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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, serta sholawat 

dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. 

Sehingga, penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek yang berjudul 

“Perancangan Konten Promosi Digital Platform Crowdsourcing Lindungihutan 

PT.Lindungi Bumi Nusantara” dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. 

Laporan ini telah penulis selesaikan dengan maksimal berkat kerjasama dan 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan banyak terima 

kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam 

penyelesaian laporan ini dan LindungiHutan yang telah memberi kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan penugasan kerja praktek. 

 Di luar itu, penulis sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa 

masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini, baik dari segi tata bahasa 

susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, 

penulis selaku penyusun menerima segala kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca. Demikian yang bisa penulis sampaikan, semoga laporan ini dapat 

menambah pengetahuan maupun sebagai bukti hasil dokumentasi pasca Kerja 

Praktek.  

 

 

 

 

 

Gresik, 30 Oktober 2020 
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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desain Komunikasi Visual merupakan program sarjana strata satu (S1) 

dimana kurikulum dirancang lebih mengarahkan mahasiswa pada penerapan 

praktek dibandingkan teori. Desain Komunikasi Visual erat kaitannya dengan 

penggunaan efek visual sebagai komponen utama dalam penyampaian suatu 

informasi atau pesan untuk menarik perhatian audience. Konsep visual juga 

terdapat berbagai jenis seperti gambar, ikon, ilustrasi, foto, tanda, simbol, dan 

warna yang mayoritas berkaitan dengan indera penglihatan. Selain konsep visual, 

Desain Komunikasi Visual juga berada dalam lingkup periklanan yang melibatkan 

unsur suara dan gerakan seperti video, stop motion, motion graphic, film, dan 

radio. 

Dalam penerapannya di dunia kerja profesional, Desain Komunikasi 

Visual memiliki cakupan yang luas seperti, desain grafis, ilustrator, editor untuk 

media massa, photographer bahkan menjadi copywriter, hingga pembuat film, dan 

lain sebagainya. Beberapa contoh profesi tersebut memiliki kaitan yang erat 

dengan laporan Kerja Praktek ini. Dalam penerapannya, seorang lulusan dari 

jurusan Desain Komunikasi Visual dituntut mampu bekerja menjadi desainer 

multitalent seperti membuat ide, konsep, hingga merealisasikannya.  

Pemilihan media didasari kebutuhan promosi sebuah produk atau jasa. 

Tiap-tiap media memiliki keunggulannya masing-masing. Keunggulan tersebut 

misalnya dari sudut visual maupun audio. Disinilah desainer grafis berperan serta 

dalam menampilkan desain yang menarik dan sesuai dengan media yang dipilih 

oleh suatu perusahaan dalam mempromosikan produk atau jasanya. Dalam hal ini 

penulis akan menyampaikan bahwa sebuah desain tercipta melalui sebuah proses. 

Dalam pembuatan sebuah desain iklan, seorang desainer dituntut untuk bekerja 

kreatif hingga menghasilkan iklan yang efektif dan memiliki nilai estetika. 

Terdapat aset grafis yang bisa menunjang tampilan dalam sebuah iklan termasuk 

didalamnya.  
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Dengan demikian penulis bertima kasih kepada LindungiHutan yang telah 

memberi penulis kesempatan untuk menerapkan ilmu yang diterima selama 

dibangku perkuliahan dan belajar hal baru, yang tidak penulis dapatkan selama 

kuliah. Dari sini penulis ingin mengenal lebih dekat proses dalam membuat 

sebuah iklan dengan membuat media promosi digital melalui mstrategi digital 

marketing dan belajar membuat desain yang tepat dalam penerapannya. Dengan 

begitu, penulis akan lebih banyak belajar akan berbagai hal mengenai desain 

grafis dalam pembuatan aset grafis untuk media promosi (iklan).  

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Kerja Praktek 

a. Tujuan Umum 

Memberikan kemampuan mahasiswa melalui kesepadanan 

pengetahuan yang diperoleh dengan fenomena yang ada diinstitusi dan 

perusahaan yang relevan dengan bidang ilmu Desain Komunikasi Visual. 

b. Tujuan Khusus 

1. Mengaplikasikan ilmu dan teori sesuai dengan konsentrasi peserta Kerja 

Praktek. 

2. Mengaplikasikan ilmu teoritis tentang pekerjaan di dunia kerja atau 

melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan jurusan yang 

diambil di bangku kuliah, dan analisis datanya pada kondisi tempat 

Praktek Kerja. 

3. Diharapkan setelah pasca Praktek Kerja peserta dan perusahaan terjadi 

hubungan timbal balik baik sehingga nantinya, peserta dapat direkrut 

sebagai karyawan. 

1.2.2 Manfaat Kerja Praktek 

1. Bagi Perusahaan  

a. Meningkatkan kualitas hubungan dan Kerjasama antara pihak Universitas 

dan perusahaan atau intansi terkait. 
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b. Memperoleh masukan tentang masalah-masalah di tempat praktek kerja 

lapangan. 

c. Informasi dari program Kerja Praktek atau praktik kerja lapangan dapat 

digunakan untuk memperbaiki kurikulum agar sesuai dengan 

perkembangan dunia desain. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Mendapatkan informasi dan akses langsung sumber daya manusia yang 

siap pakai dan kompeten. 

b. Mendapatkan ide, kreatif dan inovatif dari mahasiswa program Kerja 

Praktek 

c. Memperoleh gambaran baru dalam pengembangan ilmu desain. 

d. Menjadi momentum sebagai penyambung hubungan yang baik bagi pihak 

perusahaan dengan pihak universitas. 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja disuatu perusahaan atau 

intansi. 

b. Melatih mahasiswa untuk berfikir kritis pada perbedaan metode– metode 

pekerjaan antara teoritis dan praktek kerja dilapangan. 

c. Memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah diperoleh di Universitas Internasional Indonesia.  

1.3 Metodologi Pengumpulan Data 

Metodologi pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan Kerja 

Praktek ini, diantaranya melalui: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan lapangan yang dilakukan dalam kegiatan 

Kerja Praktek ini yaitu menggunakan observasi partisipatif. Dimana perserta 

Kerja Praktek terlibat langsung dalam kegiatan kerja di basecamp 

LindungiHutan. 
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2. Interview 

 Interview atau wawancara dilakukan melalui percakapan dengan 

pembimbing dari Tim LindungiHutan dengan maksud mendapatkan data 

sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. 

3. Studi Literatur 

 Studi literatur didapatkan dari buku dan kajian pustaka yang berkaitan 

dengan  digital marketer atau pemasaran secara digital. 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 

  

Waktu : 31 Agustus - 30 oktober2020 

Lokasi  : Jl. Lempongsari I No 405 Gajahmungkur, Kota Semarang 

50231 

Media Sosial : Instagram @lindungihutan 

Twitter  @LindungiHutan 

Website https://lindungihutan.com/ 

 

1.5 Nama Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 

Unit Kerja : Digital Marketer 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://lindungihutan.com/
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2 BAB II 

PROFIL LINDUNGIHUTAN 

2.1  Sejarah dan Perkembangan 

 

Gambar 2.1 Logo LindungiHutan 

 

LindungiHutan adalah platform Crowdsourcing. Crowdsourcing 

merupakan sebuah proses mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari 

sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang 

digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang 

dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten/pendanaan yang 

memungkinkan pengguna berkontribusi terhadap konservasi hutan. 

LindungiHutan melakukan dengan menciptakan kampanye penghijauan yang 

diberdayakan melalui donasi & kesukarelaan yang melibatkan akademisi, 

komunitas, perusahaan, pemantauan hutan dan petani benih. 

Pada september 2016 keingin tahuan dimulai, Miftachur Robani yang 

biasa di panggil Mas Ben beserta temannya mendapat ide saat berinteraksi dengan 

petani lokal di utara Kota Semarang yang hidup dalam kondisi yang 

memprihatinkan karena rob, merupakan banjir yang diakibatkan oleh pasangnya 

air laut telah terjadi bertahun-tahun. Hingga muncul sebuah ide untuk membuat 

platform penggalangan dana yang fokus pada penanaman dan membantu petani 

menjual bibit mereka untuk menolong mereka dan untuk menanam bibit mereka 

di sekitar area pesisir dengan harapan dapat mengurangi rob dan abrasi.  

Pada November 2016 terjadilah penggalangan dana terlahir. Memang 

masalah lingkungan bukan hanya masalah uang dan banjir. Masih banyak masalah 

yang timbul. Mas Ben dan temannya menemukan fakta bagus tentang pemanasan 

global, penurunan tanah dan emisi karbon yang mempengaruhi orang di seluruh 

dunia dan itu terjadi karena faktor manusia itu sendiri. Akhirnya mereka memulai 
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membangun platform penggalangan daya bukan hanya untuk membantu 

pendanaan petani, tapi juga untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki 

tujuan yang sama bersama mereka untuk menanam pohon dan memberi edukasi 

kepada masyarakat tentang pentingnya isu lingkungan itu. 

Pada desember 2016 luncurlah mampanye pertama yang memberitahu 

masyarakat tentang LindungiHutan, sebuah platform penggalangan daya dengan 

mengumpulkan donasi dengan total 2.113 pohon dan melibatkan 34 orang di 

website https://wwww.lindungihutan.com. Kemudian mereka mencoba 

melakukan penggalangan dana dan daya melalui beberapa kampanye alam yang 

diprakarsai oleh para pengguna dan relawan. Sampai sekarang, disana masih ada 

masalah di sekitar hutan yang membutuhkan pertolongan dan edukasi dari 

LindungiHutan dan mereka bekerja untuk membuat bumi menjadi tempat yang 

lebih baik. 

Pada Mei 2017 ekspansi tahap kedua Tim LindungiHutan mencoba 

menghubungi orang-orang yang memiliki kesamaan ketertarikan dengan kami 

untuk lebih peduli dengan hutan dan penghijauan melalui sosial media seperti 

facebook, instagram dan twitter. Delapan orang yang memiliki bermacam latar 

belakang, seperti petani, aktivis lingkungan dan pelajar dari pelosok Indonesia 

menjadi bagian dari tim dengan membuat kampanye di platform LindungiHutan. 

Mereka berbagi cerita dan terryata, mereka memiliki tujuan yang sama untuk 

membuat masyarakat menjadi lebih peduli dan mengetahui tentang pemanasan 

global, rob, banjir, emisi karbon dan manfaat yang bisa diambil dari kegiatan 

merawat lingkungan lebih dini. 

Pada November 2017 Tim LindungiHutan membuat inovasi product 

bundling untuk penanaman, dengan mengemas produk penjualan bibit pohon 

konservasi. Tim LindungiHutan dibantu dengan orang-orang yang memiliki 

tujuan yang sama melakukan dan memvalidasi ide tersebut ke dalam sistem. 

Kampanye product bundling memiliki nilai jual dan impact penghijauan 

sekaligus. Tim LindungiHutan mengkampanyekan berbagai produk-produk 
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menarik dan mengemasnya bersama nilai jumlah pohon yang didapat dengan 

membeli produk tersebut. 

Pada Januari 2018 LindungiHutan resmi di sahkan oleh badan hukum dan 

legalitas PT Lindungi Bumi Nusantara resmi berbadan hukum dan disahkan 

dengan Nomor AHU-0003033.AH.01.04.Tahun 2018. 

Pada Agustus 2018, sebagai wujud syukur atas segala kesempatan yang 

kami dapatkan, Harapan Hutan adalah pertanyaan ke semua orang, bagaimana dan 

apa yang akan disampaikan kepada umat manusia. Juga sebagai momentum 

bahwa masih ada harapan jika kita memihak kepada kebaikan. 

Pada Januari 2019, tidak ada kata mudah saat kita membahas kata 

"rebranding". Ya, LindungiHutan mengalaminya dengan kegagalan untuk 

mencapai tujuan. Market dari para traveler yang para Tim coba mengemas dengan 

edukasi tentang pentingnya merawat hutan tidak berjalan baik di awal tahun 2018 

dan Tim mencobanya lagi di awal tahun 2019. Dengan potensi alam pesisir pantai 

Semarang dan pengalaman menghilangkan kesalahan-kesalahan kami saat 

melaunching OpenTrip, Tim mencoba menggunakan kalimat "#Jelajahi lalu 

Lindungi", menyasar para traveler untuk menjelajahi hutan-hutan mangrove 

Semarang dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan merawat 

hutan Indonesia. 

Pada Februari 2019 LindungiHutan mengadakan launch project 

“RawatBumi with LindungiHutan” yang bertepatan dengan hari bumi pada 

tanggal 22 April, sebuah momentum untuk berterima kasih kepada bumi yang 

telah menjadi tempat yang nyaman walau penghuninya tak berlaku baik. Dengan 

bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat dari pemerintah, swasta, 

komunitas, petani, pelajar, dan media diharapkan kegiatan ini dapat membawa 

kebaikan ke masa depan bumi, masa depan kita. Projek RawatBumi dilakukan 

serentak di 85 titik penanaman dengan partisipan hampir mencapai 2.000 orang di 

seluruh Indonesia. 
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2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi 

Menjadi platform urun pohon online untuk konservasi hutan dan 

lingkungan. 

2.2.2 Misi 

1. Menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya 

pelestarian alam & lingkungan. 

2. Meningkatkan minat partisipatif masyarakat dengan berkontribusi 

langsung baik melalui daring ataupun luring  

3. Memberdayakan dan membantu ekonomi masyarakat sekitar hutan 

terutama petani bibit yang menggantungkan hidupnya dari hutan tersebut. 

2.3 Lokasi 

Alamat kantor LindungiHutan terletak di jalan Lempongsari I No 405 

Gajahmungkur Kota Semarang 5023. 

 

2.4 Tim LindungiHutan  

 

CEO & Co Founder : Miftachur Robani 

CTO & Co Founder : Chashif Syadzali 

Operational Manager : Aminul Ichsan 

Project Manager : M Nana Siktiyana 

UI/UX Designer : M Faris Setiawan 

Search Engine Optimization Copywriter : Intan Widianti Kartika Putri 
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2.5 Kegiatan dan Projek 

Dalam penyelenggaraan kegiatan LindungiHutan memiliki tiga kegiatan 

pokok yang dilakukan secara konstan untuk kelangsungan tujuan 

didirikannya startup LindungiHutan. 

1. Menjadi media pendukung 

Pendukung dapat berdonasi dan gabung aksi di kampanye alam. Penukung 

juga dapat melihat update pohon melalui pantau alam atau bergabung menjadi 

relawan yang dapat di pantau melalui website LindungiHutan. 

2. Menjadi media penggalang 

Penggalang adalah pribadi/kelompok yang membuat kampanye alam 

untuk menggalang dana untuk membantu penggerak di wilayah konservasi. 

3. Menjadi Penggerak 

Penggerak adalah pribadi/kelompok yang biasa disebut sebagai relawan 

untuk mengelola kawasan konservasi atau yang melakukan kegiatan dengan 

isu lingkungan. 

2.5.1 Kegiatan 

Tidak hanya melakukan kegiatan penanaman, LindungiHutan juga 

melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung aksi pelestarian hutan. 

1. Campaign Penghijauan 

Membawa kabar dari hutan lalu mencoba menjadi solusi dengan 

ajakan ke seluruh masyarakat agar turut berpartisipasi dalam sebuah 

campaign di daerah. Tujuannya adalah saling mendukung dan saling 

membantu demi lestarinya alam. 

2. Penggalangan Dana 

Dengan dana yang dimiliki, sahabat alam dapat mendukung sebuah 

campaign dengan melakukan donasi yang akan digunakan untuk 

pengadaan bibit, penanaman, perawatan bahkan sampai pemantauan 

kondisi hutan. 
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3. Penanaman Pohon 

Tenaga yang dimiliki juga dapat ikut mendukung proses 

pelestarian alam, ini memang bukan tugas mudah untuk semua orang, 

perjalanan panjang dengan membawa bibit tentu merupakan tugas yang 

dapat diselesaikan oleh orang yang pentang menyerah. 

4. Pemantauan Hutan 

Proses penghijauan tidak selesai hanya dengan ditanamnya pohon, 

namun proses selanjutnya tak kalah penting. Tanaman perlu dirawat oleh 

mitra petani dan komunitas. Hasil perkembangan hutan dilaporkan dan 

dapat diakses melalui situs dan dengan teknologi Internet Of Things dan 

GIS. 

5. Edukasi dan Sosialisasi 

Pengetahuan dan informasi menjadi basis dalam mengambil 

langkah, kami juga menerbitkan informasi melalui sosial media dan situs 

ini. Juga untuk tambah mencintai alam, kami mengadakan seminar dengan 

relawan dan sahabat alam. 

6. Pemberdayaan Petani 

Mitra kami adalah petani dan komunitas sekitar hutan, mereka 

memiliki bibit dan mencari nafkah di sekitar hutan. Mereka memiliki 

pilihan antara tetap di hutan dan menjaga ekosistem atau malah 

meninggalkan hutan atau yang lebih parah, merusak hutan. Kami 

membantu mereka tetap berdaya tanpa menebang. 

7. Jelajahi Hutan 

Untuk lebih mengetahui kondisi nyata dari hutan, kami mengajak 

sahabat alam untuk turut mengetahui secara langsung keindahan hutan di 

berbagai daerah. Dengan konsep cinta lingkungan dan pelestarian 

ekosistem, peserta akan mendapat pelajaran mengenai pentingnya menjaga 

lingkungan hidup dan lingkungan hutan. 
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8. Komunitas Relawan 

Semangat tak terbendung dari sahabat alam di seluruh daerah, 

mendorong kami membuat wadah bagi mereka untuk dapat bertemu dan 

menjadi penggerak pelindung hutan di daerahnya masing-masing. Kita 

tahu kita tak sendiri. 

9. Relasi Stakeholder 

Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk 

pelestarian lingkungan, kami mencoba kolaborasi dengan seluruh entitas 

seperti pemerintah, perusahaan, akademisi, komunitas, dan seluruh 

masyarakat untuk turut terlibat dalam visi bersama menghijaukan 

Indonesia. 

2.5.2 Projek 

1. #SatuHutan adalah gerakan penanaman bersama yang diinisiasi oleh 

LindungiHutan untuk mendukung dan mengapresiasi Putra/i di setiap 

daerah di Indonesia. 

2. #HutanMerdeka Merupakan dukungan untuk mempertahankan hutan 

Indonesia dengan harapan agar hutan di Indonesia tetap merdeka. Hutan 

memang tidak punya suara, tetapi hutan adalah salah satu kekayaan NKRI 

yang layak dipertahankan. 

3. #RawatBumi merupakan sebuah momentum untuk berterima kasih kepada 

bumi yang telah menjadi tempat yang nyaman walau penghuninya tak 

berlaku baik. Dengan bergerak bersama dengan seluruh elemen 

masyarakat dari pemerintah, swasta, komunitas, petani, pelajar dan media 

diharapkan kegiatan ini dapat membawa kebaikan ke masa depan bumi, 

masa depan kita. 

4. #KadoBumi merupakan projek spesial untuk merayakan momen penting 

seperti perayaan hari spesial, atau ulang tahun idol atau artis dengan 

melestarikan alam melalui kampanye alam.  

5. #Collaboratree merupakan projek untuk kolaborasi dengan brand yang 

berperan serta dalam permasalahan sosial maupun lingkungan. 
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6. #Liveplanting merupakan projek LindungiHutan yang dimana para 

donatur dan  dapat melihat langsung proses penanaman secara live melalui 

media sosial Instagram. 
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3 BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1   Digital Marketer 

Adanya perkembangan teknologi saat ini, perubahan strategi pemasaran mulai 

berubah ke arah yang lebih modern. Dahulu kala melakukan promosi melalui 

surat kabar, majalah, radio maupun televisi. Namun, kini pemasaran lebih 

berkembang menggunakan teknologi internet dan lebih dikenal dengan sebutan 

digital marketing (Tresnawati & Prasetyo, 2018). Digital marketing adalah 

aktivitas mempromosikan dan mencarikan pasar melalui media digital secara 

online dengan menggunakan berbagai sarana seperti jejaring sosial (Purwana, 

2017).  

Pemasaran digital adalah salah satu media pemasaran yang kini sedang 

banyak diminati oleh masyarakat dalam  mendukung banyak kegiatan (Pradiani, 

2017). Sasaran yang lebih luas dapat dijangkau oleh pemasaran digital hingga 

merambah ke dunia internasional. Dimanapun berada kini pemasaran dapat 

dilakukan karena hampir disemua tempat terdapat jaringan internet dan setiap 

orang memiliki alat, yaitu smartphone. Digital marketing menurut Coviello, 

Milley And Marcolin (2001:26) adalah penggunaan internet dan penggunaan 

teknologi interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan dialog antara 

perusahaan dan konsumen yang telah teridentifikasi.  

3.2   Keuntungan dan Kelemahan Digital Marketing  

Berikut ini keuntungan digital marketing bagi perusahaan (Markerter, 2017) 

adalah dapat menghubungkan produsen dengan konsumen melalui internet, 

mendapatkan penghasilan penjualan lebih tinggi dikarekanan semakin sempit 

jarak dan waktu, biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat, digital marketing 

membuat penjual bisa memberikan pelayanan real-time, menghubungkan penjual 

dengan pelanggan melalui perangkat mobile dimana saja dan kapan saja, serta 

mampu memberikan kestabilan bagi brand di mata konsumen dari brand lain 

sebagai pesaing. Selanjutnya adalah kelemahan digital marketing bagi perusahaan.  
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Antara lain adalah konsep pemasaran online dapat mudah ditiru, memunculkan 

banyak pesaing dikarenakan tidak ada batasan teoriti lagi yang dapat menghambat 

perusahaan dalam memasarkan produknya, berbagai produk tertentu belum tentu 

cocok jika dipasarkan melalui media online, jika ada reaksi balik yang negatif dari 

konsumen yang muncul di internet dapat merusak reputasi perusahaan secara 

cepat, digital marketing terlalu bergantung dengan tekmnologi, dan tidak semua 

kalangan sudah melek teknologi, usia produktif mayoritas teknologi yang akan 

mampu menerapkan digital marketing secara maksimal. 

3.3    Strategi Digital Marketing 

Strategi digital marketing adalah strategi yang digunakan para pelaku bisnis 

dalam memaksimalkan potensi aktivitas digital marketing yang sedang 

dilaksanakan. Setiap pelaku bisnis atau perusahaan memiliki strategi digital 

marketing yang berbeda-beda, disesuaikan pada kebutuhan dan tujuan yang ingin 

dicapai. Berikut adalah jenis digital marketing: 

1. Digital Assets Development, langkah pertama adalah menyiapkan identitas 

digital sebuah bisnis. Aktivitas yang dilakukan antara lain membangun 

website dan menyiapkan akun social media (contoh: Facebook, Instagram, 

YouTube, dll) 

2. Meningkatkan kunjungan website, yaitu dengan melakukan beberapa cara 

seperti optimasi SEO (Search Engine Optimization), pemasangan iklan 

CPC melalui Google Adsense, dll. 

3. Optimasi akun social media, yaitu mengupayakan peningkatan interaksi 

dengan para pengguna social media dengan cara menyiapkan dan 

mempublikasikan konten yang menarik. Selain itu optimalisasi dengan 

cara beriklan di social media juga patut untuk dipertimbangkan. 

4. Email Marketing activities. Email sebagai alat komunikasi digital yang 

dikenal kuno ini nyatanya masih memiliki potensi peningkatan sales 

sebuah bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua pengguna smartphone 

diwajibkan untuk memiliki akun email untuk bisa memanfaatkan fitur 
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smartphone secara maksimal. Kondisi ini merupakan potensi yang sangat 

bagus jika dapat dimanfaatkan dengan baik. 

5. Broadcast message adalah bagian dari digital marketing yang masih bisa 

kita jumpai. Tak jarang kita masih mendapatkan broadcast message seperti 

pesan singkat (SMS), Whatsapp, hingga Social Media Direct Message. 

Meskipun rentan mengalami pemblokiran akun, nyatanya broadcast 

message masih memiliki conversion rate yang cukup baik. 

3.4   Konsep Strategi Digital Marketing 

Model  AIDA  adalah  salah  satu  model  hirarki  respon  yang cukup popular 

bagi pemasar sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemasaran. 

Menurut model ini, alat promosi harus menarik perhatian, mendapatkan dan 

mendorong minat, membangkitkan keinginan, dan menghasilkan tindakan.  

Dalam  membangun program  komunikasi yang  efektif,  aspek  terpenting  adalah  

memahami proses terjadinya respon dari konsumen, misalnya dalam hal  

konsumen  melakukan pembelian  suatu  produk,  maka  diperlukan pemahaman  

mengenai usaha promosi yang dapat mempengaruhi respon konsumen tersebut 

(Belch 1995:163 dalam Nurbenny 2005:38). 

Teori AIDA (Tjetjep Djatnika,2007) yang mendalilkan bahwa pengambilan  

keputusan  pembelian adalah suatu proses psikologis yang dilalui oleh  Konsumen  

atau pembeli, prosesnya yang diawali dengan tahap menaruh perhatian (Attention) 

terhadap barang atau jasa yang kemudian jika berkesan dia akan melangkah ke 

tahap ketertarikan (Interest) untuk mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan 

produk atau jasa tersebut yang jika  intensitas ketertarikannya  kuat  berlanjut  ke  

tahap  berhasrat/berminat  (Desire) karena  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan  

sesuai  dengan  kebutuhankebutuhan-nya.  Jika  hasrat  dan  minatnya  begitu  kuat  

baik  karena dorongan  dari  dalm  atau  rangsangan  persuasif  dari  luar  maka 

konsumen atau pembeli tersebut akan mengambil keputusan membeli (Action to 

buy) barang atau jasa yang di tawarkan. 



           Laporan KerjaPraktik  

Tanggal 31 Agustus- 30 Oktober 2020 

               DI LindungiHutan  

   

 
 

16 
 

UISI 

 

Gambar 3.1 Model AIDA menurut Belch 

Sumber: https://slideplayer.com/slide/10116716/ (2021) 
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4 BAB IV 

HASIL DAN PEMBHASAN 

4.1 Penjelasan Singkat Tentang Tugas Digital Marketer 

Pada dasarnya tugas dalam divisi digital maerketer adalah menganalisis, 

merancang, dan membuat sebuah iklan digital. Menganalisis merupakan sebuah 

langkah awal sebelum merancang sebuah iklan, biasanya hal ini dibantu dengan 

menggunakan google trends, google insights, customer flow, dan optimasi SEO. 

Setelah itu barulah dimulai untuk merancang sebuah iklan digital yang 

disesuaikan dengan target yang diinginkan dan membuatnya. Namun yang di 

kerjakan penulis pada saat melakasanakan Kerja Praktek adalah belajar 

menganalisis cara kerja digital marketing, merancang dan membuat aset grafisnya 

saja. 

4.2 Tugas Khusus 

Membuat aset desain grafis : 

a. Komik strip 

b. Karakter Flat Design 

c. Kalender Lingkungan 2021 

d. Stiker Whatsapp dan Telegram 

e. Avatar 

f. Doodle planting 
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4.3 Skema Proses Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Alur Kerja 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

4.4 Hasil Kerja dan Pembahasan 

Selama kegiatan Kerja Praktek berlangsung, hal yang dijadikan acuan 

adalah GSM dari perusahaan. Tugas yang diperoleh adalah pembuatan aset grafis 

dan kebutuhan dalam pemasaran dan jasa baik media cetak maupun media 

elektronik LindungiHutan, dan selama berlangsungnya Kerja Praktek dari bulan 

September hingga bulan Oktober tujuan pembuatan aset grafis media pendukung 

tersebut selain untuk mendukung setiap kegiatan dan keperluan pemasaran juga 

sebagai salah satu alternatif media yang dapat digunakan sebagai pembentuk citra 

perusahaan sekaligus sebagai daya tarik tersendiri terhadap audience. 

Tahap 1: Pra desain 

- Permasalahan/Brief 

permintaan desain 

- Pengumpulan data dan 

analisis 

- Referensi desain 

Tahap 2: Desain 

- Diskusi konsep desain 

- Pembuatan sketsa 

alternatif 

- Digitalisasi desain 

Asistensi 

Tahap 3: Post desain 

- Hasil Akhir 

Metode 

Pengumpulan 

data: 

- Observasi 

- Interview 

- Studi 
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4.5 Perancangan Desain Grafis Pendukung pemasaran Produk 

4.5.1 Komik Strip 

Dalam penugasan ini terdapat dua kali penugasan komik strip, antara lain 

adalah;  

1. Komik strip eksploitasi alam 

a. Brief 

Membuat desain ilustrasi komik strip tentang akibat penebangan hutan yang 

berakibat fatal, hewan dan tumbuhan yang mati, lapisan ozon yang menipis 

menyebabkan sinar UVA dan UVB berbahaya bagi kesehatan tubuh, serta 

pemanasan global. 

b. Konsep 

Menggunakan gaya ilustrasi sederhana dan simpel yang di harapkan bisa 

membuat orang yang melihat dapat  menerima langsung informasi yang 

disampaikan. Panel 1 menunjukkan ilustrasi orang dewasa yang sedang menebang 

pohon. Panel 2 menunjukkan ilustrasi akibat yang diterima alam, yaitu pohon, 

tumbuhan, dan hewan yang mati. Panel 3 menunjukkan ilustrasi akibat yang 

diterima oleh manusia karena lapisan ozon yang menipis dan akhirnya sinar UVA 

UVB sehingga tidak ada penghalang. Panel 4 menunjukkan ilustrasi bumi yang 

terbakar akibat suhu bumi yang tinggi. 

c. Alternatif sketsa 

Proses pembuatan komik strip berupa 4 panel sketsa. 
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Gambar 4.1 Sketsa komik strip 

d. Digitalisasi 

 

 

Gambar 4.2 Digitalisasi komik strip 

e. Asistensi dan revisi 

Dari proses sketsa terjadi beberapa revisi minor seperti bentuk 

tumbuhannya, begitu juga proses digitalisasi yang direvisi hanyalah 

warna-warna yang kurang sesuai. 

f. Hasil 
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Gambar 4.3 Hasil komik strip 

 2. Komik strip tentang  manusia dan gadget 

a. Brief 

Membuat komik strip menceritakan aktivitas manusia di masa pandemi 

yang tidak bisa lepas dari gadget dan pc atau lebih tepatnya internet. 

Terdapat gaya flat design yang dipadukan dengan ilustrasi 8 bit yang 

menggambarkan suasana ruang kerja, project ini juga di kerjakan oleh 

rekan Kerja Praktek lain dalam tim. 

b. Konsep 

Menggunakan gaya ilustrasi flat design sederhana dan simpel yang 

di harapkan bisa membuat orang yang melihat dapat  menerima langsung 

informasi yang disampaikan. Panel 1 menunjukkan ilustrasi seorang laki-

laki dewasa yang sedang duduk di ruang kerja dengan memegang 

handphone dan didepannya terdapat sebuah meja komputer. Panel 2 

menunjukkan ilustrasi dilanjutkan dengan aktifitas makan dan memegang 

handphone. Panel 3 menunjukkan ilustrasi dilanjutkan dengan aktifitas 

mengerjakan sesuatu di komputer sambil memegang handphone. Panel 4 

menunjukkan ilustrasi dilanjutkan dengan aktifitas mencatat sesuatu 
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sambil memegang handphone. Warna-warna yang digunakan 

menggunakan warna dari master desain LindungiHutan. 

c. Alternatif sketsa 

Proses pembuatan komik strip berupa 4 panel sketsa. 

 

Gambar 4.4 Sketsa komik strip 

d. Digitalisasi 

 

Gambar 4.6 Sketsa komik strip 
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e. Asistensi dan revisi 

Dari proses sketsa terjadi beberapa revisi seperti posisi orang dan 

suasana ruangan, begitu juga proses digitalisasi yang direvisi adalah 

bentuk bagian tubuh warna-warna yang kurang sesuai. 

 

Gambar 4.7 Sketsa komik strip 

4.5.2 Karakter Flat Design 

a. Brief 

Membuat karakter flat design yang di tujukan untuk menunjang 

grafis atau menyempurnakan isi konten yang diaplikasikan dalam iklan. 

Karakter flat design juga di dukung dengan architype yang berbeda agar 

terlihat unik, dan berkarakter. 

b. Konsep 

Karakter desain laki-laki dan perempuan masing-masing 

menggunakan rata-rata usia 20-30 tahun. Melakukan aktivitas yang 

berhubungan dengan alam. Warna-warna yang digunakan menggunakan 

warna dari master desain LindungiHutan. 
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c. Sketsa 

 

 

 

Gambar 4.8 Sketsa komik strip 
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d. Digitalisasi 

 

Gambar 4.9 Sketsa komik strip 

e. Asistensi dan revisi 

Pada proses asistensi terdapat revisi minor yaitu pada bagian 

pewarnaannya dan ditambahkan beberapa elemen visual sebagai 

pelengkap. 
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f. Hasil 

 

Gambar 4.9 Hasil komik strip 

4.5.3 Kalender Lingkungan 2021 

a. Brief 

Bertepatan di akhir tahun Tim LindungiHutan ingin membuat 

merchandise sekaligus media promosi untuk pemasaran berupa kalender 

lingkungan.  

b. Konsep 

Elemen visual yang digunakan berupa planting icon yang 

membentuk logo gram LindungiHutan di halaman awal atau cover. Di 

halaman berikutnya menggunakan desain yang simpel dengan gaya flat 

design yang dipadukan dengan ilustrasi 8 bit yang menggambarkan 

beberapa suasana, seperti di luar angkasa, di kota, di rumah, dan di hutan, 

project ini juga di kerjakan oleh rekan Kerja Praktek lain dalam tim. 

Warna-warna yang digunakan menggunakan warna dari master desain 

LindungiHutan. 
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c. Digitalisasi 

 

Gambar 4.10 Digitalisasi kalender 

d. Asistensi dan revisi 

Untuk proses pada saat asistensi terdapat beberapa objek yang harus 

direvisi antara lain layout, elemen tanggal peringatan, kata-kata pelengkap, 

dan ukuran font yang digunakan untuk keterangan tanggal. 

e. Hasil 

 

 

 

Gambar 4.11 Hasil kalender 
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4.5.4 Stiker Whatsapp dan Telegram 

a. Brief 

Pada jam kerja admin LindungiHutan akan banyak mendapat pesan 

di Whatsapp maupun Telegram, begitu juga di beberapa grup chat relawan 

dari berbagai kota di Indonesia, stiker ini akan cukup membantu 

mengekspresikan emosi mereka atau untuk admin yang dapat 

mempersingkat waktu dalam menjawab client atau responden. 

b. Konsep 

Stiker ini menggunakan gaya desain karakter korean style, yang 

simple, modern, dan menarik. Dua karakter stiker ini mempunyai nama 

yaitu Ari dan Asri. Nama karakter perempuan awalnya diambil dari nama 

maskot lama yang belum disempurnakan, jadi penulis berinisiatif untuk 

mendesain karakter baru dalam stiker ini dengan nama yang sama yaitu 

Asri. Warna-warna yang digunakan menggunakan warna dari master 

desain LindungiHutan. 

c. Moodboard 

 

Gambar 4.12 Moodboard proses pembuatan stiker 
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d. Digitalisasi 

 

 

 

Gambar 4.13 Digitalisasi stiker 

e. Asistensi dan revisi 

Dalam proses asistensi terdapat beberapa yang harus direvisi antara 

lain ekspresi wajah, posisi tubuh, warna karakter dan baju, juga kata yang 

diungkapkan. 

f. Hasil 
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Gambar 4.14 Hasil stiker Whatsapp dan Telegram 

4.5.5 Avatar 

a. Brief 

Avatar ini di tujukan sebagai objek untuk kelengkapan profile para user di 

website LindungiHutan jika tidak ingin mengunggah langsung foto 

dirinya. 

b. Konsep 

Desain karakter avatar ini hanya setengah badan/half body dengan 

menonjolkan kesan fresh, simple dan cute yang mewakili beberapa ras dan 

agama. Tidak hanya manusia tapi juga ada beberapa karakter hewan juga. 

Warna-warna yang digunakan menggunakan warna cerah tapi berkesan  

soft. 
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c. Sketsa 

 

Gambar 4.15 Sketsa avatar 

d. Digitalisasi 

 

Gambar 4.16 Digitalisasi avatar 

e. Asistensi dan revisi 

Pada proses ini hanya terdapat revisi minor pada pewarnaan, dan 

memvariasikan bentuk bagian tubuh agar menjadi karakter yang berbeda. 
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f. Hasil 

 

Gambar 4.17 Hasil avatar 

4.5.1 Poster 

a. Brief 

Membuat poster demo yang ditujukan untuk mengajak orang-orang yang 

ada dimana saja untuk menanam pohon. 

b. Konsep 

Karena situasi juga masih pandemi jadi itu terdapat empat orang karakter 

perempuan yang seperti sedang melakukan daring atau komunikasi jarak 

jauh untuk melakukan aktifitas bersama, yaitu menanam pohon. Poster ini 

terispirasi dari poster promosi acara Blackpink di Netflix. Warna-warna 

yang digunakan juga sama dengan poster sebelumnya. 

c. Moodboard 

 

Gambar 4.18 Moodboard poster demo 
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d. Digitalisasi 

 

Gambar 4.19 Digitalisasi poster demo 

e. Asistensi dan revisi 

Pada proses ini hanya terdapat revisi minor pada font yang digunakan, juga 

ukuran kanvas yang digunakan. 

f. Hasil 

 

Gambar 4.20 Hasil poster demo 
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4.5.2 Planting Doodle 

a. Brief 

Berikut ini merupakan ilustrasi planting doodle yang ditujukan untuk 

melengkapi elemen visual bagian header dan footer layouting  dan di 

beberapa bagian pada projek ilustrasi ebook. 

b. Konsep 

Elemen desain doodle ini diambil dari implementasi visual sebelumnya, 

yaitu di desain kalender lingkungan 2021. 

c. Hasil 

 

Gambar 4.21 Hasil planting doodle 

4.6 Kegiatan Kerja Praktek 

Selama kegiatan kerja praktek di LindungiHutan terdapat kegiatan 

pengenalan sebelum dilaksanakannya kerja praktek, yaitu pengenalan tempat 

kerja, sistem kerja, dan tugas masing-masing divisi yang ada di sana untuk 

memudahkan adaptasi saat kerja praktek berlangsung. Kerja praktek dilaksanakan 
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selama 2 bulan, mulai dari 31 Agustus - 30 Oktober 2020. Untuk jam kerja aktif 

kerja praktek diberi 8 jam kerja dalam sehari, mulai dari jam 09.00-16.00 dan 

sabtu minggu akan diadakan kegiatan penanaman, jika ada jadwal penanaman.  

Karena terjadi masa pandemi, banyak rekan kerja praktek lain dari berbagai 

universitas yang melakukan secara remote untuk mengurangi resiko terpapar 

Covid-19. Sistem kerja di LindungHutan pun semuanya memanfaatkan teknologi 

dengan menggunakan sistem digital seperti google family, juga aplikasi lain untuk 

memudahkan saling akses, dan mengontrol tugas selama kerja praktek 

berlangsung. Setiap hari kerja selama kerja praktek peserta di persilahkan Mas 

Ben yang merupakan founder untuk mengikuti webinar selama kurang lebih 1 jam 

via Google Meet yang dipimpinnya sekaligus menjadi pembicara sebagai media 

untuk menyalurkan ilmu, memberi tugas, atau sekedar sharing pengalaman. 

Untuk siang hari pada jam 12.00-13.00 yang digunakan untuk ishoma. Di akhir 

jam kerja biasanya diadakan report hasil kerja selama hari itu dan kadang juga 

dilanjut dengan meeting para tim inti LindungiHutan. 

4.7   Jadwal Kerja Praktek 

Kegiatan 

Minggu ke- 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Pengenalan tempat, masa 

orientasi, dan sistem alur kerja 

di LindungiHutan. 

        

2. Pengenalan sekaligus mengikuti 

bagaimana langkah alur kerja di 

LindungiHutan. 

        

3. Belajar mengenai Digital 

Marketer, dan mengerjakan 

tugas-tugas orientasi. 

        

4. Melakukan tugas kerja praktek         
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digital marketer yang dibimbing 

langsung oleh pembimbing 

lapangan. 
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5 BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Selama menjalani kerja praktik di LindungiHutan, penulis mendapat banyak 

sekali pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. Kerja praktik membuka 

pandangan penulis tentang dunia kerja dan dunia perkuliahan sangat berbeda. 

Banyak ilmu yang penulis dapatkan mulai dari bertanggung jawab dalam sebuah 

pekerjaan, bagaimana cara disiplin, kerja keras. Sehingga untuk menjadi seorang 

desainer tidak hanya memiliki kemampuan dan bakat saja, namun harus di tuntut 

sebuah etika yang baik dan bertanggung jawab dalam menghadapi sebuah 

permasalahan. 

 Penulis juga belajar mengenai google trends, google insights, customer 

flow, dan optimasi SEO hingga menganalisis cara kerja digital marketing, 

merancang dan membuat aset grafisnya. 

5.2   Saran 

Selama masa kerja praktik, penulis sangat menikmati bekerja LindungiHutan. 

Selain bekerja, banyak ilmu yang didapat untuk mempersiapakan penulis ketika 

masa bekerja tiba. Saran yang diberikan penulis untuk perkembangan 

LindungiHutan adalah pemberian tugas pada saat kerja praktik. Pasalnya, penulis 

cukup kurang paham apa yang dimaksut pembimbing lapangan pada saat 

pemberian brief untuk selanjutnya dikerjakan kadang kurang jelas dan suka 

memberi tugas selanjutnya padahal tugas yang baru diberi belum selesai membuat 

penulis agak sulit utuk beradaptasi dengan tugas dan waktu yang diberikan. Tetapi 

hal ini justru menjadi nilai lebih dalam kerja praktik. Penulis dapat belajar lagi 

untuk menghargai deadline dan bertanggung jawab. 
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5.3 Dokumentasi 
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6 Lampiran 

Absensi selama kerja praktik : 

 

Gambar 6.1 Absensi selama kerja praktik 
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Surat keterangan kerja praktik : 

 

Gambar 6.2 Surat keterangan kerja praktik 
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Sertifikat kerja praktik : 

 

Gambar 6.3 Sertifikat kerja praktik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Laporan KerjaPraktik  

Tanggal 31 Agustus- 30 Oktober 2020 

               DI LindungiHutan  

   

 
 

42 
 

UISI 

 

7 DAFTAR PUSTAKA 

Tresnawati, Y., & Prasetyo, K. (2018).  Pemetaan  konten  promosi  digital bisnis 

kuliner  kika’s catering di media sosial.  

Pradiani, T. (2017). Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing Terhadap 

Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri Rumahan. 

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kunatitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Nurbenny. (2005). Model-Model Komunikasi Pemasaran. Bandung: Rosdakarya. 

https://lindungihutan.com/carakerja 

https://lindungihutan.com/profil 

https://lindungihutan.com/team 

https://lindungihutan.com/kegiatan 

 

 

 

https://lindungihutan.com/profil

