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 Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 industri Indonesia perlu 
bersama - sama meningkatkan tingkat kualitas dan daya saing agar tidak terjadi dominasi 
produk dan tenaga kerja asing. Dalam sektor industri Indonesia memiliki potensi yang cukup 
besar didukung oleh faktor sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta, dan juga iklim 
investasi yang sedang tumbuh. Namun masih ada masalah yang cukup mendapatkan 
perhatian, yaitu masih rendahnya tingkat daya saing dan kesadaran akan kualitas produk 
bagi UKM di Indonesia dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya. Kesadaran bahwa 
peran UKM dapat mendorong pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia, perlu 
disampaikan kebada seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan tingkat kesadaran 
masyarakat terhadap potensi besar yang dimiliki. Tidak sedikit UKM Indonesia yang dapat 
bersaing di dunia Internasional seperti industri kopi yang menempati urutan 4 ekspor di dunia. 
 Adapun metode-metode yang digunakan antara lain yaitu tinjauan pustaka untuk 
pencarian data seputar perkembangan industri kopi, interview dan pengamatan pada kondisi 
realita industri kopi, serta pihak-pihak yang terkait dengan potensi industri yang ada. 
Penyampaian informasi melalui media komunikasi audio visual seperti film dokumenter 
bertujuan untuk memudahkan, mengefektifkan dan memperjelas maksud dari informasi yang 
ingin disampaikan melalui online media seperti Youtube dan Website yang diberi nama MIND 
atau singkatan dari “Made In Indonesia”. MIND sebuah website yang memiliki peran sebagai 
media informasi dan menyajikan program - program yang membahas, mengungkap tentang 
potensi dan memberikan gambaran kondisi yang ada di sekitar kita terkait dengan kualitas 
daya saing dari industri yang ada di Indonesia. 
 Dalam perancangan ini membutuhkan bantuan berbagai pihak dalam 
mengembangkan media informasi audio visual dalam online media agar lebih dapat diterima 
oleh berbagai kalangan tidak oleh kalangan tertentu saja. Jika hal tersebut dapat tercapai, 
maka perkembangan informasi dapat semakin mudah disampaikan kepada seluruh lapisan 
masyarakat.

Kata kunci : film, industri, ukm, dokumenter, indonesia

 In the ASEAN Economic Community 2015 Indonesian industry need to jointly improve 
the level of quality and competitiveness of products in order to avoid domination and foreign 
labor. In the industrial sector Indonesia has huge potential backed by a factor of natural 
resources, growth in private consumption and investment climate is also growing. But there is 
still a considerable problem getting attention, namely the low level of competitiveness and 
awareness of the quality of products for SMB in Indonesia compared with other ASEAN 
countries. The realization that the role of SMB to encourage equitable development of the 
Indonesian economy, need to be submitted kebada all walks of life to raise the level of public 
awareness of the great potential they have. Not a bit of Indonesian SMB can compete in the 
international world as the coffee industry ranks fourth in world exports. 
 The methods used include a literature review is to search the data about the 
development of the coffee industry, interviews and observations on the condition of the reality 
of the coffee industry, and the parties associated with the existing industrial potential. 
Submission of information through communication media such as audio-visual documentary 
aims to simplify, streamline and clarify the intent of the information to be conveyed through 
online media such as YouTube and Websites “MIND” named or abbreviation of "Made in 
Indonesia". MIND a website that has a role as a medium for information and presenting the 
programs that discuss, reveal about the potential and provide an overview of the conditions 
that exist around us related to the quality competitiveness of Indonesian industry. 
 In this design requires the help of various parties in developing media audio-visual 
information in the online media to make it more acceptable to the various parties is not by 
certain circles. If this can be achieved, then the development of the information can be more 
easily communicated to all levels of society. 

Keywords: movie, industry, SMEs, documentaries, Indonesia
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015. Dalam sektor 

industri Indonesia memiliki potensi yang cukup besar didukung oleh faktor sumber daya alam, 

pertumbuhan konsumsi swasta, dan juga iklim investasi yang sedang tumbuh.Namun masih ada masalah 

yang cukup mendapatkan perhatian, yaitu masih rendahnya tingkat daya saing Indonesia dibandingkan 

dengan Negara ASEAN lainnya. Pada tingkat daya saing Indonesia berada diperingkat ke lima dibawah 

Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. 

Kondisi tersebut perlu dilakukan perbaikan terutama mendorong kesiapan daerah menghadapi 

MEA 2015.Akan muncul berbagai produk asing dang tenaga kerja asing di Indonesia. Maka dari itu 

perlu ditumbuhkan kesadaran kepada UKM di Indonesia untuk mulai memperhatikan kualitas, dalam 

proses meningkatan daya saing terhadap produk dan tenaga kerja dalam menghadapi iklim MEA 2015 

sehingga mendorong kesiapan daerah dalam menghadapi MEA 2015. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan untuk menjadi pemain handal di 

skala regional, Indonesia membutuhkan lebih banyak wirausahawan. "Kita membutuhkan lebih banyak 

wirausahawan. Wirausaha bukan menjadi pilihan terakhir ketika tidak dapat pekerjaan,". 

Saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia baru 1,56 persen dari jumlah penduduk.Indonesia 

masih membutuhkan lebih banyak lagi wirausaha muda. Jumlah tersebut masih tertinggal jauh dari 

Negara Asia lainnya seperti Cina dan Jepang dengan jumlah wirausaha mencapai 10 persen dari total 

populasinya, Malaysia lima persen, Singapura 7,2 persen, dan Thailand 4,1 persen, sedangkan Amerika 

memiliki lebih dari 11 persen penduduknya adalah wirausaha (Hadapi MEA Indoneisia Butuh Lebih 

Banyak Wirausahawan, 2013, November). 

Menurut Direktur Kerjasama ASEAN di Kemendag (Republika, 2013, Desember) Peran UKM 

dapat mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.Saat ini terdapat banyak sektor – sektor UKM di 

Indonesia yang dapat bersaing dengan UKM dari luar negeri. Beberapa diantaranya adalah industri 

otomotif, agro, pertanian, industri kreatif dan jasa  namun belum didukung oleh daya saing yang 

berkualitas. 

Salah satu kondisi yang saat ini cukup menjadi sorotan salah satunya adalah dalam sektor agro 

industri.Agroindustri merupakan subsektor pertanian yang diharapkan dapat berperan penting terhadap 

pertumbuhan perekonomian, namun selama beberapa tahun terakhir kontribusinya semakin menurun 

seiring dengan meningkatnya peranan sektor industri dan jasa. Jika diamati dari sisi pelaku 

pengusahanya, sekitar 85% komoditas agro merupakan perkebunan rakyat yang tersebar di berbagai 

daerah (OutlookIndustri : Strategi Percepatan dan Perluasan Agroindustri, 2011), sehingga agroindustri 

di Indonesia cukup bergantung terhadap perkebunan rakyat. 

Gambar 1.1. Rangking Komoditas Pangan Indonesia di Dunia  

(Sumber : FAO 2011) 

Indonesia saat ini memiliki cukup banyak komoditi unggulan yang dikenal di dunia, salah 

satunya adalah kopi.Industri kopi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini cukup bergairah dengan 

semakin bertambah dan meningkatnya produksi kopi olahan. Tingkat konsumsi kopi dalam negeri pada 

tahun 1989 berdasarkan hasil survey LPEM UI sebesar 0.5 kg/kapita/tahun, dan jumlah itu meningkat 

diperkirakan  telah mencapai 1,0 kg/kapita/tahun pada tahun 2013 (Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi 

Indonesa, 2011).  

Selain dari faktor konsumsi, Indonesia sendiri merupakan satu – satunya Negara produsen kopi 
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spesialiti terbanyak di dunia. Beberapa nama kopi spesialiti Indonesia yang cukup dikenal di dunia 

adalah Kopi Gayo, Kopi Mandheling, Kopi Jawa, Kopi Toraja, Kopi Bali Kintamani, Kopi Flores, Kopi 

Prianger, dan Kopi Papua. 

Potensi industri yang ada di Indonesia saat ini belum diimbangi dengan kualitas daya saing dan 

kesadaran akan kualitas yang mereka miliki, salah satunya pada sektor agroindustri di Indonesia. 

Agroindustri yang ada di Indonesia dapat dikatakan belum berhasil berjalan sesuai harapan masyarakat 

Indonesia dengan kondisi Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor indsutri salah satunya 

agroindustri. 

Keenan Institute Asia menyebutkan parmasalahan mendasar yang dihadapi pada pelaku UKM di 

ASEAN  yaitu (1) sulitnya membentuk citra UKM, (2) terbatasnya dukungan pemerintah, sulitnya 

memulai usaha, (3) permasalahan perpajakan, (4) lemahnya koordinasi dan kebijakan antara institusi 

yang memayungi UKM, (5) terbatasnya kemampuan manajemen pelaku UKM, (6) kualitas produk yang 

kurang, kualitas sumber daya manusia yang lemah, (7) keterbatasan kemampuan pemasaran dan 

informasi pasar, dan (8) kesulitan pelaku UKM dalam mengakses kredit (Outlook Usaha Kecil, 2014).  

Dari pengelompokan permasalahan tersebut sebagai seorang desainer grafis, sebuah usulan 

inovasi yang bertujuan membangun tingkat kesadaran dari masyarakat luas tentang kualitas produk 

Indonesia yang kurang dan kualitas sumber daya manusia yang lemah dibalik potensi besar yang dimiliki 

Indonesia. Pesan disampaikan melalui media audio visual yang menampilkan kondisi realita kondisi 

yang ada di lapangan dengan studi kasus kondisi industri minuman olahan berbahan dasar kopi. Dengan 

harapan mulai terbentuk kesadaran akan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi dari 

produk – produk lokal UKM di Indonesia salah satunya industri minuman olahan berbahan dasar kopi di 

kota Semarang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, daya saing Indonesia dalam menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terbilang rendah 

2. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan industri kecil menengah, namun 

belum terbentuk kesadaran atau terbatasnya pengetahuandalam memaksimalkan potensi yang 

dimiliki. 

3. Salah satu permasalahan pada industri Indonesia adalah pada sektor agroindustri seperti industri 

minuman olahan berbahan dasar kopi.  

4. Kopi Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dengan satu-satunya negara yang memiliki 

spesialiti kopi terbanyak. 

5. Dengan potensi yang besar dari industri kopi namun belum diimbangin dengan kualitas yang baik 

dari pengolahan kopi di Indonesia. 

6. Permintaan dan pola konsumsi kopi di Indonesia meningkat setiap tahunnya, namun kondisi 

tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran akan potensi yang dimiliki dari industri olahan 

berbahan dasar kopi. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.3.1 Ruang Lingkup Perancangan 

 1.3.1.1 Lingkup Wilayah 

  Pada perancangan audio visual ini wilayah yang dipilih adalah Semarang sebagai studi 

kasus kondisi dan potensi UKM minuman olahan berbahan dasar  kopi. 

1.3.1.2 Lingkup Teknis 

 Perancangan audio visual berupa film dan seri video tentang kondisi realita potensi 

industri salahs satunya industri berbahan dasar kopi di Indonesia, khusunya kota 

Semarang. 

 

1.3.2 Lingkup Pembahasan 

1. Memperlihatkan realita kondisi dan kendala yang dialami pelaku industri terkait dengan 

minuman olahan berbahan dasar kopi 

2. Memperlihatkan potensi yang dimiliki dari industri minuman olahan berbahan dasar kopi 

khususnya di kota Semarang. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

 Kondisi usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia saat ini pada dasarnya didukung oleh 

potensi besar yang mendukung, keanekaragaman budaya, sumber daya alam yang melimpah. Banyaknya 

produk Indonesia yang memiliki potensi untuk bersaing di dunia Internasional melihat kondisi Indonesia 

menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, namun kondisi tersebut belum didukung dengan 

kesadaran pelaku UKM untuk menjaga kualitas dan membentuk citra produk yang baik. Berdasarkan 

poin – poin yang sudah dijabarkan tersebut, perumusan masalah yang terkait dengan tujuan perancangan 

audio visual ini adalah “bagaimana cara penyampaian pesan melalui media audio visual untuk 

menumbuhkan kesadaran akan kondisi, potensi dan peluang yang dimiliki pelaku UKM di Indonesia 

untuk meningkatkan kualitas daya saingnya khususnya pada industri minuman olahan berbahan dasar 

kopi?”  
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Meningkatkan kualitas daya saing UKM dan menumbuhkan kesadaran tentang potensi yang 

dimiliki Indonesia dengan cara menyampaikan informasi tentang kondisi realita yang ada.Sebagai studi 

kasus pada pelaku UKM yang bergerak pada industri minuman olahan berbahan dasar kopi. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Bagi Masyarakat 

� Menumbuhkan rasa bangga dan kesadaran akan produk asli Indonesia khususnya kopi. 

� Memberikan gambaranakan kondisi dan potensi bisnis khususnya industri kopi. 

� Masyarakan menjadi lebih tahu tentang proses pengolahan industri khususnya industri 

kopi. 

 

1.6.2 Bagi Wirausahawan 

� Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas dan potensi yang dimiliki 

khususnya kopi. 

� Sebagai media informasi tentang kondisi realita yang terjadi pada produk lokal khususnya 

kopi Indonesia. 

 

1.6.3 Bagi Pemerintah 

� Sebagai sarana bagi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada wirausahawan 

seputar kondisi industri olahan berbahan dasar kopi. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam proses pencarian data yaitu : 

1.7.1 Tinjaian Pustaka 

Tinjauan pustaka digunakan untuk pencarian data seputar kondisi industri kopi Indonesia 

khususnya kota Semarang, serta upaya dalam menentukan strategi penyampaian pesan melalui 

media audio visual. 

1.7.2 Observasi 

Pengamatan kondisi lapangan berdasarkan identifikasi masalah seputar keadaan usaha kecil dan 

menengah yang bergerak pada industri kopi yang berada di kota Semarang. 

1.7.3 Wawancara 

Wawancara kepada pihak terkait sebagai subjek utama dari permasalahan yang ada. 

1.7.4 Metode Kualitatif 

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai persepsi publik terkait terhadap UKM 

yang ada khususnya minuman olahan berbahan dasar kopi. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

1.8.1 BAB 1 Pendahuluan, berisi: 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Identifikasi Masalah 

1.3. Pembatasan Masalah 

1.4. Perumusan Masalah 

1.5. Tujuan Penelitian 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.7. Metode Penelitian 

1.8. Sistematika Penulisan 

1.8.2 BAB 2 TInjauan Umum, berisi: 

2.1. Kerangka Berpikir 

2.2. Landasan Teori 

2.3. Kajian Pustaka 

2.4. Studi Komparasi 

1.8.3 BAB 3 Strategi Komunikasi, berisi: 

3.1. Analisis 

3.2. Sasaran Khalayak (Target Audience) 

3.3. Strategi Komunikasi 

1.8.4 BAB 4 Strategi Kreatif, berisi 

4.1. Konsep Visual 

4.2. Konsep Verbal 

4.3. Visualisasi Desain 

1.8.5 BAB 5 Kesimpulan dan Saran 
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BAB 2 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1 Kerangka Berpikir

 
Gambar 2.1.  Kerangka Berpikir 

 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Komunikasi 

Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid (1981), menyatakan bahwa komunikasi adalah proses 

dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi satu sama lain, yang 

akhirnya terjadi saling pengertian yang mendalam. 

Sedangkan menurut Harold D. Laswell (1972), Komunikasi adalah “Who Says what, In Which 

Channel, To Whom, With What E�ect?” .Idiom Laswell sangat terkenal dalam ilmukomunikasi hingga 

sekarang. 

2.2.1.1 Unsur – Unsur Komunikasi 

� Sumber 

Dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka 

memperkuat pesan itu sendiri.Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dan dokumen 

ataupun sejenisnya. 

� Komunikator 

Dalam komunikasi, setiap orang ataupun kelompok dapat menyampaikan pesan 

komunikasi itu sebagai suatu proses. 

� Pesan 

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Bentuk pesan 

dapat bersifat informatif, persuasif, dan koesif. 

� Hambatan – Hambatan Terhadap Pesan 

Hambatan antara lain hampatan bahasa dan teknis. Pada hal ini hambatan muncul melalui 

media penyampainnya yang hanya dapat diakses menggunakan media tertentu saja 

sehingga belum merata dalam proses penyampaian pesannya. 

� Channel / Saluran 

Channel adalah saluran penyampaian pesan, biasa disebut dengan media, seperti media 

umum, massa, pers. 

� Komunikasi 

Dari segi sasarannya, maka komunikasi ditujukkan atau diarahkan ke dalam komunikasi 

personal, kelompok, dan massa. 

� Efek 
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Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku.Sesuai atau 

tidak sesuai dengan yang kita inginkan.Efek ini dapat dilihat dari opini pribadi, opini 

publik dan opini masyarakat. 

� Faktor lain yang diperhatikan dalam proses komunikasi 

Komunikasi yang efektif harus dilakukan melalui  empat tahap yaitu pencarian fakta, 

perencanaan, proses komunikasi, dan evaluasi.Wilbur Schraam mengatakan bahwa untuk 

mendapatkan efek yang baik dari komunikasi, maka prosedur yang ditempuh adalah apa 

yang disebut sebagai A-A Procedure atau sering dikenal sebagai AIDA (Attention 

(perhatian), Intereset (kepentingan), Desire (keinginan), Action (tindakan) 

2.2.2 Tujuan Komunikasi 

� Membangkitkan keinginan akan suatu produk. 

� Menciptakan kesadaran akan merek (brand awareness) 

� Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi minat. 

� Memfasilitasi pembelian. (Shimp, 2003:160) 

 

2.2.3 Strategi Komunikasi 

2.2.3.1 Pengertian Strategi Komunikasi 

Strategi adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu 

tujuan.Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukan bagaimana taktik 

operasionalnya.Demikianlah pula strategi komunikasi merupakan paduan dan perencanaan 

komunikasi (communicationplanning) dan manajemen komunikasi (communicationmanagement) 

untuk mencapai suatu tujuan.Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat 

menunjukan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan dalam arti kata bahwa 

pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi. Strategi 

komunikasi merupakan penentu berhasil atau tidaknya proses komunikasi secara efektif. Dengan 

demikian, strategi komunikasi, baik secara makro (plammedmulti-mediastrategi) maupun secara 

mikro (singlecommunicationmediumstrategi) mempunyai fungsi ganda (Effendy, 2000 : 300) : 

- Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara 

sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. 

- Menjembatani “cultural gap” akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan 

dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh yang jika dibiarkan akan merusak nilai-

nilai budaya. 

Harold D. Lasswell mengemukakan pendukung strategi komunikasi yaitu cara yang terbaik 

untuk menerangkan kegiatan komunikasi adalah menjawab pertanyaan “Who Says What In 

Which Channel To Whom With What E�ect?” komponen komunikasi yang berkolerasi secara 

fungsional pada paradigma Lasswell itu merupakan jawaban pertanyaan yang diajukan. 

- Who    Siapa    : Komunikator 

- Says    What Mengatakan apa : Pesan 

- In Which Channel  Melalui saluran apa  : Media 

- To Whom   Kepada siapa   : Komunikan 

- With What Effect  Dengan efek apa  : Efek 

 

1. Who (Komunikator) 

Dalam proses komunikasi ada komunikator, yaitu orang yang mengirim dan menjadi sumber 

informasi dalam segala situasi. Penyampaian informasi yang dilakukan dapat secara sengaja 

maupun tidak sengaja. 

 

 2. Say What (Pesan) 

Komunikator menyampaikan pesan-pesan kepada sasaran yang dituju.Pesan yaitu sesuatu 

yang dikirimkan atau yang disampaikan. Pesan yang disampaikan dapat secara langsung maupun 

tidak langsung dan dapat bersifat verbal maupun non verbal. 

 

 3. In Which Channel (Media yang digunakan) 

Dalam menyampaikan pesan-pesannya, komunikator harus menggunakan media komunikasi 

yang sesuai keadaan dan pesan disampaikan.Adapun media adalah sarana yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. 

 

 4. To Whom (Kepada Siapa) 

Komunikan merupakan individu atau kelompok tertentu yang merupakan sasaran pengiriman 

seseorang yang dalam proses komunikasi ini sebagai penerima pesan, Dalam hal ini komunikator 

harus cukup mengenal komunikan yang dihadapinya sehingga nantinya diharapkan mendapatkan 

hasil yang maksimal dari pesan yang disampaikan. 

 

 5. With What Effect (Efek) 

Efek adalah respon, tanggapan atau reaksi komunikasi ketika ia atau mereka menerima pesan 

dari komunikator. Sehingga efek dapat dikatakan sebagai akibat dari proses komunikasi. 



 6 

2.2.3.2 Perumusan Strategi 

     Menurut Effendy (200), dalam perumusan strategi khalayak memiliki kekuatan penangkal 

yang bersifat psikologi dan sosial bagi setiap pengaruh yang berasal dari luar diri dan 

kelompoknya. Di samping itu khalayak tidak hanya dirangsang oleh hanya satu pesan saja 

melainkan banyak pesan dalam waktu yang bersamaan. Artinya terdapat juga kekuatan pengaruh 

dari pesan-pesan lain yang datang dari sumber (komunikator) lain dalam waktu yang sama, 

maupun sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian pesan yang diharapkan menimbulkan efek 

atau perubahan pada khalayak bukanlah satu-satunya “kekuatan”, melainkan, hanya satu di antara 

semua kekuatan pengaruh yang bekerja dalam proses komunikasi, untuk mencapai efektivitas. 

Suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan 

dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan 

perumusan tujuan yang jelas, juga terutama memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak.Itulah 

sebabnya maka langkah pertama yang diperlukan ialah mengenal khalayak dan 

sasaran.Kemudian berdasarkan pengenalan dan komunikator yang dipilih, sesuai dengan situasi 

dan kondisi yang ada. Hal ini dimaksudkan selain agar kekuatan penangkal yang dimiliki 

khalayak dapat “dijinakkan”, juga untuk mengalahkan kekuatan pengaruh dari pesan-pesan lain 

yang berasal dari sumber (komunikator) lain. Cara ini merupakan persuasi dalam arti yang 

sesungguhnya. 

 

2.2.3.3 Menyusun Pesan 

Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka langkah selanjutnya dalam perumusan 

strategi, ialah menyusun pesan, yaitu menetukan tema dan materi.Syarat utama dalam 

mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut, ialah mampu mempengaruhi khalayak dari pesan 

tersebut, dan mampu membangkitkan perhatian. 

Perhatian adalah pengamanan yang terpusat.Dengan demikian awal dari suatu efektivitas 

dalam komunikasi, ialah bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan - pesan yang 

disampaikan.Hal ini sesuai dengan AAProcedure atau fromAttentionto Action 

procedure.Artinya membangkitkan perhatian (Attention) untuk selanjutnya menggerakkan 

seseorang atau orang banyak melakukan kegiatan (Action) sesuai tujuan yang dirumuskan. 

Selain AA procedure dikenal juga rumus klasik AIDDA sebagai adoption process, yaitu 

Attention, Interst, Desire, Decision dan Action.Artinya dimulai dengan membangkitkan 

perhatian (Attention), kemudian menumbuhkan minat dan kepentingan (Interest), sehingga 

khalayak memiliki hasrat (Desire) untuk menerima pesan yang dirangsangkan oleh 

komunikator, dan akhirnya diambil keputusan (Decision) untuk mengamalkannya dalam 

tindakan (Action). 

Jadi proses tersebut, harus bermula dari perhatian, sehingga pesan komunikasi yang tidak 

menarik perhatian, tidak akan menciptakan efektivitas. Dalam masalah ini, Wilbur Schramm 

mengajukan syarat-syarat untuk berhasilnya pesan tersebut (Arifin, 1994 : 68) sebagai berikut : 

a. Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan 

itu dapat menarik perhatian sasaran yang dituju. 

b. Pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pada pengalaman 

yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga kedua pengertian itu bertemu. 

c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi daripada sasaran dan 

menyarankan cara-cara untuk mencapai kebutuhan itu. 

d. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang 

layak bagi situasi kelompok di mana kesadaran pada saat digerakkan untuk 

memberikan jawaban yang dikehendaki. 

 

2.2.3.4 Menetapkan Teknik 

Dalam dunia komunikasi pada teknik penyampaian atau mempengaruhi itu dapat dilihat 

dari dua aspek yaitu : menurut cara pelaksanaan dan meurut bentuk isinya. Hal tersebut dapat 

diuraikan lebih lanjut, bahwa yang petama, semata-mata melihat komunikasi itu dari segi 

pelaksanaannya dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya.Sedang yang kedua, yaitu melihat 

komunikasi itu dari segi bentuk pernyataan atau bentuk pesan dan maksud yang dikandung. Oleh 

karena itu yang pertama menurut cara pelaksanaanya, dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu 

redundancy (repetition) dan Canalizing. Sedang yang kedua menurut bentuk isinya dikenal 

teknik-teknik : informatif, persuasif, edukatif, dan koersif.( Arifin, 1994 : 73 ) 

1.     Redundancy (Repetition) 

Redundancy atau retition, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-

ngulang pesan kepada khalayak.Dengan teknik ini sekalian banyak manfaat yang dapat di tarik 

darinya. Manfaat itu atara lain bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan itu, karana justru 

berkontras dengan pesan yang tidak diulang-ulang, sehingga ia akan lebih banyak mengikat 

perhatian. 

2.     Canalizing 

Canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok tarhadap individu atau 

khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi ini, maka haruslah dimulai dari memenuhi nilai-nilai 

dan standard kelompok dan masyarakat dan secara berangsur-angsur merubahnya ke arah yang 

dikehendaki.Akan tetapi bila hal ini kemudian ternyata tidak mungkin, maka kelompok tersebut 
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secara perlahan-lahan dipecahkan, sehingga anggota-anggota kelompok itu sudah tidak memiliki 

lagi hubungan yang ketat. Dengan demikian penagruh kelompok akan menipis dan akhirnya akan 

hilang sama sekali. Dalam keadaan demikian itulah pesan-pesan akan mudah diterima oleh 

komunikan. 

 3.     Informatif 

Teknik Informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan mempengaruhi khalayak 

dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, 

apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang 

benar pula. Atau seperti ditulis oleh Jawoto (Arifin, 1994 : 74) : 

- Memberikan informasi tentang fakta semata-mata, juga fakta bersifat kontropersial, atau 

- Memberikan informasi dan menuntun umum ke arah pendapat. 

Teknik informatif ini, lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran khalayak, dan dilakukan 

dalam bentuk pernyataan berupa : keterangan, penerangan, berita dan sebagainya. 

 4.      Persuasif 

Persuasif berarti, mempengaruhi dengan jalan membujuk.Dalam hal ini khalayak digugah baik 

pikirannya, maupun dan terutama perasaannya. Perlu diketahui, bahwa situasi mudah terkena 

sugesti ditentukan oleh : kecakapan untuk mengsugestikan atau menyarankan sesuatu kepada 

komunikan (suggestivitas), dan mereka itu sendiri diliputi oleh keadaan mudah untuk menerima 

pengaruh (suggestibilitas). Jadi di pihak menugesti khalayak, dan menciptakan situasi bagaimana 

khalayak itu supaya mudah terkena sugesti, adalah proses kental sebagai hasil penerimaan yang 

tidak kritis dan di realisasikan dalam perbuatan kepercayaan atau cita-cita yang dipengaruhi 

orang lain. 

 5.     Edukatif 

Teknik edukatif, sebagai salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan 

umum yang dilontarkan, dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi: pendapat-

pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman. Mendidik berarti memberikan sesuatu ide 

kepada khalayak apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran, dengan disengaja, teratur dan berencana, dengan 

tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. 

6.     Koersif 

Koersif berarti mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa.Teknik koersif ini biasanya 

dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintahperintah dan intimidasi-

intimidasi.Untuk pelaksanaanya yang lebih lancar biasanya dibelakangnya berdiri suatu kekuatan 

yang cukup tangguh. 

2.2.4 AISAS 

Alur interaksi antara konsumen dengan brand/product sebelumnya dikenal secara umum 

melaluoi alur AIDA (Awaraness - Interest - Desire - Action). Namun kehadiran internet telah 

merubah paradigma konsumen, sehingga Dentsu memperkenalkan AISAS sebagai pola baru 

interaksi antara konsumen dengan produk atau brand. AISAS adalah kepanjangan dari A - 

Interest - Search - Action - Share.  

1. Awareness 

Awaraness adalah kata lain dari "Tak Kenal Maka Tak Sayang". Segala hal harus 

diperkenalkan kepada target audiencenya.Perkenalan itu bisa dilakukan melalui berbagai 

bentuk kegiatan komunikasi marketing (above the line, trough the line maupun below the line) 

dan Public Relation. Seiring dengan pekembangan jaman, hadirnya era digital ini, maka 

pilihan promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara yang relatif murah, seperti melalui 

email, milis, viral, hingga iklan di media online.  

2. Interest 

Interest adalah proses berikutnya, calon konsumen tertarik. Ketertarikan itu bisa terjadi 

karena memang komunikasi yang tepat kepada target audience. 

3. Search 

Sebelum mengambil keputusan, maka konsumen akan berusaha mencari informasi 

sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara. Product review, tulisan di blogs, website-website 

lain, milist, dan informasi lainnya, inilah yang membantu konsumen untuk mengambil 

keputusan. 

4.     Action 

Action adalah tindakan konsumen, disinilah the real experience tercipta. Proses interaksi 

langsung antara audience dengan hal yang disampaikan, transaksi, delivery, konsumsi, hingga 

after sales service merupakan satu kesatuan pengalaman yang benar-benar harus senantiasa 

dijaga agar sesuai bahkan melebihi ekspektasi dari audience. 

5.     Share 

Share adalah hasil setelah audience merasakan semua pengalaman interaksi mereka dengan 

produk/brand, mereka akan membagi pengalamannya kepada orang lain melalui berbagai cara. 

Sehingga pengalaman baik ataupun buruk akan mudah tersebar ke banyak orang. 

 

2.2.5 Teori Media Komunikasi 

 Media komunikasi adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam 

menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu. 
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A. Fungsi 

� Mempermudah penyampaian pesan, 

� Mengefektifkan penyampaian pesan,  

� Memperjelas maksud dan tujuan penyampaian pesan,  

� Sebagai alat untuk membangkitkan motivasi dalam mendengarkan suatu informasi.  

B. Jenis Media Komunikasi 

Menurut sifatnya media dapat di bagi:  

� Media komunikasi audio, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, seperti radio, telepon, 

dll.  

� Media komunikasi visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, seperti koran, majalah, 

dll.  

� Media komunikasi audiovisual, yaitu media yang dapat dilihat serta didengarkan dalam 

penyampaian informasinya, seperti televisi, handphone 3G.  

 Menurut Sasarannya terdiri dari  

� Media komunikasi nirmassa, yaitu media yang dalam penyampaian informasinya hanya 

ditujukan kepada sasaran tunggal, contoh telepon,  

� Media komunikasi massa, yaitu media yang dalam penyampaian informasinya ditujukan 

kepada banyak orang/massa, seperti majalah  

C. Tujuan Media Komunikasi 

� Membantu promosi dalam meningkatkan pemasaran produk,  

� Meningkatkan kepercayaan pada public/masyarakat,  

� Meningkatkan citra baik perusahaan  

 

2.2.6 Film 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pusaka, 1990:242), Film adalah selaput tipis yang 

dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (tampilan gambar yang akan diambil) atau tempat untuk 

gambar positif (tampilan gambar yang akan ditampilkan pada suatu media). 

 

2.2.7 Klasifikasi Film 

Menurut Johan Tjasmadi (100 Tahun Bioskop Indonesia), film Indonesia dikelompokkan 

berdasarkan beberapa kategori, diantaranya adalah berdasarkan fungsi, maksud pembuatan dan sasaran 

yang dituju berdasarkan usia penonton. 

A. Berdasarkan Fungsi 

Ada beberapa alasan  yang sangat mendasar dalam pembuatan film, jika dilihat 

berdasarkan fungsi film itu dibuat, diantaranya adalah : 

� Film sebagai media seni. Pada hal ini film dianggap memiliki nilai seni karena 

mengandung unsur artistic seperti sinematografi, seni peran, seni suara, dan 

berbagai hasil citra, rasa, dan karsa dari pembuatnya. 

� Film sebagai hiburan. Pada hal ini film memiliki fungsi sebagai tontonan yang 

bersifat audio visual yang menghibur. 

� Film sebagai media informasi. Pada hal ini film berfungsi sebagai penyampai 

pesan yang ada didalamnya kepada penontonnya. 

 

B. Berdasarkan Maksud Pembuatan 

Pada mulanya, film dimaksudkan untuk dijadikan komoditi jasa kreatif. Namun seiring 

perkembangannya, film memiliki ciri atau kateogir yang berbeda sesuai dengan tujuan 

pembuatannya menurut Johan Tjasmadi, (2008 : 45). Diantaranya adalah : 

� Film komersial. Memiliki kategori sebagai film hiburan dan memiliki anggaran 

yang khusus dirancang untuk pembuatan film dan memiliki tujuan mencari 

keuntungan bagi pemilik modal. 

� Film dokumentasi. Kategori dari film dokumentasi lebih mengarah kepada 

pengarsipan, dalam penganggaran produksi, film dokumentasi dimasukkan kepada 

belanja rutin sebuah intansi terkait dengan tujuan mencari atau mengumpulkan 

data agar terhimpun dengan rapi. 

� Film Informasi. Film ini memiliki kategori penyuluhan dengan anggaran biaya 

yang sama dengan film dokumentasi, dan dengan tujuan untuk menyampaikan 

pesan kepada segmentasi atau target sasaran yang dituju. 

� Film Publikasi. Bersifat promosi dan memiliki anggaran untuk memasarkan atau 

mempromosikan dengan tujuan untuk menarik perhatian publik atau membentuk 

opini. 

� Film Artistik. Lebih bersifat seni, untuk penganggaran film ini berasal dari sponsor 

atau lembaga tertentu dengan tujuan untuk mengapresiasi seni. 

 

C. Berdasarkan Usia Penonton 

Dengan perkembangannya lembaga sensor, film mulai dikelompokkan berdasarkan usia 

penonoton. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan oleh pembuat film dapat sesuai 
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dengan sasaran yang dituju. Di Indonesia sendiri film berdasarkan usia penonton dibagi menjadi: 

1. SU (Semua Umur). Ditujukan kepada semua umur. 

2. A (Anak – anak). Film dengan rating seperti ini ditujukan kepada anak usia 3 – 12 

tahun. 

3. BO-A (Bimbingan Orang tua – Anak – anak).  

4. BO (Bimbingan Orang Tua). 

5. BO – SU (Bimbingan Orang Tua – Semua Umur). 

6. BO-R (Bimbingan Orang Tua – Remaja. Film dengan rating seperti ini ditujukan 

kepada usia 13 -17 tahun. 

7. R (Remaja). Film dengan rating ini ditujukan kepada remaja diatas 17 tahun. 

8. D (Dewasa) 

 

D. Jenis Film 

Menurut Sumarno (Dasar – Dasar Apresias Film, 1996), film dikelompokkan kedalam 

beberapa jenis kategori, diantaranya adalah : 

1. Film Cerita 

Film cerita memiliki berbagai jenis atau genreyang ditandai oleh gaya, bentuk, atau isi 

tertentu. Contoh dari jenis – jenis film diantaranya  seperti film drama, horror, perang, 

sejarah, fiksi – ilmiah, komedi, laga, dan musikal. Setiap pembuat film hidup dalam 

masyarakat dan dalam lingkungan budaya tertentu. Proses kreatif yang terjadi 

merupakan pergulatan antara dorongan subyektif dan nilai-nilai yang mengendap 

dalam diri. Hasil tersebut akan memunculkan sebuah karya film dari si pembuat. 

Karya film itu, disatu sisi tetap mengandung subyektifitas yang dapat diapresiasikan 

oleh orang lain. Film cerita sendiri dapat diartikan sebagai pengutaraan cerita atau ide, 

dengan pertolongan gambar – gambar gerak dan suara, dan cerita merupakan kemasan 

yang memungkinkan pembuat film dalam melahirkan realita buatan bagi 

penikmatnya.Dari segi komunikasi, ide pesan yang dikemas oleh cerita tersebut 

merupakan pendekatan bersifat membuhuk, tetapi tentu saja cerita bukan segalanya 

dalm produksi film cerita. Masih terdapat berbagai unsur yang menunjang 

keberhasilan sebuah film, seperti pemain yang dapat memain peran dengan 

meyakinkan, cameramen yang dapat mengambil gambar dengan baik, penyutradaraan 

yang jitu.  

2. Film Non-Cerita 

Film non cerita umumnya hanya menampilkan fakta peristiwa, yang umumnya 

digunakan dalam menyampaikan pesan berupa kondisi peristiwa seperti film berita 

dan film dokumentasi. Film berita lebih memfokuskan pada segi pemberitaan suatu 

kejadian aktual seperti liputan yang terdapat pada siaran televisi.Kemudian juga 

terdapat film dokumentasi yang merekam kejadian tertentu.Film documenter selain 

mengandung fakta juga mengandung subyektifitas pembuat.Subyektifitas tersebut 

diartikan sebagai sikap atau opini terhadap peristiwa yang terjadi. Faktor kemanusiaan 

juga ikut berperan dalam pembuatan film documenter, persepsi tentang kenyataan 

akan sangat bergantung pada manusia pembuat film dokumenter tersebut. 

3. Film Eksperimental dan Animasi 

Selain pembagian film cerita dan non cerita, masih ada cabang pembuatan film yang 

disebut film eksperimental. Film eksperimental adalah film yang tidak dibuat dengan 

ketentuan pembuatan film yang lazim.Tujuannya untuk melakukan eksperimen dan 

mencari cara baru melalui film.Sementara itu film animasi memanfaatkan gambar 

maupun benda mati yang dapat digerakkan melalui teknik animasi. 

 

2.2.8 Film Dokumenter 

Pertama kali film diputar di Indonesia adalah pada tanggal 5 Desember 1900. Film yang diputar 

awalnya hanya berupa film non-cerita dan bisu hasil impor dari Perancis dan Amerika. Orang – orang 

Eropa hanya sibuk membuat film documenter tentang orang pribumi dalam kehidupan sehari – hari 

untuk kemudian dipertontonkan di Belanda agar para penguasa mengetahui bagaimana bangsa jajahan 

mereka itu berkuasa. 

Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk dilm pertama karya Lumiere bersaudara yang 

berkisah tentang perjalanan yang dibuat sekitar tahun 1890-an. 30 Tahun kemudian, kata documenter 

kembali digunakan oleh pembuat film dan kritikus film asal Inggris John Grierson untuk film moana 

(1926). Grierson  berpendapat documenter merupakan cara kreatif mempresentasikan realitas (Susan 

Hayward, Key Concept In Cinema Studies, 1996, h.72) sekalipun Grierson mendapat tentangan dari 

berbagai pihak. Film documenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai 

tujuan. Namun harus diakui film documenter tidak pernah lepas dari tujuan seperti penyebaran informasi, 

pendidikan, dan juga propaganda bagi orang – orang atau kelompok tertentu.  

 

2.2.9Merek(Brand) 

Menurut para ahli, definisi merek (brand) adalah:   

1. Merek adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan sifat,manfaat, dan jasa 

spesifik secara konsisten kepada pembeli (Kotler, Armstrong, 1997).   
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2. Merek  adalah ide, kata, desain grafis dan suara/bunyi yang mensimbolisasikan produk, 

jasa, dan perusahaan yang memproduksi produk dan jasa tersebut (Janita, 2005).   

3. King dalam Temporal, dan Lee (2002) mengatakan bahwa produk adalah sesuatu yang 

dibuat didalam pabrik, merek adalah sesuatu yang dibeli oleh konsumen. Produk dapat 

ditiru pesaing, merek adalah unik.  Merek  adalah identitas tambahan dari suatu produk 

yang tak hanya membedakannya dari produk pesaing, namun merupakan janji produsen 

atau kontrak kepercayaan dari produsen kepada konsumen dengan menjamin konsistensi 

bahwa sebuah produk akan selalu dapat menyampaikan nilai yang diharapkan konsumen 

dari sebuah produk.   

Merek dapat memiliki enam level pengertian (Kotler, 2002):   

A. Atribut. Atribut berarti bahwa merek mengingatkan pada atibut-atribut tertentu  

B. Manfaat. Manfaat berarti bahwa atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional dan emosional  

C. Nilai. Nilai berarti bahwa merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.   

D. Budaya. Budaya berarti bahwa merek juga mewakili budaya tertentu.   

E. Kepribadian. Kepribadian berarti bahwa merek juga mencerminkan kepribadian 

tertentu.   

F. Pemakai. Pemakai berarti bahwa merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli 

atau menggunakan merek tersebut.   

Menurut Temporal dan Lee (2002), alasan merek merupakan hal yang penting bagi 

konsumen adalah dikarenakan:   

1. Merek memberikan pilihan  

Manusia menyenangi pilihan dan merek memberi mereka kebebasan untuk 

memilih.Sejalan dengan semakin terbagi-baginya pasar, perusahaan melihat pentingnya 

memberi pilihan yang berbeda kepada segmen konsumen yang berbeda. Merek dapat 

memberikan  pilihan, memungkinkan konsumen untuk membedakan berbagai macam 

tawaran perusahaan.  

2. Merek memudahkan keputusan  

Merek membuat keputusan untuk membeli menjadi lebih mudah.Konsumen mungkin 

tidak tahu banyak mengenai suatu produk yang membuatnya tertarik, tetapi merek dapat 

membuatnya lebih mudah untuk memilih. 

3. Merek memberi jaminan kualitas  

Para konsumen akan memilih produk dan jasa yang berkualitas dimana pun dan kapan 

pun mereka mampu. Sekali mereka mencoba suatu merek, secara otomatis mereka akan 

menyamakan  pengalaman ini dengan  tingkat kualitas tertentu. Pengalaman yang 

menyenangkan akan menghasilkan ingatan yang baik terhadap merek tersebut.  

4. Merek memberikan pencegahan resiko  

Sebagian besar konsumen menolak resiko. Mereka tidak akan membeli suatu produk, jika 

ragu terhadap hasilnya. Pengalaman terhadap suatu merek, jika positif, memberi 

keyakinan serta kenyamanan untuk membeli sekalipun mahal.Merek membangun 

kepercayaan, dan merek yang besar benar-benar dapat dipercaya. 

5. Merek memberikan alat untuk mengekspresikan diri  

Merek menghasilkan kesempatan pada konsumen untuk mengekspresikan diri dalam 

berbagai cara.Merek dapat membantu konsumen untuk mengekspresikan kebutuhan 

sosial-psikologi. 

 

2.2.10 Ekuitas Merek (Brand Equity) 

A.  Definisi Ekuitas Merek  

Menurut Aaker (1997), ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek 

yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi 

nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan 

perusahaan. Ekuitas Merek  sangat berkaitan dengan seberapa banyak pelanggan suatu merek 

merasa puas dan merasa rugi bila berganti merek (brand switching), menghargai merek itu 

dan menganggapnya sebagai teman, dan merasa terikat kepada merek itu (Kotler, 2002).   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  ekuitas merek  adalah kekuatan merek 

yang menjanjikan nilai yang diharapkan konsumen atas suatu produk sehingga akhirnya 

konsumen akan merasa mendapatkan kepuasan yang lebih bila dibanding produk-produk 

lainnya.   

 

B. Elemen-Elemen Ekuitas Merek   

Ekuitas Merek  tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ditopang oleh elemen - elemen 

pembentuknya (Aaker, 1997), yaitu:  

1. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk 

tertentu.Peran  brand awareness tergantung pada sejauh mana kadar kesadaran yag dicapai 

suatu merek.  

2. Persepsi Kualitas (Perceived Quality)  
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Persepsi kualitas merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan 

konsumen.Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa tersebut 

dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh langsung kepada 

keputusan pembelian dan loyalitas konsumen terhadap suatu merek. 

3. Asosiasi Merek (Brand Association)  

Asosiasi Merek merupakan segala kesan yang muncul dan terkait dengan ingatan 

konsumen mengenai suatu merek.  Asosiasi Merek mencerminkan pencitraan suatu merek 

terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, 

atribut, produk, geografis, harga, pesaing, selebriti dan lain-lainnya.  

4. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Loyalitas merek merupakan ukuran kedekatan/keterkaitan pelanggan pada sebuah merek. 

Ukuran ini menggambarkan tentang mungkin tidaknya konsumen beralih ke merek lain, 

terutama jika merek tersebut mengalami perubahan baik yang menyangkut harga ataupun 

atribut lainnya.  

 

C.  Manfaat Ekuitas Merek  

Ekuitas Merek  dapat memberikan nilai dan manfaat, baik bagi konsumen maupun bagi 

perusahaan, antara lain:   

1. Nilai kepada konsumen  

a. Ekuitas Merek  membantu konsumen menafsirkan, memproses, dan menyimpan 

informasi dalam jumlah besar mengenai produk dan merek.  

b. Ekuitas Merek memberikan rasa percaya diri kepada konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian, baik karena pengalaman masa lalu dalam karakteristiknya.  

c. Persepsi kualitas dan asosiasi merek bisa menguatkan kepuasan konsumen dengan 

pengalaman menggunakannya.   

2. Nilai kepada perusahaan   

a. Ekuitas Merek  bisa menguatkan program memikat para konsumen baru atau 

merangkul kembali konsumen lama.  

b. Kesadaaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan asset-aset merek lainnya 

mampu menguatkan loyalitas merek, yaitu bisa memberikan alasan untuk membeli 

dan mempengaruhi kepuasan penggunaan.   

c. Ekuitas merek  biasanya akan memungkinkan margin yang lebih tinggi dengan 

memungkinkan harga optimum (premium pricing) dan mengurangi 

ketergantungan pada promosi.  

d. Ekuitas merek memberikan landasan untuk pertumbuhan melalui perluasan merek.  

e. Ekuitas merek bisa memberikan dorongan dalam saluran distribusi.   

f. Aset-aset  ekuitas merek  memberikan keuntungan kompetitif yang seringkali 

menghadirkan rintangan nyata terhadap para kompetitor. 

 

2.2.11 Teori Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi yang menyampaikan 

pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah 

pada populasi dari berbagai komunitas yang tersebar. Adapun Rodman (2006) menyebutkan 

bahwa komunikasi massa terdiri dari pesan - pesan termediasi (mediated messages) yang 

disiarkan kepada publik yang besar dan tersebar. Dari beberapa definisi tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi massa merupakan kegiatan seseorang atau suatu organisasi yang 

memproduksi serangkaian pesan dengan bantuan mesin untuk disebarkan kepada khalayak 

banyak yang bersifat anonim, heterogen dan tersebar. 

� Karakteristik Komunikasi Massa 

Serupa dengan definisi komunikasi massa, karakterisk tentang komunikasi massa pun 

memiliki banyak versi dari para ahli komunikasi. Elizabeth Noelle Neuman (dalam Rakhmat, 

1983 : 92 ) menyebutkan empat tanda pokok dalam komunikasi massa yaitu : 

� Komunikasi massa bersifat tidak langsung 

� Komunikasi massa bersifat satu arah 

� Komunikasi massa bersifat terbuka. 

� Memiliki publik yang secara geografis tersebar. 

Rodman (2006:8) dalam bukunya Mass Media In A Changing World menyebutkan perbedaan 

komunikasi massa dengan jenis komunikasi lain yakni : 

� Proses umpan balik berjalan lamban dan interaksi antara komunikator dan komunikan 

dibatasi. 

� Komunikasi massa memiliki efek yang besar dan meluas. 

� Proses encoding dan decoding melalui beberapa tahapan (multistages) dengan kemungkinan 

gangguan semantik, alam dan mekanis. 

� Pesan yang disampaikan bersifat publik, mahal dan mudah terputus. 
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� Komunikan memiliki jumlah yang besar dan dapat memilih pesan mana yang ingin ia akses. 

Dari uraian - uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik komunikasi massa 

adalah sebagai berikut : 

� Sumber atau komunikator dari komunikasi massa merupakan sebuah organisasi terlembaga 

yang menentukan pesan apa saja yang akan disebarkan. 

� Pesan bersifat terbuka karena semua orang mendapat isi pesan yang sama, mahal karena 

melibatkan beberapa tahapan encoding dan decoding serta diperlukannya teknologi untuk 

memproduksi dan menyebarkan pesan, serta dapat dipotong dengan gampang. 

� Komunikan tidak memiliki identitas (anonim), banyak, tersebar dan heterogen sehingga 

terpaan pesan dapat diapresiasi berbeda oleh masing - masing individu. 

� Proses umpan balik berjalan lambat dan sulit mendapatkan respon dari komunikator. 

 

2.2.12 Teori Warna 

Menurut buku Sadjiman Ebdi Sanyoto (2005), warna adalah salah satu elemen yang 

cukup penting dalam desain grafis. Dalam ilmu seni rupa, warna mewakili emosi dari karya 

tersebut sehingga goresan dari karya tersebut dapat lebih mudah diterima oleh target sasaran. 

Sebagai bagian dari elemen tata rupa, warna memegang peran sebagai sarana untuk lebih 

mempertegas dan memperkuat kesan atau ujuan dari sebuah karya desain.Kemampuan warna 

menciptakan impresi mampu menimbulkan efek – efek tertentu.Warna dapat membantu kita 

untuk mengenali suatu objek tertentu, memahami objek tertentu, menarik perhatian, menolak, 

bahkan dapat mempengaruhi emosi. 

Warna dapat digunakan untuk : 

a. Menegaskan elemen yang dianggap penting 

b. Membimbing pembaca untuk menentukan daerah mana yang seharusnya lebih 

dahulu dibaca 

c. Menghubungkan antara satu elemen dengan elemen yang lain 

d. Menentukan bagian – bagian yang berbeda dari sebuah grafik 

e. Membangkitkan respon emosional 

Warna dapat berfungsi dan berperan sangat banyak dalam sebuah desain web.Dalam 

pemilihan sebuah warna membutuhkan kehati – hatian dengan efek yang digunakan. Desainer 

harus memperhatikan komposisi warna yang akan digunakan dalam membuat situs web karena 

dapat mengidentifikasikan tema dari situs tersebut. Untuk mencapai desain warna yang efektif 

dapat dimulai dengan memilih warna yang mempresentasikan tujuan dari situs tersebut.Warna 

memiliki emosi yang melekat, yang dapat menimbulkan keserasian dengan cara yang 

benar.Mencampurkan warna dengan warna lainnya berarti juga mencampurkan emosi dari warna 

tersebut. Penting untuk mempertimbangkan pemilihan warna dari segi psikologis karena akan 

berpengaruh terhadap respon pengunjung. 

 

2.2.13 Teori Layout 

Menurut Gavin Amborse & Paul Harris (2005), layout terdiri dari sequence, hirarki, alur 

yang merupakan urutan informasi yang dapat dilihat oleh pembaca dari yang pertama hingga 

yang terakhir. Dengan adanya sequence, pembaca secara otomatis dapat mengurutkan pandangan 

matanya. Jika seluruh informasi ditampilkan sama kuatnya maka pembaca akan kesulitan dalam 

menangkap pesan yang ingin disampaikan. 

Tekanan pada sebuah layout dapat dicapai dengan cara : 

a. Membedakan masing – masing ukurang berdasarkan kepentingan dan 

prioritasnya. 

b. Memberikan warna yang kontras dengan latar belakang atau elemen lainnya. 

c. Meletakkan pada posisi yang strategis dan menarik perhatian sesuai kebiasaan 

orang dalam membaca, seperti dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. 

d. Menggunakan bentuk atau gaya yang berbeda dengan sekitarnya. 

Selain hal itu, keseimbangan (balance) dari layout juga perlu diperhatikan. Pembagian 

berat yang merata bukan berarti seluruh bidang layout harus dipenuhi dengan elemen, tetapi lebih 

pad amenghasilkan kesan seimbang dengan menggunakan elemen yang dibutuhkan dan 

meetakkan pada tempat yang tepat. Tidak hanya pengaturan letak, tetapi juga ukuran, arah, warna 

dan atribut lainnya.Supaya sebuah layout memberikan efek yang kuat bagi pembacanya. 

 

2.3 Kajian Pustaka 

2.3.1 New Media 

Selama tahun 2000, internet telah memasuki fase baru, dimana semua menjadi lebih 

interaktif dan telah menjadi era untuk semua orang, tidak hanya milik beberapa pihak saja. Semua 

orang saat ini dapat langsung mengambil peran dan menaruh apapun kedalam internet. Pengertian 

dari new media adalah sebuah media yang memfasilitasi interaksi antara pengirim dan penerima 

(Danaher dan Davis, 2003 p.462) 

 

2.3.2 Kewirausahaan 

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, wirausaha atau lebih tepatnya wirausahawan, 
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yang juga popular dengan istilah asingnya entrepreneur, adalah pengusaha yang mampu melihat 

peluang, mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang 

tersebut, dan berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Istilah lain untuk 

wirausaha yang dikenal di Indonesia adalah wiraswasta. Kewirausahaan adalah perilaku atau 

karakteristik yang dimiliki oleh para wirausahawan. 

Istilah entrepreneur berasal dari istilah bahasa Perancis entreprendre yang berarti 

mengejar peluang, mengisi kebutuhan melalui inovasi, dan menjalankan usaha.Istilah ini 

diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Cantillon pada tahun 1755. Istilah entrepreneur 

menjadi makin popular setelah digunakan oleh pakar ekonomi Perancis J.B Say sekitar tahun 

1800, untuk menggambarkan pengusaha-pengusaha yang mampu memindahkan sumber-sumber 

ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan yang 

menghasilkan lebih banyak. 

Karakteristik wirausahawan. Karakteristik utama wirausahawan, menurut Peter Drucker 

yang dimuat dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship (1985), adalah “selalu mencari 

perubahanm berusaha mengikuti dan menyesuaikan pada perubahan itu, serta memanfaatkannya 

sebagai peluang.” Selain itu, ada sembilan ciri pokok lain yang terbentuk oleh dorongan untuk 

mencapai suatu keberhasilan, dan tidak merupakan ciri-ciri pribadi. 

Terdapat tujuh tahap untuk memulai usaha, ketujuh hal ini dibuat untuk membantu 

wirausahawan dalam melihat dimana posisinya berada. 

1. Motivasi yang diperlukan 

2. Menemukan ide 

3. Mencobakan ide 

4. Mengetahui apa yang dibutuhkan 

5. Urutan untuk memulai sebuah usaha 

6. Pembukuan 

7. Mempertahankan berjalannya program 

Bisnis kecil adalah bisnis alami bagi para wirausahawan. Mereka jarang ditemukan pada 

industri raksasa, karena pada saat perusahaan tersebut tumbuh menjadi besar maka tingkat 

kerumitan juga akan semakin besar dan memaksa perusahaan untuk mengganti para wirausaha 

pendirinya dengan manajer professional yang pada umumnya tidak ditemukan penemuan serta 

perilakunya dalam mengambil risiko. Para manajer tersebut lebih dikenal sebagai pengawal dan 

pelestari status quo sebuah perusahan, sedangkan wirausaha adalah orang yang cepat melihat 

adanya kesempatan untuk mencapai hasil kerja. (Wiratmo,1996,hlm 2) 

 

2.3.3 Komoditi Kopi 

A. Sejarah Kopi 

Kopi pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1696 dari jenis kopi Arabika. Kopi ini 

masuk melalui Batavia (sekarang Jakarta) yang dibawa oleh Komandan Pasukan Belanda 

Adrian Van Ommen dari Malabar - India, yang kemudian ditanam dan dikembangkan di tempat 

yang sekarang dikenal dengan Pondok Kopi -Jakarta Timur, dengan menggunakan tanah 

partikelir Kedaung. Sayangnya tanaman ini kemudian mati semua oleh banjir, maka tahun 1699 

didatangkan lagi bibit-bibit baru, yang kemudian berkembang di sekitar Jakarta dan Jawa Barat 

antara lain di Priangan, dan akhirnya menyebar ke berbagai bagian dikepulauan Indonesia 

seperti Sumatera, Bali, Sulawesi dan Timor. 

Kopi pun kemudian menjadi komoditas dagang yang sangat diandalkan oleh VOC. 

Tahun 1706 Kopi Jawa diteliti oleh Belanda di Amsterdam, yang kemudian tahun 1714 hasil 

penelitian tersebut oleh Belanda diperkenalkan dan ditanam di Jardin des Plantes oleh Raja 

Louis XIV. 

Ekspor kopi Indonesia pertama kami dilakukan pada tahun 1711 oleh VOC, dan dalam 

kurun waktu 10 tahun meningkat sampai 60 ton / tahun. Hindia Belanda saat itu menjadi 

perkebunan kopi pertama di luar Arab dan Ethiopia, yang menjadikan VOC memonopoli 

perdagangan kopi ini dari tahun 1725 – 1780. Kopi Jawa saat itu sangat tekenal di Eropa, 

sehingga orang-orang Eropa menyebutnya dengan “Secangkir Jawa”.Sampai pertengahan abad 

ke 19 Kopi Jawa menjadi kopi terbaik di dunia. 

Produksi  kopi  di Jawa mengalami peningkatan yang cukup siginificant, tahun 1830 – 

1834 produksi kopi Arabika mencapai 26.600 ton, dan 30 tahun kemudian meningkat menjadi 

79.600 ton dan puncaknya tahun 1880 -1884 mencapai 94.400 ton. 

Selama 1 3/4 (Satu – tiga perempat) abad kopi Arabika merupakan satu-satunya jenis 

kopi komersial yang ditanam di Indonesia. Tapi kemudian perkembangan budidaya kopi 

Arabika di Indonesia mengalami kemunduran hebat, dikarenakan serangan penyakit karat daun, 

yang masuk ke Indonesia sejak tahun 1876.  Akibatnya kopi Arabika yang dapat bertahan 

hidup hanya yang berada pada ketinggian 1000 m ke atas dari permukaan laut,  dimana 

serangan penyakit ini tidak begitu hebat.  Sisa-sisa tanaman kopi Arabika ini masih dijumpai 

di  dataran tinggi ijen (Jawa Timur) , Tanah Tinggi Toraja (Sulawesi Selatan), lereng bagian 

atas Bukit Barisan (Sumatera) seperti Mandhailing, Lintong dan Sidikalang di Sumatera Utara 

dan dataran tinggi Gayo di Nangroe Aceh Darussalam. 

Untuk mengatasi serangan hama karat daun kemudian Pemerintah Belanda 

mendatangkan Kopi Liberika ke Indonesia pada tahun 1875. Namun ternyata jenis ini pun juga 
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mudah diserang penyakit karat daun dan kurang bisa diterima di pasar karena rasanya yang 

terlalu asam.Sisa tanaman Liberica saat ini masih dapat dijumpai di daerah Jambi, Jawa Tengah 

dan Kalimantan. 

Usaha selanjutnya dari Pemerintah Belanda adalah dengan mendatangkan kopi jenis 

Robustatahun 1900, yang ternyata tahan terhadap penyakit karat daun dan memerlukan syarat 

tumbuh serta pemeliharaan yang ringan , sedangkan produksinya jauh lebih tinggi . Maka kopi 

Robusta menjadi cepat berkembang menggantikan jenis Arabika khususnya di daerah – daerah 

dengan ketinggian di bawah 1000m di atas permukaan laut dan mulai menyebar ke seluruh 

daerah baik di Jawa, Sumatera maupun ke Indonesia bagian timur. 

Semenjak Pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Indonesia, perkebunan rakyat terus 

tumbuh dan berkembang, sedangkan perkebunan swasta hanya bertahan di Jawa Tengah, Jawa 

Timur dan sebagian kecil di Sumatera; dan perkebunan negara (PTPN) hanya tinggal di Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. 

 

B. Areal dan Produksi Kopi 

Luas areal perkebunan kopi Indonesia saat ini mencapai 1,2 juta hektar.Dari luas areal 

tersebut, 96% merupakan lahan perkebunan kopi rakyat dan sisanya 4% milik perkebunan 

swasta dan Pemerintah (PTP Nusantara).Oleh karena itu, produksi kopi Indonesia sangat 

tergantung oleh perkebunan rakyat. 

Dari luas areal perkebunan kopi, luas areal yang menghasilkan (produktif) mencapai 

920 hektar (sekitar 77%).Luas areal perkebunan kopi, dari tahun ke tahun semenjak tahun 1960 

terus menunjukkan peningkatan khususnya pada perkebunan kopi rakyat.Sebaliknya pada 

perkebunan swasta dan perkebunan negara tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. 

Produksi kopi Indonesia dalam tahun 2012 mencapai 750.000 ton.Peningkatan tersebut 

disebabkan karena cuaca yang mendukung untuk pembungaan dan pembentukan buah 

kopi.Pengaruh cuaca merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi tingkat produksi 

kopi nasional. 

Secara komersial ada dua jenis kopi yang dihasilkan di Indonesia yaitu kopi arabika dan 

kopi robusta. Tanaman kopi arabika dapat tumbuh dan berbuah optimal pada ketinggian diatas 

1.000 m diatas permukaan laut, sedangkan kopi robusta pada ketinggian 400 – 800 m diatas 

permukaan laut. Mengingat di Indonesia lahan dengan ketinggian diatas 1.000 m diatas 

permukaan laut pada umumnya berupa hutan, maka perkembangan tanaman kopi arabika 

terbatas. Dari total produksi kopi 750.000 ton tahun 2012, kopi arabika menghasilkan hampir 

150.000 ton dari luas areal 250.000 hektar, sedangkan kopi robusta menghasilkan 600.000 ton 

dari luas areal 1,05 juta hektar. 

Selain itu Indonesia merupakan satu-satunya negara produsen kopi yang memiliki kopi 

spesialti terbanyak di dunia. Beberapa nama kopi spesialti Indonesia yang telah dikenal di manca 

negara dan menjadi bagian dari menu di Cafe di kota-kota besar dunia diantaranya adalah Kopi 

Gayo, Kopi Mandheling, Kopi Jawa, dan Kopi Toraja. Sedangkan beberapa nama yang saat ini 

sudah mulai dikenal diantaranya adalah Kopi Bali Kintamani, Kopi Flores, Kopi Prianger, dan 

Kopi Papua. 

  

C. Konsumsi Kopi Domestik 

Industri kopi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir terus bergairah dengan semakin 

bertambah dan meningkatnya produksi kopi olahan yang dihasilkan oleh industri pengolahan 

kopi, semakin suburnya kedai kopi di kota-kota besar. Produk kopi olahan saat ini tidak hanya 

berupa kopi bubuk tetapi telah terdapat berbagai diversifikasi produk kopi olahan seperti kopi 

instant, kopi three in one, minuman kopi dengan berbagai rasa seperti vanilla, cokelat, dan 

lainnya; belum lagi di kedai kopi dengan berbagai minuman kopi olahan selain Espresso juga 

Latte, cappucino dan lainnya. 

Peningkatan konsumsi kopi domestik Indonesia, selain didukung dengan pola sosial 

masyarakat dalam mengkonsumsi kopi, juga ditunjang dengan harga yang terjangkau, 

kepraktisan dalam penyajian serta keragaman rasa/citarasa yang sesuai dengan selera 

konsumen.Tingkat konsumsi kopi dalam negeri pada tahun 1989 berdasarkan hasil survei 

LPEM UI sebesar 0,5 kilogram/kapita/tahun.Saat ini (2013) konsumsi kopi domestik 

diperkirakan telah mencapai 1,0 kilogram/kapita/tahun (AEKI – AECI, 2013). 
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BAB 3 

Strategi Komunikasi 

 

3.1. Analisis 

3.1.1 Identifikasi Studi Kasus 

 Kopi merupakan salah satu hasil agroindustri unggulan Indonesia yang menempati peringkat 

empat ekspor di dunia.Dilihat dari perkembangan kopi di Indonesia, permintaan dan tingkat konsumsi 

kopi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Asosiai Eksportir dan Industri Kopi Indonesia 

(AEKI, 2013) memperkirakan tingkat konsumsi kopi di Indonesia meningkat mencapai 1,0 

kg/kapita/tahun dibandingkan dengan kondisi konsumsi kopi di Indonesia pada tahun 1989 sebesar 0,5 

kg/kapita/tahun. 

 
Gambar 3.1. Konsumsi Kopi Indonesia (Sumber : AEKI 2013) 

 

 Kondisi tersebut dapat memberikan dampak yang bermanfaat terhadap perekonomian Indonesia, 

jika para pelaku industri kopi memiliki tingkat kesadaran dalam menjaga kualitas dan daya saing untuk 

meningkatkan kualitas mereka. 

 

3.1.2 Potensi Kopi Industri Kopi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat berbagai profesi yang berpotensi untuk 

dikembangkan namun saat ini masih belum mendapat perhatian khusus bagi publik luas.Jika diurutkan 

dari awal proses dari penyajian kopi, petani merupakan profesi yang paling berpengaruh terhadap 

kualitas industri kopi.Bagi pelaku industri kopi saat ini salah satu kendala utama dari industri kopi adalah 

tingkat produktivitas petani yang kurang tinggi, petani tidak maksimal dalam mengembangkan 

perkebunan kopinya.Kondisi tersebut diamini oleh pihak eksportir, PT. Taman Delta Idonesia 

berpendapat saat ini mereka kesulitan dalam mendapatkan biji kopi yang berkualitas yang berdampak 

terhadap kualitas ekspor dan konsumi publik.Pihak eksportir menerima pasokan biji kopi yang masih 

hijau dari berbagai kota di Indonesia dan kemudian biji yang masih hijau melalui proses pemilihan 

sebelum kemudian dipasarkan ke luar negeri maupun dalam negeri.  

Selain dari pihak petani, saat ini masih sedikit industri yang bergerak dalam industri pengolahan 

kopi hijau menjadi kopi matang (roaster), kebiasaan penduduk Indonesia mengkonsumsi kopi instan 

menyebabkan profesi sebagai roaster adalah profesi yang jarang ditemui. Selain karena peralatan yang 

terbilang mahal juga dibutuhkan keahlian khusus dalam mengetahui ciri khas dari masing – masing kopi 

untuk mendapatkan kualitas yang baik dari biji kopi yang telah matang.Biji kopi yang telah matang 

kemudian dipasarkan baik dalam berupa biji maupun dalam bentuk kopi bubuk. Biji kopi yang telah 

matang lebih banyak dipasarkan kepada konsumen dalam negeri seperti kedai kopi yang banyak tersebar 

di kota – kota besar saat ini mengikuti perkembangan gaya hidup, sedangkan biji kopi yang belum 

dimasak lebih banyak dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. 

Pola konsumsi kopi saat ini juga terbagi menjadi dua kalangan, baik dari kalangan dengan 

ekonomi mampu yang banyak ditemui pada kedai kopidan juga kalangan ekonomi yang banyak ditemui 

pada kedai kopi kecil.Hadirnya gerai asing juga mendorong berkembangnya gaya hidup dalam 

mengkonsumsi kopi sehingga memunculkan banyak kedai – kedai kopi yang menyajikan produk kopi 

racikannya masing – masing. Dengan perkembangan itu maka mulai bertambah juga lapangan kerja baru 

sebagai peracik kopi (barista), profesi ini cukup menjadi perhatian karena memberikan warna baru 

dalam hal teknik penyajian kopi sehingga menjadi lebih menarik dilihat. Sejak diadakannya perlombaan 

untuk barista pada tahun 2011 dengan namaIndonesian Barista Competition, ajang perlombaan dua 

tahunan ini, terbukti telah mendongkrak popularitas industri perkopian di Indonesia. Sepanjang 2011 – 

2012, pelatihan barista, kedai kopi serta profesi barista semakin menjadi pilihan gaya hidup. 

Berkembangnya industri perkopian saat ini memberikan suatu potensi dan peluang khusus dalam 

dunia industri baik industri kecil maupun menengah.Berbagai kondisi yang ada dilapangan yang 

berhubungan dengan kopi, saat ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas jika dibandingkan 

dengan peringkat eksport kopi Indonesia yang menempati peringkat ke-4 di dunia.Tingkat kesadaran 

masyarakat tentang potensi dari industri kopi di Indonesia saat ini belum masih memungkinkan untuk 

dikembangkan lebih jauh lagi untuk mendorong kualitas produk Indonesia menjadi lebih baik. 
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3.2. Sasaran Khalayak (Target Audience) 

3.2.1 Geografis 

 Cakupan wilayah yang disasar adalah Indonesia pada umumnya yang sesuai dengan 

tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing industri kecil dan menengah di Indonesia, dan 

khususnya Semarang sebagai studi kasus tentang permasalahan yang terjadi pada industri kopi. 

3.2.2 Demografis 

A. Usia 21 – 40 tahun 

 Pada riset yang dilakukan pada usia tersebut cenderung lebih mengikuti 

terkembangan jaman dan teknologi yang ada dan memiliki pemikiran yang lebih 

matang. Usia 21 dipilih karena merupakan peralihan dari usia remaja menuju dewasa, 

berdasarkan KUHP pasal 330. 

 

 B. Pengeluaran Perbulan 

 Masyarakat  dengan SES A – B dipilih karena media yang ada lebih memudahkan 

SES A dan B untuk mengaksesnya. Selain itu terkait dengan informasi yang 

disampaikan, pada SES ini cenderung lebih memiliki kesempatan untuk melakukan 

pergerakan selanjutnya dalam mengambil tindakan setelah pesan yang disampaikan 

mereka terima. 

 

 C. Psikografis 

 Masyarakat yang memiliki minat dalam dunia wirausaha, inovatif, kreatif dan juga 

memiliki pikiran terbuka terhadap perkembangan jaman yang dapat membantunya 

dalam proses pengembangan usaha kecil dan menengah yang sedang dikelolanya salah 

satunya pada industri perkopian. 

 

 D. Pekerjaan 

� Wirausahawan 

 Wirausahawan dipilih karena media informasi dan edukasi yang ada berkaitan 

dengan informasi kondisi dan juga peluang terkait dengan industri kecil dan menengah 

salah satunya adalah industri perkopian. 

� Investor 

Investor memungkinkan dalam pengembangan lebih jauh terhadap industri 

perkopian yang ada.Terdapat berbagai profesi yang dapat mereka kembangkan menjadi 

lahan bisnis yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing. 

� Masyarakat Umum 

Masyarakat menjadi lebih tahu dan lebih bangga dengan industri kopi Indonesia. 

� Mahasiswa 

Mahasiswa menjadi lebih tahu dan dapat menerapkan ilmu yang dimiliki dalam 

usaha mengembangkan kualitas dan daya saing dari produk dalam negeri. 

 

3.3. Strategi Komunikasi 

3.3.1 Creative Brief 

Objective : what is the brief for? 

Untuk memberikan gambaran kondisi realita potensi dan peluang industri kecil dan 

menengah.Sebuah kondisi yang pada dasarnya dapat dilakukan pengembangan lebih jauh namun 

belum terbentuk kesadaran dan belum adanya pergerakan dalam meningkatkan kualitas dan daya 

saing dari produk industri kecil dan menengah di Indonesia.Memberikan gambaran sekaligus 

pengingat kepada generasi muda akan kondisi yang terjadi saat ini, serta merangsang rasa peduli 

untuk mulai bergerak dan semakin produktif yang berdampak positif terhadap lingkungan di 

sekitar. 

 

Issue : what is the consumer issue? 

Memperlihatkan kekurangan dan kelebihan dari industri kecil dan menengah, salah 

satunya adalah potensi yang dimiliki dari industri minuman olahan berbahan dasar kopi.Seperti 

contoh saat ini petani kopi memiliki kendala dalam hal produktivitas, hal tersebut berkaitan 

dengan minimnya pendidikan dan juga faktor ekonomi yang menyebabkan minimnya tingkat 

produktivitas dari para petani.Kondisi tersebut berdampak pada tingkat ekspor Indonesia, 

karena sebagian besar dari perkebunan kopi di Indonesia adalah perkebunan rakyat sehingga 

industri kopi sangat bergantung terhadap perkebunan rakyat. Selain itu potensi yang muncul 

pada industri minuman olahan berbahan dasar kopi juga terdapat pada proses penyajian kopi 

yang saat ini mulai menjadi gaya hidup di kota besar dengan banyak munculnya kedai kopi. 

Dengan muculnya kedai kopi menjadikan tren khusus terhadap profesi baru sebagai barista 

ataupun roaster.Banyak potensi yang masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas 

industri di Indonesia menjelang Masyarakat Ekonomi Asean 2015 nanti, sehingga Indonesia 

tidak takut untuk bersaing dengan produk asing. 

 

Insight : the result of our exploring 

� Petani kopi memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas dan tingkat pendidikan yang 
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rendah. 

� Eksportir memiliki tantangan dalam memenuhi target kebutuhan ekspor setiap tahunnya 

demi menjaga keberlangsungan ijin usahanya. 

� Terdapat berbagai macam kedai kopi yang menyajikan produk kopi lokal baik baik dari 

kalangan dengan ekonomi yang kuat hingga yang lemah. 

� Mulai bermunculan profesi baru dalam pengolahan kopi seperti roaster  danbarista. 

� Pola konsumsi kopi saat ini telah menjadi sebuah gaya hidup yang cukup mendapat 

perhatian. 

� Indonesia merupakan negara dengan jumlah spesialiti kopi terbanyak di dunia. 

� Hadirnya gerai produk kopi asing di Indonesia secara tidak langsung merangsang 

pertumbuhan gaya hidup kopi yang menyebabkan munculnya banyak kedai kopi. 

� Mulai bermunculan komunitas – komunitas kopi yang berisikan para barista dan 

roaster di kota Semarang. 

 

Opportunity : what is the opportunity for the brand based on the issue and insight? 

Masyarakat yang bangga dengan produk dalam negeri memiliki kesempatan untuk 

meningkatkan kualitas dan mengembangkan produk yang ada, salah satunya profesi yang 

terkait pada industri perkopian.Kondisi tersebut dapat menginspirasi sebuah gerakan atau 

keinginan untuk melakukan pengembangan demi menjaga eksistensi produk dalam negeri. 

 

Challenge : a big, provocative, and ambitious challenge that we will need to answer in order to 

achieve transformation 

Generasi muda yang terbilang pasif dan pesimis dengan kondisi yang ada pada produk 

dalam negeri, dengan berbagai permasalahan yang terbilang cukup complex sehingga 

menyebabkan masyarakat maupun generasi muda menjadi kritis namun tanpa aksi yang berarti 

menjadikan satu tantangan khusus untuk mengajak mereka tergerak untuk peduli terhadap produk 

dalam negeri. 

 

3.3.2 Creative Brief LOWE Worldwide 

 Why are we advertising? 

Untuk memberikan gambaran dan kondisi yang ada, dan mencoba mengubah pola pikir, 

mental, budaya dan gaya hidup menjadi lebiih peduli dengan produk dalam negeri. 

 

 Who are we talking to? 

Para pelaku industri kecil menengah, masyarakat luas, investor dan juga para akademisi 

yang memiliki kesempatan melakukan sebuah pergerakan dalam upayanya untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas daya saing dari industri di Indonesia terkait dengan 

produk dalam negeri. 

 

What do we want them to think / do? 

� Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dapat dikembangkan dan menjadikan 

sebuah kebanggaan dari produk dalam negeri khususnya industri perkopian. 

� Kondisi industri kecil dan menengah di Indonesia memerlukan sentuhan dari berbagai 

kalangan untuk meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing terhadap produk asing. 

� Rasa bangga akan kualitas dari produk Indonesia. 

� Peluang yang besar bagi pengembangan industri kecil dan menengah khususnya pada 

industri perkopian. 

 

What should the advertising communicate? 

Rasa tidak peduli dan cuek terhadap kondisi industri kecil dan menengah dapat 

menyebabkan dominasi dari produk asing di Indonesia yang menyebabkan pengaruh yang tidak 

baik terhadap keberlangsungan industri dalam negeri.Dibutuhkan peningkatan kualitas dan 

daya saing untuk bersaing dengan produk asing menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. 

 

Why should anyone believe it? 

� Banyak produk lokal yang berpotensi bersaing dengan produk asing, namun belum 

maksimal. 

� Gaya hidup modern yang konsumtif menjadikan salah satu peluang dalam mengembangkan 

industri kecil dan menengah, salah satunya pada industri perkopian. 

� Terdapat peluang usaha terkait dengan industri perkopian yang saat ini belum banyak 

digeluti masyarakat luas. 

 

What is the tone and manner of the advertising? 

Membangun emosi penyampaian pesan dengan cara memberikan sentuhan emosial 

dengan menampilkan kondisi realita terkait dengan profesi terkait denganindustri kecil menengah 

kita sebagai  problemdan peluang yang ada dalam industri perkopian. 
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3.3.3 Identi�kasi “ MIND”  

 Kata “ MIND” dipilih karena memiliki arti pikiran atau pemikiran, yang merupakan asal mula 

lahirnya sebuah inovasi, selain itu kata MIND juga merupakan singkatan dari kata “Made In 

Indonesia” . “Made In Indonesia” memiliki arti buatan Indonesia, dengan maksud produk – produk 

yang merupakan buatan Indonesia untuk menumbuhkan rasa bangga akan produk dalam negeri. 

Sebuah kualitas dari sebuah produk dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi yang 

memilikinya, sehingga nama ini dipilih sebagai salah satu cara untuk membangun kesadaran dan rasa 

bangga akan produk buatan Indonesia. 

 Pada dasarnya terdapat banyak sekali produk lokal yang memiliki protensi untuk bersaing di 

dunia Internasional namun belum banyak yang diketahui oleh masyarakat luas.Tujuan dari program ini 

adalah menumbuhkan kesadaran tersebut dengan menyajikan pembahasan – pembahasan yang 

mengulas tentang produk – produk tersebut salah satunya adalah industri kopi. 

 

3.3.4 Strategi Media 

Sesuai dengan target sasaran yang telah diteliti sebelumnya, maka menghasilkan strategi media 

sebagai cara menyampaikan pesan kepada target sasaran yang tepat. Berikut rancangan strategi media 

yang dilakukan dalam proses memperkenalkan media informasi tersebut. 

Media promosi yang digunakan dalam penyampaian pesan kepada target sasaran dibagi 

menjadi dua, utama dan pendukung. 

1. Media Utama 

a. Menggunakan online media pada website MIND (Made In Indonesia) dan Official 

Youtube Channel MIND (Made In Indonesia) 

2. Pendukung : 

a. Promosi pada social media(Facebook, Twitter, Instagram) 

b. Forum online (Kaskus) untuk memancing diskusi mengenai salah satu topik 

pembahasan, sekaligus cara dalam menyampaikan pesan lebih detail mengenai 

pembahasan yang diulas pada video. 

c. Email Newsletter sebagai cara dalam menjaga komunikasi terhadap user yang telah 

tergabung dengan MIND. 

d. Event / Roadshow untuk menyentuh segmentasi yang lebih luas 

e. Merchandise& DVD untuk menjaga loyalitas konsumen dengan memiliki produk dari 

MIND 

 

 

3.3.5 Unsur Komunikasi 

� Source (Sumber) 

Sumber berasal langsung dari pihak – pihak terkait dengan pembahasan yang diangkat, 

yaitu para pelaku yang bergerak pada industri kopi khususnya di kota Semarang 

� Who (Komunikator) 

Dalam penyampaian pesan terkait dengan kondisi industri kopi di Indonesia, komunikator 

yang berhubungan dengan tema industri kopi salah satunya adalah PT.PTPN IX Divisi 

Tanaman Tahunan, PT. Taman Delta Indonesia, dan beberapa kedai kopi terkait sebagai 

pelaku yang bergerak langsung pada bidang industri kopi. 

� Say What (Pesan) 

Pesan yang disampaikan pada hal ini lebih bersifat informatif tentang hal seputar industri 

kopi, seperti proses atau alur yang terjadi dari petani hingga sampai kepada konsumen, 

serta potensi dan hambatan yang terjadi pada saat menggeluti industri kopi. 

� Hambatan Terhadap Pesan 

Hambatan antara lain hambatan bahasa dan teknis. Pada hal ini hambatan muncul melalui 

media penyampainnya yang hanya dapat diakses menggunakan media tertentu saja 

sehingga belum merata dalam proses penyampaian pesannya. 

� In Wich Channel (Media yang digunakan) 

Pada perancangan kali ini, saluran atau channel yang digunakan adalah media audio 

visualonline seperti Youtube & Website. Media yang digunakan adalah media online 

karena sifatnya media online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun dalam 

pencarian informasi terkait seperti pada situs berbagi video Youtube, namun memiliki 

keterbatasan membutuhkan fasilitas yang mendukung untuk mengaksesnya seperti 

internet dan teknologi yang mendukungnya seperti komputer, laptop, smartphone ataupun 

tablet.   

� To Whom (Kepada Siapa) 

Dari segi sasaran, maka komunikasi ditujukan kepada para pecinta kopi, masyarakat luas, 

pelaku bisnis baik individu maupun kelompok, dan tidak menutup kemungkinan bagi 

masyarakat yang awam terhadap kopi untuk mencari tahu lebih jauh mengenai kopi. 

 
� With What Effect (Efek) 

Efek yang diharapkan dari hasil komunikasi terhadap kondisi industri kopi adalah 

masyarakat semakin sadar akan potensi dan kondisi yang ada terkait dengan industri kopi 

di Indonesia khususnya kota Semarang. 
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3.3.6 Pendekatan Promosi 

 Digunakan AISAS untuk membantu mempromosikan program “Made In Indonesia” ini : 

� Attention 

Pembuatan teaser yang membahas salah satu topik pembahasan dari “Made In Indonesia”  

salah satunya adalah episode kopi pada media online dan juga televisi, juga promosi pada sosial 

media. 

� Interest 

Adanya skenario yang membahas informasi terkait dengan topik yang dibahas salah satunya 

kopi, dari proses awal hingga sampai di tangan konsumen. 

� Search 

Media pencarian pada online media 

� Action 

Audience mulai mengakses video pada online media seperti Official Channel & Website dari 

“MIND (Made In Indonesia)”.  

� Share 

Audience yang telah menonton akan kembali mempublikasikan tema yang disukainya pada 

berbagai media dan berbagi kepada orang lain. 
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BAB 4 

STRATEGI KREATIF 

 

Potensi industri Indonesia yang besar saat ini namun belum didukung oleh kualitas daya saing 

yang merata, sehingga memunculkan sebuah ide perancangan media audio visual yang mengulas tentang 

potensi dan kondisi industri kecil dan menengah saat ini. Informasi yang bertujuan membangun 

kesadaran dan sebagai cara dalam menyampaikan pesan informasi yang bersifat mengedukasi. 

 

4.1. Konsep Visual 

 Dalam konsep visual terdapat beberapa unsur seperti kreativiyas, estetika, efisiensi, komunikatif, 

dan unsur lain agar dapat diterima khalayak sasaran. Dalam mengolah visual dibutuhkan komposisi 

format desain, layout, tipografi dan warna agar muncul tampilan visual yang kuat dan pesan yang 

disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh target audience. 

 

4.1.1 Format Desain 

 Dalam perancangan media audio visual dari program ini, elemen grafis yang simple dan 

minimalis menjadikan ciri khas dari brand image dari program yang diangkat. Kesan minimalis dengan 

kombinasi antara grafis dan fotografi menjadikan daya tarik tersendiri dari elemen visual dengan tujuan 

agar dapat menarik minat dari target audience sekaligus menciptakan kesan serius dan menghindari 

kesan yang fun. 

 

4.1.2 Pewarnaan 

 Warna yang digunakan pada perancangan brand image dari media audio visual ini adalah dengan 

menggunakanwarna – warna yang cerah seperti warna putih digunakan untuk memberikan kesan yang 

bersih, netral, dan terkesan simpel dan dipadukan dengan warna panas seperti warna merah yang 

menggambarkan kekuatan, tenaga, kehangatan, nafsu, cinta, agrsifitas, dan juga sebagai salah satu warna 

utama dari bendera Indonesia.Selain itu warna merah dan putih juga merupakan warna bendera 

Indonesia. 

 
Gambar 4.1. Warna yang digunakan 

4.1.3 Tipografi 

 Tipografi yang digunakan dibagi menjadi beberapa kriteria untuk memberikan perbedaan namun 

tetap terkesan simpel, minimalis dan tidak terkesan kaku. 

 

� Simplifica  

Gambar 4.2 Jenis huruf Simplifica 

 

Tipografi ini memberikan kesan simpel dan minimalis dan juga tidak terkesan kaku namun tetap 

memberikan kesan yang kuat & kokoh digunakan dalam penulisan isi teks. 

 

� PassionTea 

 

Gambar 4.3 Jenis huruf Passion Tea 
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� Oswald 

 
Gambar 4.4 Jenis huruf Oswald 

 

Tipografi ini digunakan pada headline atau judul dengan karakter yang tidak beraturan 

memberikan kesan santai dan tidak kaku. 

 

4.2. Konsep Verbal 

4.2.1 Program“ MIND (Made In Indonesia)”  

 “ MIND (Made In Indonesia)” merupakan sebuah ide dasar dari program yang membahas dan 

mengungkap tentang potensi dan kondisi yang ada di sekitar kita terkait dengan kualitas daya saing dari 

industri yang ada di Indonesia. Program ini lebih mengangkat tentang produk ataupun potensi yang dapat 

dikembangkan demi meningkatkan kualitas tersebut, baik dalam lingkup industri seperti otomotif, kreatif 

dan seni, jasa, pertanian, agroindustri, dan lain sebagainya. 

 Dengan adanya program ini diharapkan dapat membuka kesadaran akan kondisi yang terjadi pada 

sekitar kita terkait dunia industri mikro, kecil dan menengah. Dengan membuat masyarakat mengetahui 

potensi dan peluang yang ada, diharapkan dapat menciptakan sebuah kondisi yang lebih sadar akan 

kualitas dan diharapkan juga dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki negara kita. 

 “Made In Indonesia” dalam bahasa Indonesia memiliki arti dibuat di Indonesia. Penggunaan 

bahasa asing (Bahasa Inggris) pada judul bertujuan untuk memposisikan bahwa produk Indonesia juga 

dapat bersaing di dunia Internasiona.Dengan mengangkat produk – produk buatan Indonesia, maka 

diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga akan produk dalam negeri, tidak sekedar produk asing yang 

membuat produk di negara kita, namun masyarakat melihat langsung produk Indonesia apa saja yang 

memiliki kualitas dan juga mampu bersaing di dunia internasional menjelang Masyarakat Ekonomi 

ASEAN 2015. 

 

4.2.2 Rancangan Program “Made In Indonesia”  

 Program “Made In Indonesia” memiliki berbagai macam tema pembahasan terkait potensi 

industri yang ada, yaitu (1) Maritim / Laut, (2) Otomotif dan Teknologi, (3) Agroindustri & Pertanian, 

(4) Jasa Industri, (5) Wisata & Budaya, (6) Seni & Industri Kreatif.salah satu kategori yang coba 

diralisasikan adalah agroindustri. Indonesia adalah negara yang memiliki komoditi ekspor yang cukup 

banyak pada sektor agroindustri, seperti tanaman kopi, kapas, vanilla, kakao, dan lain sebagainya. Selain 

pembahasan tentang industri terkait juga menyajikan video tips yang berguna untuk pengembangan 

industri kecil dan menengah, dan wawancara terhadap pelaku industri maupun masyarakat umum 

mengenai kondisi yang terjadi saat ini terkait potensi industri. 

 
Gambar 4.5. Rancangan Program Tahunan 

 

 Pada rancangan kali ini “ MIND (Made In Indonesia)” akan lebih membahas pada komoditi kopi. 

Kopi Indonesia memiliki potensi yang besar untuk bersaing dengan banyaknya spesialiti kopi di 

Indonesia yang dikenal luas di dunia Internasional. Perkembangan industri kopi saat ini seiring dengan 

perkembangan jaman, menjadikan kopi  sebagai salah satu daya tarik pada dunia bisnis untuk 

dikembangkan.  

 

4.2.3 Industri Kopi Sebagai Contoh Studi Kasus 

Munculnya gerai – gerai asing, kedai kopi, café, warung kopiyang menjadikan kopi sebagai salah 

satu menu andalannya, mulai memunculkan potensi usaha baru. Namun kondisi tersebut dipengaruhi 

berbagai aspek yang berhubungan dengan industri kopi, sehingga memuncukan salah satu tema episode 

yang khusus membahas tentang dunia kopi yang dibagi dengan berbagai episode khusus tentang kopi, 

salah satunya “Secangkir Jawa”, sebutan kopi yang berasal dari Indonesia yang terkenal di Eropa pada 
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masa VOC. Berikut rancangan program yang membahas tentang kopi. 

� Tema Film  : Kopi Indonesia 

� Subjek   : Industri Kopi 

� Lokasi   : Daerah yang memiliki potensi industri kopi 

� Sudut Pandang : Pelaku yang berkaitan dengan bidang industri kopi 

� Rancangan Episode : Tema kopi Indonesia akan memiliki beberapa episode yang membahas 

tentang industri kopi, seperti Secangkir Jawa lebih membahas tentang potensi industri kopi, 

Roaster + Barista membahas tentang profesi roaster dan barista yang menjadi gaya hidup, 

Speciality Coffee membahas tentang karakter dari kopi spesialiti Indonesia yang dikenal luas di 

dunia Internasional, Kemasan Kopi Kemasan pada episode ini membahas tentang kualitas kopi 

kemasan produk kopi industri kecil dan menengah, Tanah Kopi membahas tentang petani kopi 

lebih luas mengungkap kendala yang dihadapi perkebunan kopi. 

 

 
Gambar 4.6. Rancangan Tema Kopi 

 

Media utama yang digunakan adalah film dokumenter dengan maksud dan tujuan penyampaian 

pesan yang jelas sehubungan dengan kondisi realita dan potensi dari industri kopi melalui bentuk gambar 

dan juga suara. Film dokumenter berdurasi kurang lebih sekitar 15 - 20 menit yang berisi tentang : 

� Opening : Kondisi ramainya perkotaan, tren, dan gaya hidup membawa kepada salah satu 

kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi kopi dari berbagai kalangan seperti gerai kopi 

yang berada di mall, coffee shop / café, warung kopi pinggir jalan. Memperlihatkan bermacam 

profesi yang ada demi membuat dan menyajikan kopi secara menarik. 

� Segmen 1 :Ulasan pembuka dengan pembahasan mengenai kondisi yang terjadi saat ini 

tentang industri kopi. 

� Segmen 2 : Subjek roaster sebagai narasumber yang membahas tentang kondisi kopi dari sisi 

pengolah kopi. 

� Segmen 3 : Subjek pengusaha yang bergerak di bidang kopi sebagai narasumber yang melihat 

kopi dari segi bisnis 

� Segmen 4 : Subjek petani kopi yang menceritakan tentang kondisi yang dialami dan 

harapannya terhadap industri kopi. 

� Segmen 5 :Review kondisi yang terjadi dan harapan kedepan dari para pelaku industri kopi. 

 

4.2.4 Sinopsis “Secangkir Jawa”  

 Indonesia sebagai negara penghasil kopi terbesar ke-4  di dunia setelah Brasil, Vietnam dan 

Colombia memiliki potensi yang cukup besar dalam perkembangan industri kopi dalam negeri. Tingkat 

konsumsi yang terus meningkat setiap tahunnya.Dengan strata industri kopi yang beragam mulai dari 

industri rumahan, hingga industri berskala multinasional dengan produk yang dihasilkan tidak hanya 

memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri.Seiring 

dengan potensi yang dimiliki namun belum diimbangi dengan pengetahuan masyarakat tentang kopi itu 

sendiri, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara pasti jenis dan karakteristik dari kopi 

itu sendiri.Kebiasaan dalam mengkonsumsi kopi instan menyebabkan minimnya pengetahuan tersebut. 

Namun dengan hadirnya gerai kopi asing secara tidak langsung  memberikan gairah baru dalam bisnis 

kopi lokal. Pola gaya hidup yang dibawa menyebabkan mulai munculnya banyak kedai kopi lokal pada 

daerah – daerah. Sedikit demi sedikit pengetahuan tentang kopi mulai tertanam walaupun masih pada 

beberapa kalangan tertentu.Namun kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan potensi industri kopi 

dapat berkembang menjadi potensi bisnis yang menjanjikan. 

 

4.2.5 Tone Warna dan Grafik Cerita 

 Tone Warna yang akan digunakan pada film ini lebih terlihat terang dengan warna yang tujuan 

untuk memberikan kesan modern, dan terlihat lebih menyenangkan. Penggunan teknik blur memberikan 

sentuhan kepada nuansa film dengan komposisi yang baik. Grafik cerita yang ingin dibangun adalah 

dengan ending yang klimaks untuk meninggalkan rasa penasaran kepada penonton untuk mencari tau 

lebih jauh tentang informasi yang disampaikan. 

 



 23 

 

4.2.6 Skenario “Secangkir Jawa”  

 

 
 

 

 

 



 24 

 
 

 

 

 
 

 



 25 

 
 

 

 
 

 



 26 

 
 

 

4.2.7 Strategi Promosi 

 Untuk mempromosikan program “ MIND (Made In Indonesia)”, strategi promosi yang dilakukan 

adalah dengan mengaplikasikan teori AISAS, dengan melakukan proses yang bertahap untuk 

membangun minat audience agar dapat berinteraksi dan memberikan umpan balik dari program yang 

diangkat. Tahapan yang dilakukan dalam membangun “Attention” dari program ini adalah dengan 

melakukan promosi dalam bentuk teaser pada media seperti teaser pada sosial media.Tahap berikutnya 

adalah menarik perhatian (interest) audience tentang program “Made In Indonesia” melalui artikel 

pembahasan terkait program “Made In Indonesia”, video teaserdan juga official website“Made In 

Indonesia” untuk memudahkan dalam pencarian informasi (search). Selain melalui website, audience 

juga dapat mencari video pada situs berbagi video seperti YouTube (Action), setelah audience 

mendapatkan informasi tersebut tahap berikutnya audience akan melakukan proses berbagi tentang 

informasi yang didapatkannya melalui media sosial. 

1. Teaser MIND (Made In Indonesia) 

Teaser digunakan untuk menarik perhatian dari target audience yang terkoneksi pada sosial 

media.Teaser menggambarkan tentang brand MIND (Made In Indonesia) dan juga dari masing – 

masing kategori yang dibahas seperti pada episode “Secangkir Jawa” yang membahas tentang 

industri kopi. 

2. Opini dan Tips  

Opini dan tips seputar industri kecil dan menengah digunakan sebagai daya tarik dari 

brandMIND (Made In Indonesia) dan juga terkoneksi pada online media lainnya seperti sosial 

media, website dan forum. 

3. Social Media 

Sosial media digunakan sebagai media interaksi dan informasi antara target audience dengan 

admin atau moderator dari program MIND (Made In Indonesia). 

4. Forum 

Selain sosial media forum seperti Kaskus digunakan sebagai media disuksi untuk menjaring 

audience yang lebih luas dan untuk membangun disuksi lebih jauh mengenai potensi dan kondisi 

dari produk Indonesia. 

5. Email Newsletter 

Email Newsletter merupakan upaya dalam menjaga interaksi terhadap user yang telah tergabung 

dengan MIND agar selalu dapat mengetahui perkembangan informasi dari MIND. 

6. Iklan TV 

Iklan TV dengan melibatkan figur yang berpengaruh dalam dunia bisnis dapat membentuk citra 

dari brand MIND, sekaligus upaya untuk mengajak audience secara luas untuk mengakses 

website dan official Youtube Channel MIND (Made In Indonesia). 

7. Seasonal DVD 

DVD musiman yang berisikan program MIND dalam beberapa kategori yang dirangkum dalam 

satu paket DVD yang dapat dimiliki oleh audience 

8. Merchandise 

Merchandise MIND digunakan sebagai cara dalam mengjaga loyalitas dari audience dan untuk 

membangun citra dari brand MIND. 

9. Event & Roadshow 

Event & Roadshowmerupakan strategi lanjutan untuk menyentuh segmentasi lebih luas, sekaligus 

dapat digunakan untuk melakukan penyuluhan dalam upaya meningkatkan kualitas daya saing 

industri kecil dan menengah di Indonesia. 
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4.3. Visualisasi Desain 

4.3.1 Logo 

 
Gambar 4.7. Logo MIND (Made In Indonesia) 

 

4.3.2 Makna Bentuk 

 
Gambar 4.8. Elemen bentuk logo 

 

Bentuk logo diambil dari bentuk televisi yang menggambarkan sebagaisalah satu sumber 

informasi.Dengan bentuk yang memiliki sisi – sisi yang melingkar untuk memberikan kesan lebih 

fleksibel dan tidak kaku. 

 

 

 

 

4.3.3 Story Board 

 
Gambar 4.9. Storyboard 
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Gambar 4.10. Storyboard 

 

 
Gambar 4.11. Storyboard 
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4.3.4 Brand Identity 

 

 
Gambar 4.12. Stationary 

 

 
Gambar 4.13. Merchandise 

 

4.3.5 Media Utama 

 Desain dengan karakter yang simple dan elegan mencoba menyampaikan kualitas dari produk 

Indonesia yang dituangkan pada media utama seperti Official Youtube & Official Website dari program 

MIND. 

 

 

 
Gambar 4.14. Official Youtube MIND 
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Gambar 4.15. Home Page Website MIND 

 

 

 
Gambar 4.16. About Page Website MIND 

 
Gambar 4.17. News Page Website MIND 

 

 

 
Gambar 4.18. Video Page Website MIND 
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Gambar 4.19. Subscribe Page Website MIND 

 

 
Gambar 4.20. Contact Page Website MIND 

 

 

4.3.6 Promotion Tool 

Promotion Tool pada brand MIND difokuskan pada setiap tema yang diangkat pada social media 

seperti Twitter, Instagram, Facebook dan juga Email Newsletter yang dikirimkan untuk 

mempromosikan update episode terbaru dari program MIND. 

 
Gambar 4.21. Facebook MIND 

 

 
Gambar 4.22. Email Newsletter 
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Gambar 4.23. Instagram& Twitter MIND 

 

 
Gambar 4.15. Poster & Standing Banner Event MIND
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Program Made In Indonesia atau disebut juga MIND merupakan sebuah program yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran akan potensi dari industri yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Dengan 

salah satu tema yang diangkat, sebagai contoh adalah realita kondisi industri kopi yang saat ini terus 

berkembang dari tingkat konsumsi namun belum didukung oleh kualitas yang baik karena minimnya 

pengetahuan tentang bidang tersebut. Sehingga dengan adanya program tersebut maka para pelaku 

industri akan mendapatkan referensi tambahan tentang kondisi yang terjadi saat ini. Selain itu program 

ini juga dapat dijadikan sebuah acuan untuk mengembangkan menuju arah yang lebih baik, tidak hanya 

pada industri kopi namun juga dapat dikembangkan pada segala jenis industri lainnya agar tingkat daya 

saing negara kita terus meningkat menjadi lebih baik. 

 

5.2 Saran 

Dalam proses penulisan ini, terdapat beberapa saran yang ingin penulis berikan : 

5.2.1 Indonesia memiliki banyak potensi yang dimiliki dari sektor industri, namun belum 

terbentuk kesadaran untuk meningkatkan kualitas, khususnya pada kalangan menengah 

kebawah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses media dan pengetahuan, sehingga 

diperlukan kerjasama dengan  berbagai macam pihak untuk dapat meningkatkan kualitas 

tersebut diseluruh kalangan masyarakat. 

 

5.2.2  PenggunaanOnline Media yang belum dapat disentuh oleh seluruh kalangan memerlukan 

keterlibatan segala pihak untuk memberikan penyuluhan tentang media baru tersebut agar 

perkembangan informasi juga dapat diikuti oleh segala lapisan masyarakat. 

 

5.2.3 Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan program – program edukasi dan 

informasi. Agar tingkat kesadaran akan kondisi realita potensi yang dimiliki negara kita dapat 

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 
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