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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 



 21 

 

� 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. 
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4.2.6 Skenario “Secangkir Jawa”  
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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




