

dan lengkap mengenai Pariwisata Pabrik Gula Cepiring. Dalam 

pertimbangan pemilihan warna dan font, ada beberapa pertimbangan yang 

memiliki makna yang merepresentasikan keadan Pabrik Gula Cepiring. 

Pertimbangan yang merepresentasikan keadaan Pabrik Gula 

Cepiring antara lain,  Background putih menggambarkan kesederhanaan 

desain dan mewakili warna gula pasir hasil dari produksi Pabrik Gula 

Cepiring. Font Times New Roman ini dipilih dengan pertimbangan 

karakteristik huruf yang tegas dapat memberi kesan penting, penarik 

perhatian, dan bentuk huruf yang sedang atau standar, tidak tebal membuat 

informasi yang disampaikan berkesan santai dan tidak kaku, ringan dan 

tetap menarik.   

Gambar utama yang ditampilkan dalam cover adalah Pintu 

Gerbang Utama Pabrik Gula Cepiring dengan alasan, pintu gerbang  

merupakan bagian terluar dan pertama yang dilihat ketika memasuki 

kawasan tertentu. Juga sebagai gerbang pembuka untuk memasuki 

kawasan yang lebih khusus. 
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4.2.9 LEAFLET DUA LIPAT 1 

    

Gambar 53 Leaflet Dua Lipat 1 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Leaflet Dua Lipat I 

Media  : CTS 150 gsm 

Ukuran : 15 cm X 22 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Sama seperti desain leaflet yang lain, leaflet ini didesain untuk 

tampilan lipatan, yaitu dua lipat. Dengan media yang digunakan berbahan 

kertas dengan jenis CTS 150 gsm dengan ukuran 15cm X 22 cm Desain 

dapat dilihat dari sisi luar dan dalam leaflet dengan masing-msing sisi 

dibagi menjadi dua kolom. Desain juga merupakan perpaduan teks, 

gambar dan garis. Teks menggunakan font Times New Roman dengan 

variasi ukuran berdasarkan tampilan deskripsi, judul, sub judul dan cover. 

Gambar yang ditampilkan tetap berupa foto dan logo Industri Gula 

Nusantara. Garis dibentuk dengan gradasi warna biru, hijau dan kuning 

membentang dari kiri bawah ke kanan atas dengan sedikit membentuk 

sudut di bagian 1/3 atas kolom kiri pada sisi isi. Gradasi biru, hijau, dan 

kuning juga ditampilkan pada bingkai foto di kolom cover dan sebagai 
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garis background pada sisi luar. Warna bidang background yang 

ditampilkan didominasi oleh warna putih.  

Leaflet terbagi menjadi sisi luar dan sisi dalam. Pada sisi luar, 

dibagi lagi menjadi dua kolom dengan bagian tengah kolom berfungsi 

sebagai pemisah untuk lipatan. Kolom pada sisi luar ditampilkan sebagai 

kolom cover depan dan belakang. Cover depan menampilkan foto gerbang 

depan Pabrik Gula Cepiring dalam bingkai yeng bergradasi biru, hijau dan 

kuning. Di bawahnya terdapat teks Heritage Tour berwarna hijau tua 

dalam huruf kapital yang berurutan antara teks Heritage dan Tour. Di 

bawahnya adalah teks Pabrik Gula Cepiring berwarna hijau tua dan 

Industri Gula Nusantara berwarna hijau terang. Kedua teks ditempatkan 

berurutan dengan tampilan huruf kapital dan untuk teks Industri Gula 

Nusantara ditampilkan miring. Penempatan teks-teks tersebut juga miring 

menyesuaiakan kemiringan gambar. Pada cover belakang, yang 

ditampilkan adalah logo Industri Gula Nusantara dan teks alamat. Logo 

ditempatkan di tengah bidang dengan posisi 1/3 dari dasar bidang desain. 

Di bawah logo ditempatkan alamat Pabrik Gula Cepiring dengan tampilan 

rata tengah berwarna hitam dengan huruf kecil. Pada background sisi luar 

ini, ditampilkan bingkai segi empat dengan gradasi biru, hijau dan kuning. 

besar bingkai sekitar 1,5 kali bingkai foto Gerbang Pabrik Gula Cepiring. 

Background ini ditampilkan dalam posisi horisontal yang memenuhi 

seluruh bagian cover belakang leaflet dan mengenai sedikit bagian cover 

depan. 
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Pada sisi dalam leaflet, juga dibagi dalam dua kolom. Seluruh 

kolom berisi informasi yang ditampilkan dalam bentuk teks dan gambar. 

Pada kolom kiri, ditampilkan teks deskripsi mengenai gambaran umum 

Pabrik Gula Cepiring, Pekembangan Pabrik dan Lokasi. Teks ditampilkan 

dengan font Times New Roman dengan ukuran pada teks bervariasi.  Di 

bawah teks terdapat foto Pabrik Gula Cepiring tampak depan dengan 

bingkai berwana hijau dengan penempatan gambar miring  ke kanan atas. 

Terdapat garis yang membentang dari kiri bawah ke kanan atas, dan 

menghubungkan kolom isi kiri dan kolom isi kanan.  

Pada kolom kanan, berisi informasi mngenai Heritage Tour dan 

sarana lain yang disediakan  Pabrik Gula Cepiring sebagai sarana rekreasi. 

Di bawah teks ini, ditampilkan foto Gedung pertemuan, kunjungan dan 

suasana dalam pabrik dalam bingkai hijau. Penempatan foto berurutan atas 

dan bawah, dengan posisi foto miring tidak beraturan tetapi membentuk 

garis lurus. Di samping kanan foto, ditampilkan informasi mengenai 

Pariwisata Sejarah dan Pariwisata Pengetahuan. Pada teks Pariwisata 

Sejarah dan deskripsinya, ditampilkan rata kanan, sedangkan Pariwisata 

Pengetahuan ditampilkan rata kiri. Di bagian paling bawah, yaitu 

informasi mengenai sarana Pabrik Gula cepirng.  

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Sama seperti desain leaflet yang lain, leaflet ini didesain untuk 

tampilan lipatan, yaitu dua lipat. Media yang digunakan berbahan kertas 
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dengan jenis CTS 150 gsm dengan ukuran 15cm X 22 cm. Desain dapat 

dilihat dari sisi luar dan dalam leaflet dengan masing-msing sisi dibagi 

menjadi dua kolom. Desain juga merupakan perpaduan teks, gambar dan 

garis. Teks menggunakan font Times New Roman dengan variasi ukuran 

berdasarkan tampilan deskripsi, judul, sub judul dan cover. Gambar yang 

ditampilkan tetap berupa foto dan logo Industri Gula Nusantara. Garis 

dibentuk dengan gradasi warna biru, hijau dan kuning membentang dari 

kiri bawah ke kanan atas dengan sedikit membentuk sudut di bagian 1/3 

atas kolom kiri pada sisi isi. Gradasi biru, hijau, dan kuning juga 

ditampilkan pada bingkai foto di kolom cover dan sebagai garis 

background pada sisi luar. Warna bidang background yang ditampilkan 

didominasi oleh warna putih. Hal ini menggambarkan kesederhanaan 

desain dan mewakili warna gula pasir hasil dari produksi Pabrik Gula 

Cepiring. 

Leaflet terbagi menjadi sisi luar dan sisi dalam. Pada sisi luar, 

dibagi lagi menjadi dua kolom dengan bagian tengah kolom berfungsi 

sebagai pemisah untuk lipatan. Kolom pada sisi luar ditampilkan sebagai 

kolom cover depan dan belakang. Cover depan menampilkan foto gerbang 

depan Pabrik Gula Cepiring dalam bingkai yeng bergradasi biru, hijau dan 

kuning. Foto yang ditampilkan adalah foto gerbang depan Pabrik Gula 

Cepiring yang dapat dilihat dari luar. 

Foto diambil dengan sudut kemiringan 60
o
 ke arah kanan dari 

depan objek. Hal ini agar objek terlihat secara keseluruhan dan dimensi 
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ruangnya tampil membuat objek tidak kaku ataupun monoton, sehingga 

tampil lebih menarik. Gambar ditempatkan dengan sudut kemiringan 

sekitar 20
o
 dari kiri ke atas. Di bawahnya terdapat teks Heritage Tour 

dengan font Times New Roman 45 pt, berwarna hijau tua dalam huruf 

kapital yang berurutan antara teks Heritage dan Tour. Di bawahnya adalah 

teks Pabrik Gula Cepiring berukuran 18 pt, berwarna hijau tua dan Industri 

Gula Nusantara berukuran 10 pt, berwarna hijau terang. Kedua teks 

ditempatkan berurutan dengan tampilan huruf kapital dan untuk teks 

Industri Gula Nusantara ditampilkan miring. Penempatan teks-teks 

tersebut juga miring menyesuaiakan sudut miring gambar. Pada cover 

belakang, yang ditampilkan adalah logo Industri Gula Nusantara dan teks 

alamat. Logo ditempatkan di tengah bidang dengan posisi 1/3 dari dasar 

bidang desain. Di bawah logo ditempatkan alamat Pabrik Gula Cepiring 

dengan tampilan rata tengah. Teks menggunakan font Times New Roman 

berukuran 10 pt berwarna hitam dengan huruf kecil. Pada background sisi 

luar ini, ditampilkan bingkai segi empat dengan gradasi biru, hijau dan 

kuning. besar bingkai sekitar 1,5 kali bingkai foto Gerbang Pabrik Gula 

Cepiring. Background ini ditampilkan dalam posisi horisontal yang 

memenuhi seluruh bagian cover belakang leaflet dan mengenai sedikit 

bagian cover depan. Background ditampilkan transparan dengan opacity 

65%. 

Pada sisi dalam leaflet, juga dibagi dalam dua kolom. Seluruh 

kolom berisi informasi yang ditampilkan dalam bentuk teks dan gambar. 
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Pada kolom kiri, ditampilkan teks deskripsi mengenai gambaran umum 

Pabrik Gula Cepiring, Pekembangan Pabrik dan Lokasi. Teks ditampilkan 

dengan font Times New Roman dengan ukuran pada teks deskripsi 

bervariasi. Pada Teks Gambaran umum, ukuran pada judul yaitu 12 pt 

dengan tampilan huruf besar berwarna hijau tua, dan teks deskripsi 

berukuran 7 pt berwarna hitam. Posisi teks berada di bagian atas dengan 

tampilan rata tengah. Di bagian tengah bidang adalah teks Perkembangan 

Pabrik dengan ukuran pada teks judul yaitu 12 pt berwarna hijau tua 

dengan tampilan kapital miring, sedangkan pada teks deskripsi berukuran 

7 pt berwarna hitam. Teks ini ditampilkan rata kiri. Di bawah teks ini 

terdapat foto Pabrik Gula Cepiring tampak depan dengan bingkai 

berwarna hijau. Foto Pabrik Gula Cepiring tampak depan ini merupakan 

bagian produksi Pabrik Gula Cepiring yang langsung dapat dilihat ketika 

masuk gerbang depan Pabrik Gula Cepiring. Objek ini juga diambil 

dengan sudut kemiringan yang sama dengan gambar sebelumnya, yaitu 

kemiringan 60
o
 ke arah kanan dari depan objek. Hal ini agar objek terlihat 

secara keseluruhan dan menonjolkan dimensi ruangnya yang berupa 

pabrik dengan lingkungan yang asri dan hijau yang luas membuat objek 

tampak lebih menarik. Penempatan gambar miring dengan sudut sekitar 

15
o
 ke kanan atas. Di samping kanan gambar ini, dengan posisi agak ke 

atas, arah tenggara dari teks sebelumnya, terdapat teks Lokasi. 

Ditampilkan dengan font yang sama dan ukuran yang sama baik teks judul 

maupun deskripsinya, serta warna. Tampilan teks ini adalah rata kanan. 
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Teks Lokasi dan Perkembangan Pabrik dipisahkan oleh garis biru, hijau, 

kuning transparan dengan opacity 65%. Garis ini membentang dari kiri 

bawah ke kanan atas, dan menghubungkan kolom isi kiri dan kolom isi 

kanan. 

Berikut ini bagan proses pembuatan Leaflet Dua Lipat I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 19 Proses pembuatan Leflet dua lipat 1 

Pada kolom kanan, berisi informasi mngenai Heritage Tour dan 

sarana lain yang Pabrik Gula Cepiring sediakan sebagai sarana rekreasi. 

Teks yang ditampilkan tetap menggunakan font Times New Roman. Teks 

Heritage Tour berukuran 28 pt, ditempatkan di paling atas kiri, tampilan 

rata tengah, dengan huruf kapital miring berwarna coklat kekuningan. 

Teks ini dipisahkan oleh garis biru, hijau, kuning dari teks lainnya. Di 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

Logo IGN,    

TEKS 

Nama,  

Nama 

Pabrik,  

Deskripsi, 

Alamat 

Pabrik  

Dengan Adobe Photoshop 
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bawah teks ini, ditampilkan foto Gedung pertemuan, kunjungan dan 

suasana dalam pabrik dalam bingkai hijau. 

Objek yang ditampilkan tampak dari samping sehingga 

menampilkan ruang yang luas. Jarak pandang yang cukup dekat memberii 

kesan besar mewakili objek aslinya.  Gambar kunjungan yang ditampilkan 

adalah gambar ketika ada kunjungan atau Study Tour di Pabrik Gula 

Cepiring, memperlihatkan suasana kunjungan berkeliling melihat proses 

pembuatan Gula Pasir. Gambar suasana dalam pabrik yaitu keadaan dalam 

bagian Produksi Gula Pasir yang dilihat secara keseluruhan. Gambar objek 

ini diambil dari tengah menampilkan ruang yang tampak pada pandangan 

mata secara luas. Mesin-mesin besar yang terlihat semua walaupun tidak 

detail, mewakili keadaan ruang yang sangat besar sebagai pusat kegiatan 

produksi. . Penempatan foto berurutan atas dan bawah, dengan posisi foto 

miring tidak beraturan tetapi membentuk garis lurus. Di samping kanan 

foto, ditampilkan informasi mengenai Pariwisata Sejarah dan Pariwisata 

Pengetahuan. Pada informasi ini, teks deskripsi ditampilkan dalam ukuran 

8 pt berwarna hitam dan teks sub judul berukuran 10 pt berwarna hijau tua. 

Pada teks Pariwisata Sejarah dan deskripsinya, ditampilkan rata kanan, 

sedangkan Pariwisata Pengetahuan ditampilkan rata kiri. Di bagian paling 

bawah, yaitu informasi mengenai sarana Pabrik Gula cepirng. Judul 

menggunakan font yang sama, huruf kapital, berukuran 12 pt berwarna 

kuning gelap dan deskripsi buerukuran 8 pt berwarna hitam. 
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2) Aspek Estetis 

Pada desain ini, aspek estetis ditinjau dari unsur-unsur desain yang 

ada dalam karya yang dihasilkan. Sama seperti desain leaflet sebelumnya, 

dalam karya leaflet 2 lipat I ini, unsur desain yang dapat dilihat antara lain 

ilustrasi, garis, bidang, warna, tekstur, gelap-terang. 

Unsur ilustrasi dapat dilihat dengan jelas pada foto yang 

ditampilkan dalam desain dan logo. Penempatan foto juga disesuaikan 

dengan teks penjelas. Pada halaman depan, ditempatkan foto gerbang 

depan Pabrik Gula Cepiring.  Logo sebagai identitas Pabrik Gula Cepiring, 

ditempatkan pada cover belakang, disertai dengan alamat di bawah logo. 

Pada halaman isi, tersdapat empat buah foto yaitu, Pabrik Gula Cepiring 

bagian Produksi pada kolom pertama, Gedung Serba Guna, Suasana 

Kunjungan, dan Suasana dalam pada bagian Produksi Pabrik Gula 

Cepiring pada kolom kedua dengan tampilan berurutan secara vertikal. 

Tampilan foto berbingkai dengan peletakan miring agar tampak lebih 

dinamis.  

Unsur garis dapat dilihat dari gradasi garis tebal berlapis tiga 

berwarna biru, hijau dan kuning. Garis ini berfungsi sebagai hiasan 

sekaligus ilustrasi penghubung antara kolom pada isi leaflet.  Unsur 

bidang dalam bentuk bingkai-bingkai foto persegi panjang dengan posisi 

miring. Posisi ini agar gambar yang ditampilkan tidak terkesan kaku dan 

tampak lebih dinamis. 
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Unsur warna terlihat menonjol pada gradasi garis biru, hijau dan 

kuning. Warna gradasi pada garis ini, merepresentasikan jenis tebu yang 

digunakan Pabrik Gula Cepiring sebagai bahan baku pembuatan gula pasir 

putih. Warna biru untuk representasi tebu ungu, hijau untuk tebu hijau dan 

kuning untuk tebu kuning. Representasi warna diambil dari warna kulit 

tebu. Warna juga dapat dilihat dari pemilihan untuk warna teks yang 

disesuaikan dengan warna yang ada pada logo perusahaan. Warna teks 

judul adalah warna hijau tua dan teks keterangan berwarna hitam yang 

bersifat netral. Pemilihan warna putih pada background dengan 

pertimbangan dari representasi produk utama Pabrik Gula Cepiring yaitu 

Gula Pasir Putih. 

Unsur tekstur tampak menampilkan kesan licin atau halus pada 

background yang polos tanpa ada perpaduan warna, garis dan bidang lain. 

Kesan tebal dan berbentuk tiga dimensi juga terlihat pada garis gradasi 

biru, hijau dan kuning, juga pada bingkai foto. Unsur gelap-terang terlihat 

pada garis gradasi biru, hijau dan kuning juga pada bingkai yang tampak 

memiliki bayangan dan member kesan tiga dimensi dan ketebalan tampak 

lebih nyata. 

Prinsip keserasian dilihat dari paduan warna yang ditampilkan, dari 

warna teks, warna gradasi garis penghubung dan bingkai foto yang 

disesuaikan dengan warna pada logo Pabrik Gula Cepiring yaitu hijau, 

hijau gelap dan kuning juga hitam pada teks nama Industri Gula 

Nusantara. 



288 

 

Prinsip keseimbangan terlihat pada cover leaflet. Tampilan teks 

dan logo semuanya rata tengah, sehingga sisi kanan dan kiri seimbang. 

Pada kolom isi, teks keterangan ditampilkan rata kiri. Teks yang 

ditampilkan penuh, di sisi kiri dan tidak rata di sisi kanan, diimbangi 

dengan penempatan judul yang disesuaikan dengan teks. Penempatan teks 

disesuaikan dengan posisi garis penghubung dan letak foto.  

Prinsip kesatuan dilihat dari desain secara keseluruhan. Dari cover 

sampai isi semuanya saling terhubung. Cover menampilkan judul secara 

umum dan mewakili isi leaflet. Isi berisi teks yang diperjelas dengan 

tampilan foto. Isi leaflet yang terdiri dari kolom dihubungkan dengan garis 

gradasi biru, hijau, kuning.  

Arah pandang audiens, pada cover, fokus utama adalah foto 

gerbang utama yang ditampilkan dalam bingkai gradasi biru, hijau dan 

kuning, kemudian teks Heritage Tour, teks Pabrik Gula Cepiring dan 

Industri Gula Nusantara. Setelah cover, beralih ke halaman isi dengan arah 

pandang pertama dari kolom kiri ke kanan. Kemudian ke cover belakang 

yang menampilkan logo dan teks alamat dengan posisi lebih ke bawah 

dalam bingkai bergradasi biru, hijau, kuning tarsparan yang miring sesuai 

dengan bingkai foto pada cover depan. Center of interest pada cover 

terletak pada foto berbingkai dengan posisi miring dan teks Heritage Tour 

yang memiliki tampilan huruf paling dominan. Pada halaman isi, center of 

interest pada garis penghubung dan foto. 
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3) Aspek Pesan 

Desain leaflet 2 lipat ini merupakan alternatif desain leaflet  

sehingga aspek pesan yang disampaikan sama, yaitu memberikan 

informasi secara ringkas dan lengkap mengenai Pariwisata Pabrik Gula 

Cepiring. Dalam pertimbangan pemilihan warna dan font, ada beberapa 

pertimbangan yang memiliki makna yang merepresentasikan keadaan 

Pabrik Gula Cepiring. 

Pertimbangan yang merepresentasikan keadaan Pabrik Gula 

Cepiring antara lain,  Background putih menggambarkan kesederhanaan 

desain dan mewakili warna gula pasir hasil dari produksi Pabrik Gula 

Cepiring. Font Times New Roman ini dipilih dengan pertimbangan 

karakteristik huruf yang tegas dapat memberi kesan penting, penarik 

perhatian, dan bentuk huruf yang sedang atau standar, tidak tebal membuat 

informasi yang disampaikan berkesan santai dan tidak kaku, ringan dan 

tetap menarik.   

Gambar utama yang ditampilkan dalam cover adalah Pintu 

Gerbang Utama Pabrik Gula Cepiring dengan alasan, pintu gerbang  

merupakan bagian terluar dan pertama yang dilihat ketika memasuki 

kawasan tertentu. Juga sebagai gerbang pembuka untuk memasuki 

kawasan yang lebih khusus. 
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4.2.10 LEAFLET DUA LIPAT 2 

    

Gambar 54 Leaflet Dua Lipat 2 

a. Spesifikasi Karya 

Judul Karya : Leaflet Dua Lipat II 

Media  : CTS 150 gsm 

Ukuran : 15 cm X 22 cm 

Tahun  : 2014 

b. Deskripsi Karya 

Sama dengan desain leaflet yang sebelumnya, leaflet ini didesain 

untuk tampilan lipatan, yaitu dua lipat. Leaf let berukuran 15cm X 22 cm. 

Media yang digunakan berbahan kertas dengan jenis CTS 150 gsm. Desain 

dapat dilihat dari sisi luar dan dalam leaflet dengan masing-msing sisi 

dibagi menjadi dua kolom. Desain juga merupakan perpaduan teks, 

gambar dan garis. Teks menggunakan font Times New Roman dengan 

variasi ukuran berdasarkan tampilan deskripsi, judul, sub judul dan cover. 

Gambar yang ditampilkan tetap berupa foto dan logo Industri Gula 

Nusantara. Warna bidang background yang ditampilkan adalah hijau muda 

dan kombinasi warna monokromatiknya.  Hal ini menggambarkan 

keadaan fisik Pabrik Gula Cepiring yang asri dan hijau. 
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Leaflet terbagi menjadi sisi luar dan sisi dalam. Pada sisi luar, 

dibagi lagi menjadi dua kolom dengan bagian tengah kolom berfungsi 

sebagai pemisah untuk lipatan. Kolom pada sisi luar ditampilkan sebagai 

kolom cover depan dan belakang. Pada cover depan, menampilkan 

background yang didominasi dengan warna hijau terang keputih-putihan 

sehingga menampakkan warna hijau pucat. Foto gerbang depan Pabrik 

Gula Cepiring dalam bingkai pesegi yang bersudut tumpul. Gambar 

ditempatkan rata tengah, dan keatas sekitar 1/3 bidang. Bingkai 

ditampilkan dengan efek bayangan. Di bawahnya terdapat teks Heritage 

Tour berwarna hijau tua dalam huruf kapital yang berurutan antara teks 

Heritage dan Tour. Teks ini ditampilkan dalam bidang persegi berwarna 

hijau terang atau hijau muda yang bergradasi menjadi lebih gelap di sudut 

kanan atas. Di bawahnya adalah teks Pabrik Gula Cepiring berwarna hijau 

tua dan Industri Gula Nusantara berwarna hijau terang. Kedua teks 

ditempatkan berurutan dengan tampilan huruf kapital dan untuk teks 

Industri Gula Nusantara ditampilkan miring. Pada cover belakang, yang 

ditampilkan adalah logo Industri Gula Nusantara dan teks alamat. Logo 

ditempatkan di tengah bidang dengan posisi 1/3 dari dasar bidang desain. 

Di bawah logo ditempatkan alamat Pabrik Gula Cepiring dengan tampilan 

rata tengah. Teks menggunakan fontTimes New Roman berukuran 10 pt 

berwarna hitam dengan huruf kecil. Background yang ditampilkan 

berwarna hijau terang seperti warna bidang di bawah teks Heritage Tour, 

di sisi kanan bergradasi menjadi hijau keputih-putihan di  sisi kiri bidang.  
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Pada sisi dalam leaflet, juga dibagi dalam dua kolom. Seluruh 

kolom berisi informasi yang ditampilkan dalam bentuk teks dan gambar. 

Pada kolom kiri, ditampilkan teks deskripsi mengenai gambaran umum 

Pabrik Gula Cepiring dan Pekembangan Pabrik . Teks ditampilkan dengan 

font Times New Roman dengan ukuran pada teks deskripsi bervariasi. Pada 

Teks gambaran umum dengan judul Pabrik Gula Cepiring, ditampilkan 

dalam  huruf  besar berwarna hijau tua, dan teks deskripsi berwarna hitam. 

Posisi teks berada di bagian tengah dengan tampilan rata kanan. Di 

bawahnya adalah teks Perkembangan Pabrik dengan ukuran pada teks 

judul berwarna hijau tua dengan tampilan kapital miring, sedangkan pada 

teks deskripsi berwarna hitam. Teks ini ditampilkan rata kanan. Pada 

kolom ini foto yang ditampilkan adalah foto Kantor Utama Pabrik Gula 

Cepiring dalam bidang segi empat miring dan terpotong bidang di bagian 

atas. Teks yang ditampilkan pada kolom ini menyesuaikan letak gambar.  

Pada kolom kanan, berisi informasi mngenai Lokasi, Heritage 

Tour dan sarana lain yang Pabrik Gula Cepiring sediakan sebagai sarana 

rekreasi. Teks yang ditampilkan tetap menggunakan font Times New 

Roman. Teks Lokasi ditampilkan dengan Ditampilkan dengan font dan 

ukuran yang sama baik teks judul maupun deskripsinya, serta warna 

dengan teks di kolom kiri. Teks ini ditampilkan rata kanan dengan judul 

rata kiri. Di Bawah Teks Lokasi ditampilkan teks dan gambar. Gambar 

diletakkan di sisi kiri dan sisi kanan adalah teks. Gambar yang ditampilkan 

adalah 4 buah foto yang ditampilkan berurutan atas bawah membentuk 
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garis lurus. Gambar yang ditampilkan adalah Gambar Gedung Pertemuan 

atau Serba Guna, Kunjungan, Suasana dalam pabrik dan salah satu mesin 

bagian proses centrifugasi. Teks Heritage Tour, ditempatkan di bawah 

teks Lokasi, bersisian dengan gambar. Tampilan rata kiri, dengan huruf 

kapital miring berwarna hijau tua pada teks judul dan huruf kecil dengan 

warna hitam pada teks deskripsi. Di bawah teks Heritage Tour 

ditampilkan informasi mengenai Pariwisata Sejarah dan Pariwisata 

Pengetahuan. Pada informasi ini, teks deskripsi ditampilkan berwarna 

hitam dan teks sub judul berwarna hijau tua. Kedua teks ini saling 

berurutan dan ditampilkan rata kiri. Di bagian paling bawah, yaitu 

informasi mengenai sarana Pabrik Gula cepirng. Judul menggunakan font 

yang sama, huruf  kapital, hijau gelap dan deskripsi berwarna hitam. Teks 

diletakkan di sisi kiri tepat di bawah gambar dengan tampilan rata kiri. Di 

sebelah kanan teks ditempatkan gambar kolam renang dalam bidang segi 

empat miring dan terpotong bidang.  

Background yang ditampilkan adalah warna monokromatik hijau 

muda ke perubahan warna ke warna hijau kekuningan dan hijau keputih-

putihan. Warna hijau kekuningan agak pucat ditampilkan dalam bidang 

persegi di bawah teks deskripsi gambaran umum Pabrik Gula Cepiring. 

Dengan warna yang sama tapi lebih pucat. ditampilkan pada bidang di 

bawah teks deskripsi perkembangan Pabrik. Warna hijau muda dengan 

intensitas warna kuning lebih kuat ditampilkan pada bidang yang 

menyajikan deskripsi lokasi. Deskripsi Heritage Tour dan pariwisata 
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ditampilkan dalam bidang hijau keputih-putihan. Dan deskripsi sarana 

ditampilkan dalam bidang dengan warna seperti teks sebelumnya, tetapi 

tampak lebih pucat. 

c. Analisis Karya 

1) Aspek Teknis 

Sama desain leaflet yang sebelumnya, leaflet ini didesain untuk 

tampilan lipatan, yaitu dua lipat. Leaf let berukuran 15cm X 22 cm. Media 

yang digunakan berbahan kertas dengan jenis CTS 150 gsm. Desain dapat 

dilihat dari sisi luar dan dalam leaflet dengan masing-masing sisi dibagi 

menjadi dua kolom. Desain juga merupakan perpaduan teks, gambar dan 

garis. Teks menggunakan font Times New Roman dengan variasi ukuran 

berdasarkan tampilan deskripsi, judul, sub judul dan cover. Gambar yang 

ditampilkan tetap berupa foto dan logo Industri Gula Nusantara. Warna 

bidang background yang ditampilkan adalah hijau muda dan kombinasi 

warna monokromatiknya.  Hal ini menggambarkan keadaan fisik Pabrik 

Gula Cepiring yang asri dan hijau. 

Leaflet terbagi menjadi sisi luar dan sisi dalam. Pada sisi luar, 

dibagi lagi menjadi dua kolom dengan bagian tengah kolom berfungsi 

sebagai pemisah untuk lipatan. Kolom pada sisi luar ditampilkan sebagai 

kolom cover depan dan belakang. Pada cover depan, menampilkan 

background yang didominasi dengan warna hijau terang keputih-putihan 

sehingga menampakkan warna hijau pucat. Foto gerbang depan Pabrik 

Gula Cepiring dalam bingkai pesegi yang bersudut tumpul. Foto yang 
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ditampilkan adalah foto gerbang depan Pabrik Gula Cepiring yang dapat 

dilihat dari luar. Foto diambil dengan sudut kemiringan 60
o
 ke arah kanan 

dari depan objek. Hal ini agar objek terlihat secara keseluruhan dan 

dimensi ruangnya tampil membuat objek tidak kaku ataupun monoton, 

sehingga tampil lebih menarik. Gambar ditempatkan rata tengah, dan 

keatas sekitar 1/3 bidang. Bingkai ditampilkan dengan efek bayangan 

sehingga tampak  memiliki volume 3 dimensi. Dengan tampilan tersebut, 

gambar terlihat jelas dan menonjol. Di bawahnya terdapat teks Heritage 

Tour dengan font Times New Roman 50 pt, berwarna hijau tua dalam huruf 

kapital yang berurutan antara teks Heritage dan Tour. Teks ini ditampilkan 

dalam bidang persegi berwarna hijau terang atau hijau muda yang 

bergradasi menjadi lebih gelap di sudut kanan atas. Tampilan bidang ini 

lebih hijau dari tampilan background, sehingga teks Heritage Tour tampak 

menonjol dari teks lainnya. Di bawahnya adalah teks Pabrik Gula Cepiring 

berukuran 18 pt, berwarna hijau tua dan Industri Gula Nusantara 

berukuran 10 pt, berwarna hijau terang. Kedua teks ditempatkan berurutan 

dengan tampilan huruf kapital dan untuk teks Industri Gula Nusantara 

ditampilkan miring. Pada cover belakang, yang ditampilkan adalah logo 

Industri Gula Nusantara dan teks alamat. Logo ditempatkan di tengah 

bidang dengan posisi 1/3 dari dasar bidang desain. Di bawah logo 

ditempatkan alamat Pabrik Gula Cepiring dengan tampilan rata tengah. 

Teks menggunakan fontTimes New Roman berukuran 10 pt berwarna 

hitam dengan huruf kecil. Background yang ditampilkan berwarna hijau 
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terang seperti warna bidang di bawah teks Heritage Tour, di sisi kanan 

bergradasi menjadi hijau keputih-putihan di  sisi kiri bidang. Tampilan 

warna di sisi kanan yang sama dengan tampilan bidang di bawah teks 

Heritage Tour memberi kesan bahwa bidang di bawah teks adalah 

perpanjangan dari cover belakang. Berbedaan warna antara cover depan 

dan belakang menampilkan garis lurus yang memisahkan kedua kolom 

sebagai garis lipatan. 

Pada sisi dalam leaflet, juga dibagi dalam dua kolom. Seluruh 

kolom berisi informasi yang ditampilkan dalam bentuk teks dan gambar. 

Pada kolom kiri, ditampilkan teks deskripsi mengenai gambaran umum 

Pabrik Gula Cepiring dan Pekembangan Pabrik . Teks ditampilkan dengan 

font Times New Roman dengan ukuran pada teks deskripsi bervariasi. Pada 

Teks gambaran umum dengan judul Pabrik Gula Cepiring, berukuran 12 pt 

dengan tampilan huruf besar berwarna hijau tua, dan teks deskripsi 

berukuran 7 pt berwarna hitam. Posisi teks berada di bagian tengah dengan 

tampilan rata kanan. Di bawahnya adalah teks Perkembangan Pabrik 

dengan ukuran pada teks judul yaitu 12 pt berwarna hijau tua dengan 

tampilan kapital miring, sedangkan pada teks deskripsi berukuran 7 pt 

berwarna hitam. Teks ini ditampilkan rata kanan. Pada kolom ini foto yang 

ditampilkan adalah foto Kantor Utama Pabrik Gula Cepiring dalam bidang 

segi empat miring dan terpotong bidang di bagian atas. Dengan sudut 

pengambilan gambar di sebelah kiri objek, menampilkan kesan tiga 

dimensi objek tampak kuat memperlihatkan sebagian kecil bagian samping 
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kiri Kantor Utama. Pada bagian kanan lebih menampilkan pepohonan 

yang yang mengelilingi objek. Jarak pengambilan gambar juga 

mempengaruhi tingkat volume ruang yang menonjolkan keluasan 

menampilkan taman kecil yang tertata apik di depan objek Kantor Utama 

membuat objek tidak berkesan kuno dan tampak indah. Teks yang 

ditampilkan pada kolom ini menyesuaikan letak gambar. 

Pada kolom kanan, berisi informasi mngenai Lokasi, Heritage 

Tour dan sarana lain yang Pabrik Gula Cepiring sediakan sebagai sarana 

rekreasi. Teks yang ditampilkan tetap menggunakan font Times New 

Roman. Teks Lokasi ditampilkan dengan Ditampilkan dengan font dan 

ukuran yang sama baik teks judul maupun deskripsinya, serta warna 

dengan teks di kolom kiri. Teks ini ditampilkan rata kanan dengan judul 

rata kiri. Di Bawah Teks Lokasi ditampilkan teks dan gambar. Gambar di 

letakkan di sisi kiri dan sisi kanan adalah teks. Gambar yang ditampilkan 

adalah 4 buah foto yang ditampilkan berurutan atas bawah membentuk 

garis lurus. Gambar yang ditampilkan adalah Gambar Gedung Pertemuan 

atau Serba Guna, Kunjungan, Suasana dalam pabrik dan salah satu mesin 

bagian proses centrifugasi. Objek Gedung Serba Guna yang ditampilkan 

tampak dari samping sehingga menampilkan ruang yang luas. Jarak 

pandang yang cukup dekat memberi kesan besar mewakili objek aslinya.  

Gambar kunjungan yang ditampilkan adalah gambar ketika ada kunjungan 

atau Study Tour di Pabrik Gula Cepiring, memperlihatkan suasana 

kunjungan berkeliling melihat proses pembuatan Gula Pasir. Gambar 
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suasana dalam pabrik yaitu keadaan dalam bagian Produksi Gula Pasir 

yang dilihat secara keseluruhan. Gambar objek ini diambil dari tengah 

menampilkan ruang yang tampak pada pandangan mata secara luas. 

Mesin-mesin besar yang terlihat semua walaupun tidak detail, mewakili 

keadaan ruang yang sangat besar sebagai pusat kegiatan produksi. Untuk 

gambar salah satu mesin bagian proses centrifugasi, pengambilan gambar 

dilakukan seperti gambar-gambar sebelumnya, yaitu dari samping dengan 

sudut kemiringan kurang lebih 30
o
 ke kanan dari tengah-tengah objek 

memberii kesan ruang dan membuat objek tampak nyata volume atau tiga 

dimensinya dan dimensi ruang tampak luas. Jarak pengambilan gambar 

juga berpengaruh dengan kesan ukuran besar objek yang dilihat dalam 

gambar dan bayangan terhadap objek aslinya. 

Teks Heritage Tour berukuran 12 pt dan deskripsinya 8 pt, 

ditempatkan di bawah teks Lokasi, bersisian dengan gambar. Tampilan 

rata kiri, dengan huruf kapital miring berwarna hijau tua pada teks judul 

dan huruf kecil dengan warna hitam pada teks deskripsi. Di bawah teks 

Heritage Tour ditampilkan informasi mengenai Pariwisata Sejarah dan 

Pariwisata Pengetahuan. Pada informasi ini, teks deskripsi ditampilkan 

dalam ukuran 8 pt berwarna hitam dan teks sub judul berukuran 9 pt 

berwarna hijau tua. Kedua teks ini saling berurutan dan ditampilkan rata 

kiri. Di bagian paling bawah, yaitu informasi mengenai sarana Pabrik Gula 

cepirng. Judul menggunakan font yang sama, huruf  kapital, berukuran 12 

pt berwarna hijau gelap dan deskripsi burukuran 8 pt berwarna hitam. Teks 
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diletakkan di sisi kiri tepat di bawah gambar dengan tampilan rata kiri. Di 

sebelah kanan teks ditempatkan gambar kolam renang dalam bidang segi 

empat miring dan terpotong bidang. Pengambilan gambar dengan sudut 

kemiringan 20
o
 dari depan kolam condong ke arah kiri memberi kesan luas 

memberi pemandangan objek secara keseluruhan.  

Berikut ini bagan proses pembuatan Leaflet Dua Lipat II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 20 Proses pembuatan Leaflet dua lipat 2 

Background yang ditampilkan adalah warna monokromatik hijau 

muda ke perubahan warna ke warna hijau kekuningan dan hijau keputih-

putihan. Warna hijau kekuningan agak pucat ditampilkan dalam bidang 

persegi di bawah teks deskripsi gambaran umum Pabrik Gula Cepiring. 

Dengan warna yang sama tapi lebih pucat. ditampilkan pada bidang di 

Mengunjungi Pabrik 

+ Melakukan 

Pemotretan 

Logo IGN,    

TEKS 

Nama,  

Nama 

Pabrik,  

Deskripsi, 

Alamat 

Pabrik  

Dengan Adobe Photoshop 
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bawah teks deskripsi perkembangan Pabrik. Warna hijau muda dengan 

intensitas warna kuning lebih kuat ditampilkan pada bidang yang 

menyajikan deskripsi lokasi. Deskripsi Heritage Tour dan pariwisata 

ditampilkan dalam bidang hijau keputih-putihan. Dan deskripsi sarana 

ditampilkan dalam bidang dengan warna seperti teks sebelumnya, tetapi 

tampak lebih pucat. 

2) Aspek Estetis 

Pada desain ini, aspek estetis ditinjau dari unsur-unsur desain yang 

ada dalam karya yang dihasilkan. Sama seperti desain leaflet sebelumnya, 

dalam karya alternative leaflet 2 lipat ini, unsur desain yang dapat dilihat 

antara lain ilustrasi, garis, bidang, warna, tekstur, gelap-terang. 

Unsur ilustrasi dapat dilihat dengan jelas pada foto yang 

ditampilkan dalam desain dan logo. Penempatan foto juga disesuaikan 

dengan teks penjelas. Pada halaman depan, ditempatkan foto gerbang 

depan Pabrik Gula Cepiring dalam bingkai persegi panjang dengan sudut 

tumpul.  Logo sebagai identitas Pabrik Gula Cepiring, ditempatkan pada 

cover belakang, disertai dengan alamat di bawah logo. Pada halaman isi, 

tersdapat enam buah foto yaitu, kantor besar pada kolom pertama, dengan 

tampilan dalam bingkai yang ditata miring di ujung kiri atas, berukuran 

besar dengan isi foto tetap atau tidak miring, Gedung Serba Guna, Suasana 

Kunjungan, Suasana dalam pada bagian Produksi Pabrik Gula Cepiring 

dan salah satu mesin centrifugasi pada kolom kedua dengan tampilan 

berurutan secara vertikal, serta kolam renang dengan tampilan yang mirip 
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dengan foto kantor besar, terletak di pojok kanan bawah, dengan ukuran 

yang lebih kecil dari foto kantor besar. Susunan foto ini member kesan 

dinamis, terlihat dari foto kantor besar dan kolam renang, dan tegas 

terlihat dari empat foto lainnya yang tersusun vertikal.  

Unsur garis terlihat mayoritas adalah garis semu yang tersusun dari 

bertemunya bingkai foto dan warna background, juga dari perpaduan 

warna hijau, hijau muda, hijau pucat, putuh dan kuning yang saling 

tumpuk dan berjejeran. Warna pada isi paling mencolok adalah warna 

yang ditampilkan sebagai background teks judul yang tampak mencolok 

dari warna hijau lainnya. Unsur bidang terlihat dalam tampilan foto dalam 

bentuk persegi panjang dengan posisi miring dan tegak. Juga terlihat dari 

perpaduan warna yang ada dengan saling tumpuk, atau berjejeran.  

Unsur warna terlihat menonjol pada background yang merupakan 

kombinasi warna hijau (hijau, hijau muda, hijau pucat, hijau tua), kuning 

dan putih. Kombinasi warna dengan tingkat kepekatan yang berbeda 

menimbulkan warna yang berpadu dengan serasi. Warna dengan dominan 

hijau ini merepresentasikan keadaan lingkungan di Pabrik Gula Cepiring 

yang asri. Warna juga dapat dilihat dari pemilihan untuk warna teks yang 

disesuaikan dengan warna yang ada pada logo perusahaan. Warna teks 

judul adalah warna hijau tua dan teks keterangan berwarna hitam yang 

bersifat netral.  

Unsur tekstur yang tampak menampilkan kesan licin atau halus 

pada background yang ditampilkan dari kombinasi warna hijau, kuning 
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dan putih. Perpindahan dan pergantian warna yang tampak terlihat halus, 

member kesan licin dan tidak kasar. Kesan tebal dan berbentuk tiga 

dimensi juga terlihat pada bingkai foto di cover depan. Unsur gelap-terang 

pada bingkai foro itu menampakkan kesan tiga dimensi dan ketebalan 

tampak lebih nyata. 

Prinsip keserasian dilihat dari paduan warna yang ditampilkan. 

Dilihat dari pemilihan warna teks, warna background yang disesuaikan 

dengan tampilan logo Pabrik Gula Cepiring yang memiliki paduan warna 

hijau, hijau gelap dan kuning juga hitam pada teks nama Industri Gula 

Nusantara di bawah logo. 

Prinsip keseimbangan terlihat pada isi leaflet. Tampilan isi pada 

kolom kiri yang didominasi dengan posisi teks rata kanan, didimbangi 

dengan tampilan pada kolom kanan dengan tampilan teks didominasi 

dengan posisi teks rata kiri. Hal ini menampilakan kolom kanan dan kiri 

saling member keseimbangan. Tampilan yeng terlihat seimbang juga 

terlihat pada cover belakang tampa melihat cover depan, dengan posisi 

logo dan teks alamat rata tengah, dan posisi agak ke bawah. Pada cover, 

keseimbangan telihat dari tampilan teks rata kiri, di imbangi dengan 

tampilan gelap terang bingkai foto yang berat efek gelapnya pada sisi 

kanan.  

Prinsip kesatuan dilihat dari desain secara keseluruhan. Dari cover 

sampai isi semuanya saling terhubung. Cover menampilkan judul secara 

umum dan mewakili isi leaflet. Isi yang terdiri dari dua kolom berisi teks 
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yang diperjelas dengan tampilan foto. Isi leaflet antara kolom satu dengan 

lainnya, tampak menyatu dengan tampilan kombinasi warna hijau, kuning 

dan putih pada background.  

Arah pandang audiens, pada cover, fokus utama adalah foto 

gerbang utama yang ditampilkan dalam bingkai dengan efek gelap terang 

yang menimbulkan kesan tiga dimensi,  kemudian teks Heritage Tour, 

teks Pabrik Gula Cepiring dan Industri Gula Nusantara. Setelah cover, 

beralih ke halaman isi dengan arah pandang pertama dari kolom kiri ke 

kanan.  Kemudian ke cover belakang yang menampilkan logo dan teks 

alamat dengan posisi lebih ke bawah. Center of interest pada cover terletak 

pada foto berbingkai dan teks Heritage Tour yang memiliki tampilan huruf 

paling dominan. Pada halaman isi, center of interest tampak pada tampilan 

foto Kantor utama dan kolam renang yang ditampilkan dengan unik. 

3) Aspek Pesan 

Desain leaflet 2 lipat II ini merupakan alternatif desain leaflet  

sehingga aspek pesan yang disampaikan sama, yaitu memberikan 

informasi secara ringkas dan lengkap mengenai Pariwisata Pabrik Gula 

Cepiring. Dalam pertimbangan pemilihan warna dan font, ada beberapa 

pertimbangan yang memiliki makna yang merepresentasikan keadaan 

Pabrik Gula Cepiring. 

Pertimbangan yang merepresentasikan keadaan Pabrik Gula 

Cepiring antara lain,  Background yang terbentuk dari kombinasi berbagai 

kerakteristik warna hijau, warna kuning dan putih menggambarkan 
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keasrian dan mewakili keadaan lingkungan di dalam dan sekitar Pabrik 

Gula Cepiring. Font Times New Roman ini dipilih dengan pertimbangan 

karakteristik huruf yang tegas dapat memberi kesan penting, penarik 

perhatian, dan bentuk huruf yang sedang atau standar, tidak tebal membuat 

informasi yang disampaikan berkesan santai dan tidak kaku, ringan dan 

tetap menarik.   

Gambar utama yang ditampilkan dalam cover adalah Pintu 

Gerbang Utama Pabrik Gula Cepiring dengan alasan, pintu gerbang  

merupakan bagian terluar dan pertama yang dilihat ketika memasuki 

kawasan tertentu. Juga sebagai gerbang pembuka untuk memasuki 

kawasan yang lebih khusus. Gerbang ini yang akan dikenal pertama ketika 

berkunjung ke Pabrik Gula Cepiring. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari proyek studi ini yang pertama yaitu penulis dapat 

mengiplementasikan pengetahuan dan ketrampilan secara nyata dalam 

mendesain karya komunikasi visual berupa company profile dan media promosi 

Pabrik Gula Cepiring. Implementasi pengetahuan dalam berkarya yaitu dengan 

menggunakan dasar ilmu desain dalam berkarya dengan pertimbangan unsur-

unsur seni rupa atau desain yaitu garis, raut, warna, gelap terang, tekstur dan 

ilustrasi. Juga dengan pertimbangan prinsip-prinsip seni rupa atau desain berupa 

kesatuan, keseimbangan, keserasian, irama dan proporsi. 

Simpulan kedua yaitu penulis dapat menghasilkan desain karya company 

profile dalam bentuk Booklet dan video, serta karya media promosi dalam 

bentuk Standing banner, Kalender Meja dan Leaflet, yang bermanfaat sebagai 

media untuk memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata Pabrik Gula 

Cepiring dalam penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas. Dalam 

pembuatan desain company profile dalam bentuk Booklet dan video, serta karya 

media promosi dalam bentuk Standing banner, Kalender Meja dan Leaflet ini 

menghasilkan konsep umum berupa (1) Kecenderungan Warna, yang 

ditampilkan dalam background dengan pertimbangan keadaan yang menjadi 

cirri khas Pabrik Gula Cepiring, missal putih untuk representasi warna gula, 

hijau represesntasi keadaan lingkungan Pabrik, gradasi biru-hijau-kuning untuk 
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representasi warna kulit tebu sebagai bahan utama gula pasir; (2) 

Kecenderungan Komposisi, yang ditampilkan dengan kombinasi gambar dan 

teks, dimana gambar yang ditampilkan adalah ilustrasi berupa foto langsung 

dalam kemasan bingkai dan logo perusahaan dengan lay out asimetris; (3) 

Kecenderungan Tipografi dengan font yang digunakan yaitu Times News Roman 

dan Tw Cen Condensedd MT Extra Bold. Selain konsep umum, dihasilkan pula 

konsep khusus pada setiap desain karya yaitu (1) Booklet, menampilkan 

informasi paling lenkap dari desain lainnya, ditampilkan berlembar-lembar 

dengan penghubung garis gradasi biru-hijau-kuning; dan (2) Video, ditampilkan 

dalam bentuk film dokumenter dengan format PAL. Ada dua video dengan 

durasi masing-masing company profile 4 menit 26 detik dan proses produksi 

gula pasir 12 menit 33 detik. Bahasa rupa yang digunakan yaitu cara wimba 

teknik pengambilan gambar yaitu close-up, big close-up, medium long shot dan 

long shot. Dengan backsound lagu Depapepe. (3) Standing Banner, tampilan 

desain sederhana dengan teks dan gambar, juga disertai slogan See The History, 

Get New Knowledge with Fun; (4) Kalender Meja, memiliki center of interest 

pada teks nama bulan yang ditampilkan dengan kombinasi warna aurora; dan (5) 

Leaflet, menampilkan informasi yang lengkap dan singkat dalam alternatif 

desain background putih polos dan kombinasi warna hijau. 

 

5.2 Saran 

Dalam pembuatan proyek studi ini, penulis mengharapkan hasil proyek 

studi ini dapat bermanfaat kepada berbagai pihak, antara lain; 
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1. Bagi penulis, proyek studi ini merupakan langkah awal menunjukkan 

kreativitas penulis dengan mengiplementasikan pengetahuan dan ketrampilan 

peunlis dalam memahami dan mempraktekan ilmu desain komunikasi visual 

yang dipelajari. Penulis juga dapat menyelesaikan persyaratan dalam 

menyelesaikan pendidikan tingkat Strata 1, sebagai salah satu bekal untuk 

menghadapi dunnia kerja.  

2. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil karya proyek studi ini bermanfaat 

untuk meningkatkan promosi objek wisata sejarah dan pengetahuan Pabrik 

Gula Cepiring, mempermudah proses menyampaikan informasi kepada 

masyarakat. Media promosi ini cukup efektif dalam menyebarkan informasi 

dan promosi, melalui leaflet, banner, dan booklet. Kalender juga memiliki 

daya tarik tersendiri, selain sebagai media promosi juga sebagai souvenir. 

Video merupakan gambaran promosi yang lebih menarik dengan 

menampilkan gambar bergerak, terutama video pembuatan gula pasir yang 

memberi gambaran secara jelas proses pembuatan gula pasir di Pabrik Gula 

Cepiring. Dengan desain-desain company profile dan media promosi tersebut, 

diharapkan instantsi yang bersangkutan dapat memperoleh kenaikan jumlah 

pengunjung yang berminat berwisata sejarah dan pengetahuan pembuatan gula 

pasir di Pabrik Gula Cepiring dengan mempertimbangkan strategi 

perancangan yang telah penulis susun pada Bab III halaman 56, salah satunya 

mengenai Kegiatan Promosi  yang Dirancang pada halaman 57, Distribusi 

Media halaman 58 dan Budgeting pada halaman 61.  
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3. Bagi masyarakat, dengan adanya media promosi Pabrik Gula Cepiring ini, 

masyarakat mengetahui informasi Pabrik Gula Cepiring tidak hanya sebagai 

pabrik gula, tetapi juga sebagai salah satu objek pariwisata yang ada di 

Kabupaten Kendal. Dengan desain karya company profile dan media promosi 

ini, diharapkan informasi mengenai pariwisata Pabrik Gula Cepiring dapat 

diketahui masyarakat luas dan secara tidak langsung pun disebarkan 

pengunjung keada calon pengunjung lainnya melalui karya kalender meja 

sebagai souvenir, dan menjadi objek pariwisata yang terkenal, dinikmati 

masyarakat dengan ramainya pengunjung yang datang ke Pabrik Gula 

Cepiring. Selain untuk menarik minat pengunjung, diharapkan masyarakat 

yang mengetahui informasi pariwisata Pabrik Gula Cepiring dapat 

menyebarkannya secara luas baik kepada kerabat, teman baik dalam kota, luar 

kota maupun luar pulau di wilayah Indonesia. Dengan adanya desain 

Kalender, juga dapat sebagai souvenir bagi para pengunjung yang memberi 

kenang-kenangan dalam kunjungan pariwisata Pabrik Gula Cepiring.  
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