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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

IV.1.     Konsep Visual 

  Dalam konsep visual perancangan memiliki tema” dari kami untuk anda” sehingga 

citra yang ingin ditanamkan dalam perancangan ini adalah dari petani langsung ke konsumen 

atau masyarakat. Dengan tema dan citra tersebut perancangan ini memiliki kesan natural dan 

fresh dimana image yang ingin tergambarkan kesan natural karena citra langsung dari petani. 

Untuk mewujudkan citra dan kesan dalam perancanagan ini maka digunakan gaya ilustrasi 

dengan style semi realis dimana gaya tersebut mampu menarik perhatian masyarakat yang 

melihat dan mampu menyampaikan serta mengkomunikasikan pesan yang ingin 

disampaikan melalui visual ilustrasi karena gaya goresan dalam gaya ilustrasi dapat 

menonjolkan kesan natural sehingga kesan dalam perancangan dapat tervisualisasikan. 

Untuk mendukung kesan fresh dalam perancangan ini, maka digunakan fotografi dimana foto 

prodak yang digunakan dapat memberikan citra visual dari sebuah produk melalui komposisi 

karena mampu mewakili visual asli produk. Dengan perpaduan antara ilustrasi dan foto 

prodak yang digunakan maka mampu memberikan visual yang memiliki kesan natural dan 

fresh sehingga citra langsung dari petani kepada konsumennya dapat tersampaikan. 

IV.1.1.     Warna 

 Dalam perancangan ini terdapat beberapa warna berfungsi sebagai 

komponen visual untuk mengkomunikasikan perancangan ini kepada target 

sasaran.  Didalam perancangan terdapat warna utama dan warna pendukung yang 

digunakan dalam perancangan latani. Warna utama yang digunakan dalam 

perancangan ini adalah warna biru , kuning dan hijau.  

 

 

 

Gambar 4.1 Warna Utama 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Gambar 4.2 Warna Pendukung 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 Ketiga warna utama digunakan kedalam beberapa media dalam perancangan 

seperti logo, aplikasi, kemasan serta toko. Dalam pemilihan warna dalam 

perancangan ini memiliki kesan yang berbeda-beda untuk mendukung visual 

dalam peracangan guna mendukung dalam menyampaikan pesan kepada 

masyarakat. Warna hijau memberikan kesan keasrian dan natural, warna biru 

memberikan kesan kebersihan dan kepercayaan, dan warna kuning memberikan 

kesan energi dan optimis.  

Dalam perancangan ini terdapat beberaoa warna pendukung seperti warna 

orange, cokelat, krem , dan beberapa turunan dari warna utama yang memiliki 

kesan yang berbeda pula. Seperti warna orange memiliki kesan kehangatan , krem 

memeberikan kesan klasik ,  cokelat memiliki kesan nyaman dan terpecaya, orange 

memiliki kesan energi . 
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IV.1.2.     Tipografi 

 Dalam perancangan ini digunakan tipografi dengan kategori Script guna 

mendukung konsep gaya yang diterapkan untuk menimbulkan kesan natural. Serta 

jenis font Sans Serif agar dapat mudah membaca tulisa yang digunakan dalam 

perancangan ini. Berikut ini penggunaan tipografi dalam beberapa media 

perancangan : 

a.   Hand Of Sean , merupakan jenis font script yang digunakan dalam media logo, 

aplikasi , kemasan , toko dan tahapan pemasaran. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890  +-“/?,< 

 

b. Coffee Tea Regular, merupakan jenis font script yang digunakan dalam aplikasi 

, kemasan dan tahapan pemasaran. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890   -“/?,< 

 

c. Gautami, merupakan jenis font sanserif yang digunakan dalam media aplikasi 

, kemasan dan tahapan pemasaran. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890   +-“/?,< 

IV.2.     Konsep Verbal 

 IV.2.1.     Nama dan Tagline Perancangan 

Perancangan ini memiliki nama dan tagline yang digunakan untuk 

menyampaikan tujuan dalam perancangan ini. Dengan menggunakan dalam 
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aplikasi ”Latani” atau lahan pertanian petani Gowokpos. Dengan pemilihan nama 

yang unik dan khas “tani”, target sasaran akan mudah dalam menangkap dan 

menggingat nama dalam perancangan ini. Menurut Kamus besar Bahasa 

Indonesia sendiri lahan pertanian pertani memiliki pengertian sebagai berikut : 

Lahan adalah sebuah tempat atau tanah terbuka ( tanah garapan adalah tanah 

yang digunakan dalam pertanian untuk digarap ) 

Pertanian adalah sebuah usaha dalam pengolahan tanam menanam atau 

bercocok tanam 

Petani adalah orang yang memiliki mata pencahariaan bercocoktanam 

Lahan Pertanian Petani sendiri memiliki makna sebagai suatu wadah atau 

tempat pertanian para petani. Dimana dalam sistem yang diterapkan dalam latani 

adalah pengelolahan, penanaman dan pemasaran diolah langsung oleh para 

petaninya.Tagline dalam perancangan ini sendiri yaitu “Dari kami untuk anda “ yang 

bermakna dari petani langsung kepada konsumennya, Dengan tagline tersebut 

tujuan dari perancangan ini sebagai solosi dari petani kepada konumennya untuk 

mencukupi kebutuhan sayuran sehat mereka dapat terpenuhi secara langsung. 

Sehingga solusi ini dapat mengatasi permasalahan baik dari petani dengan 

persoalan pemasaran prodak mereka dan konumen dalam memenuhi kebuuthan 

sayuran sehat mereka. 

IV.2.2.     Media Perancangan 

Penggunaan media dalam perancangan ini menggunakan beberapa media 

sebagai solusi dalam perancangan ini. Dengan media perancangan utama adalah 

brand dari “Latani” serta media aplikasi, yang didukung dengan media pendukung 

yaitu desain kemasan dan store latani untuk mempermudah dalam target sasaran 

menemukan produk-produk dari Gowokpos.  

Pemilihan media utama aplikasi sedniri adalah sebagi saran mempermudah 

menghubungkan masyarakat khususnya tagret sasaran dengan petani secara 

langsung melalui media aplikasi ini. Selain itu dengan mengikuti Perkembangan 

jaman dan teknologi yang tidak lepas dari masyarkakat jaman sekarang dapat 

menjadi media penghubung yang sesuai untuk membantu mereka dalam 
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memenuhi kebutuhan sayuran mereka sehari-hari karena dapat membantu dan 

terjangkau dan mudah dalam mengakses penggunaannya. Target sasaran pada 

jaman modern ini sendiri memiliki karakteristik pengguna dan pemiliki smartphone 

sebagai media untuk membantu aktivitas mereka dalam berkomunikasi dan 

bertraksaksi selain itu smartphone adalah salah satu media yang penting dan tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern jaman sekarang. Terlebih dengan 

adanya kecangihan internet saat ini yang dapat membantu masyarakat untuk 

mengakses banyak hal. 

Media pendukung dalam perancangan ini sendiri yaitu desain kemasan serta 

store sebagai media yang membantu dalam latani melakukan pemasaran produk 

untuk lebih dekat dengan konsumennya. Dalam perancangan ini kemasaran yang 

digunakan dibagi menjadi beberapa ukuran menyesuaikan jumlah kebutuhan 

masyarakt jaman sekarang. Kemasan yang digunakan menggunakan dua bahan 

kemasan yaitu plastik LDPE dimana kemasan berbahan ini tidak kaku serta 

fleksibel dalam penggunaannya.  Selain itu bahan ini dapat menjamin, melindungi 

dan mengurangi prodak didalam kemasan agar tidak mudah terkontaminasi udara 

luar. Sedangkan media pendukung lainnya adalah store dengan nama Latani yang 

terletak didaerah kabupaten Semarang tepatnya didaerah ungaran sebagi media 

penghubung kota-kota besar di Jawa tengah serta terletak di jalur Jogja-Solo-

Semarang sebagai tiga kota besar di jawa Tengah. Store ini selain untuk 

menghubungkan dan membantu konsumen untuk lebih dekat , store ini juga 

berfungsi untuk menjamin kualitas prodak sampai kepada konsumen. 

IV.3.     Visualisasi Desain 

 IV.3.1.    Logo 

 

 

 

Gambar 4.3 Logo Latani Gowokpos 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Logo merupakan salah satu hal penting dalam perancangan. Dengan 

penggunaan logo pesan akan di sampaikan secara visual juga mempermudah 

masyarakat dalam menangkap ide dan gagasan serta tujuan dari penggunaan 

logo. Dalam penggunaan aplikasi “Latani” atau “Lahan Pertanian Petani 

Gowokpos”, logo yang diterapkan memiliki ciri khas dengan menggunakan visual 

jenis tanaman hortikultura pokcay dimana ciri khas tersebut menggambarkan jenis 

sayuran yang menggambarkan daerah tersebut karena jenis tanaman pokcay 

dipilih karena jenis tanaman tersebut merupakan jensi tanaman yang banyak dan 

paling mudah ditanaman didaerah tersebut. Logogram elemen pokcay dalam logo 

latani digambarkan dengan kemiringan 45º dimana dalam kemiringanya tersebut 

ingin menggambarkan peningkataan yang terus menerus berkembang dalam 

latani. Dalam logogram logo latani selain menggunakan visualisasi pokcay 

digambarkan pula visual sebuah lingkaran dimana memberikan makna persatuan 

dari para petani Gowokpos dalam membangun latani untuk kesejahteraan mereka. 

Logotype dalam logo latani menggunakan 2 logotype yaitu “Latani” dan “Lahan 

Pertanian Petani Gowokpos” yang menggambarkan identitas dari latani kepada 

masyarakat. 

Sehingga dengan penggunaan logogram dan logotype tersebut target sasaran 

akan langsung mengerti dan memahami Latani dengan adanya beberapa elemen 

yang digunakan untuk menunjang visual logo latani dalam menyampaikan pesan 

kepada target sasaran. 

IV.3.1.1.    Warna  

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Penerapan Warna Logo 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Dalam warna yang diterapkan dalam logo “Latani” digunakan 4 

warna, yaitu warna hijau tua , hijau muda , kuning dan warna hitam.  

IV.3.1.2.    Typografi 

Dalam logo diterapkan font “ Hand Of Sean , merupakan jenis font 

script yang seperti goresan tulisa tangan yang memiliki kesan natural 

sesuai dengan konsep visual. 

IV.3.1.3.    Graphic Standar Manual 

IV.3.1.3.1.    Logo Utama 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Logo Utama 

Sumber : Dokumen Pribadi 

IV.3.1.3.2.    Logo black and white 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Penerapan Logo warna hitam dan putih 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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IV.3.1.3.3.    Logo gray scale 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Penerapan Logo grayscale 

Sumber : Dokumen Pribadi 

IV.3.1.3.4.    Grid logo 

Dalam penggunaan grid skala logo, luas bidang 

media yang digunakan memiliki ketentuan x=1cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.8 Penerapan Grid Logo 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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IV.3.1.3.5.    Clear area 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Penerapan Clear Area 

Sumber : Dokumen Pribadi 

IV.3.1.3.6.    Aturan logo 

Pengaplikasian logo tidak diperbolehkan mengubah 

warna logo yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Aturan logo warna 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Pengaplikasian logo tidak diperbolehkan mengubah 

komponen yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Aturan Logo Komponen 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Pengaplikasian logo tidak diperbolehkan 

mendeskotruksi komponen logo yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Aturan logo Komposisi 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Pengaplikasian logo tidak diperbolehkan memberikan 

tambahan outline ataupun tambahan garis lainnya pada 

logo. 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Aturan outline 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Pengaplikasian logo tidak diperbolehkan memberikan 

backround gambar ataupun warna dasar yang sama 

dengan warna utama logo yang telah diterapkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Penerapan Background 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Pengaplikasian logo tidak diperbolehkan mengubah 

proporsi seperti stretch, flip, merotate, dan sebagainya. 

 

 

 

Gambar 4.15 Penerapan Proporsi 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Pengaplikasian logo tidak diperbolehkan mengubah 

font yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Penerapan Font 

Sumber : Dokumen Pribadi 

IV.3.1.3.7.    Ukuran logo terkecil 

Pengaplikasi pada media kertas memiliki ukuran 

terkecil 3 cm x 3 cm. Sedangkan penggunaan icon 

untuk aplikasi sebagai ukuran terkecil memiliki 

ketentuan dengan penggunaan Logogram pada logo 

utama. 

 

 

 

Gambar 4.17 Penerapan Ukuran Logo Terkecil dan icon 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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 IV.3.2.    Tahapan Visualisasi Desain 

Dalam perancangan strategi komunikasi visual dari “Latani” atau “Lahan 

Pertanian Petani Gowokpos” terdapat beberapa tahapan yang digunakan sebagai 

media dalam menyampaikan pesan. Terdapat 5 tahapan yang digunakan sebagai 

berikut : 

IV.3.2.1.    Attention 

Tahapan attention bertujuan untuk memperkenalkan pokok bahasan 

pada perancangan ini yaitu sayuran kepada masyarakat sebagai target 

konsumen. Topik yang diangkat dalm tahapan ini adalah “ cara baru, 

lebih seru ”. Dalam tahapan attention akan dilaksanakan dalam periode 

bulan juli 2017 hingga agustus 2017. Media yang digunakan media cetak 

seperti iklan pada malajah dan koran , billboard dan media sosial. 

• Iklan Majalah dan Koran 

Untuk menarik perhatian target sasaran, pada tahapan awal 

dipublikasikan dengan penggunaan media iklan pada majalah dan 

koran untuk menarik perhatian target sasaran. Ukuran iklan yang 

akan di gunakan dalam pengaplikasi berukuran 17 cm x 27.5 cm 

untuk koran , dan 21 cm x 28.5 cm untuk majalah. Dengan 

menggunakan tagline “Tahukan anda keuntungan mengkonsumsi 

sayuran bagi kesehatan ?”. Pada tahapan iklan ini akan di cetak 

pada majalah seperti femina dan sedap, serta tabloid seperti saji dan 

koran seperti kompas dan suara merdeka. Untuk penayangan akan 

dilaksanakan sesuai masa terbit majalah. Seperti majalah 

dwimingguan maka iklan akan ditayangkan dua kali dalam sebulan, 

dan untuk jenis majalah bulanan akan ditayangkan satu kali sebulan. 

Untuk jenis koran harian, akan diterbitkan dua kali dalam sebulan. 

Pada iklan di media cetak diberikan pula sebuah barcode untuk 

media interaktif agar masyarakat tertarik dimana barcode yang 

diberikan dapat discan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat 

terhubung dengan video pada youtube channel dari latani yang akan 

terhubung pada tahapan berikutnya. 
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Gambar 4.18 Iklan Majalan dan Koran Tahap Attention 

Sumber : Dokumen Pribadi 

• Billboard 

Untuk mendukung iklan pada koran dan majalah, akan 

didukung dengan publikasi menggunakan media billboard dengan 

ukuran 12 m x 6 m yang akan dipasang pada tiga kota target utama 

yaitu Semarang pada jalan pandaran, Solo pada jalan slamet riyadi 

dan Yogyakarta pada jalan ringroad. Dengan menggunakan tagline 

yang hampir senada dengan iklan pada media cetak yaitu “ 

Sudahkan anda makan sayuran hari ini ?” yang ingin menarik 

perhatian konsumen dengan topik bahasan utama sayuran sebagai 

subyeknya. Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan 

informasi disertakan pula informasi pendukung yaitu channel 

youtube latani sehingga masyarakat akan terhubung dengan 

tahapan berikutnya. 
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Gambar 4.19 Billboard Tahap Attention 

Sumber : Dokumen Pribadi 

• Media sosial 

Untuk mendukung media cetak, digunakan pula media sosial 

sebagai salah satu kekuatan untuk memperkenalkan dan menarik 

perhatian masarakat. Melalui instagram, youtube, facebook dan line 

, masyarakat dapat mengakses dan memperoleh informasi sehari 

masyarakat tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Sosial Media Tahap Attention 

Sumber : Dokumen Pribadi 

IV.3.2.2.    Interest 
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Tahapan interest bertujuan untuk menarik perhatian serta berisikan 

informasi baik mengenai pokok bahsan yaitu sayuran dan latani sebagai 

brand yang diangkat sebagai lanjutan dari tahapan sebelumnya. Topik 

yang diangkat dalm tahapan ini adalah “ cara baru, lebih seru ”. Dalam 

tahapan interest akan dilaksanakan dalam periode bulan agustus 2017 

hingga september 2017. Media yang digunakan media cetak seperti iklan 

pada malajah dan koran , video pada youtube dan media sosial lainnya. 

• Iklan majalah dan koran 

Pada media iklan yang terbit pada majalah dan koran akan ada dua 

jenis iklan yang akan diterbitkan. Iklan pertama akan beriksikan 

informasi jawaban dari tahapan sebelumnya. Dimana dalam 

tahapan tersebut informasi akan di berikan untuk mengedukasi 

masyarakat akan pentingnya mengkonsusi kebutuhan sayuran bagi 

kehidupan sehari-hari. Iklan tersebut nantinya akan terhubung 

dengan iklan pada tahapan yang sama di terbitan yang sama dalam 

halaman yang berbeda , dimana dalam iklan yang kedua akan 

berisikan informasi yang membahas lebih dalam mengenai sayuran 

dan informasi mengenai latani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Iklan Majalan dan Koran Tahap Interest 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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• Media sosial – Video Youtube 

Video yang ada pada channel youtube merupakan informasi 

jawaban dari tahapan sebelumnya yang dibuat dalam mebutk video 

agar lebih mudah masyarakat dalam menangkap informasi yang 

diberikan latani. Dalam video tersebut akan dibahas mengenai 

sayuran yang nantinya juga diinformasi menganai latani untuk 

memperkenalkan latani kepada masyarakat. Dalam media sosial 

juga diinformasikan melalui instagram dan media sosial lainnya 

untuk mendukung tujuan pada tahapan interest sampai kepada 

masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22  Story  Board Video dan Sosial  Media Tahap 

Interest  

Sumber : Dokumen Pribadi 
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IV.3.2.3.    Search 

Tahapan search bertujuan untuk menyakinkan konsumen sasaran 

dalam mengambil keputusan. Topik yang diangkat dalm tahapan ini 

adalah “ cara baru, untuk anda ”. Dalam tahapan search akan 

dilaksanakan dalam periode bulan september 2017 hingga oktober 

2017. Media yang digunakan media cetak seperti iklan pada malajah dan 

koran , billboard , dan media sosial. 

• Iklan pada koran dan majalah 

Untuk menyakinkan konsumen sasaran dalam tahapan search akan 

muncul sebuah iklan yang mengangkan latani “dari kami untuk 

anda” dimana dalam iklan tersebut latani ingin menyakinkan bahwa 

latani  melalui tagline latani bahwa produk latani dari petani langsung 

kepada konsumennya. Dalam iklan tersebut juga diberikan informasi 

ajakan untuk mendownload alikasi sebagai media utama yang akan 

membantu agar konsumen lebih yakin untuk memilih latani dengan 

fasilitas unggulan yang diberikan dan kepercayaan kepada latani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Iklan Majalah dan Koran Tahap Search  

Sumber : Dokumen Pribadi 
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• Billboard 

Sebagai salah satu media publik billboard dalm tahapan ini akan 

meyakinkan masyarakat melalui peluncuran aplikasi latani sebagai 

jawaban kebutuhan sayuran masyarakat. Dengan informasi ajakan 

untuk mendownload aplikasi tersebut latani ingin menyakinkan 

target sasaran bahwa latani akan selalu meberiakn terbaik dengan 

fasilitas dan keunggulan produk latani dari petani langsung kepada 

konsumennya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Billboard Tahap Search 

Sumber : Dokumen Pribadi 

• Media sosial 

Untuk mendukung media cetak dan billboard digunakan pula media 

sosial sebagai salah satu kekuatan untuk meyakinkan  masarakat. 

Melalui instagram, facebook dan line , masyarakat dapat mengakses 

dan memperoleh informasi sehingga masyarakat akan yakin untuk 

memlih latani. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Sosial Media Tahap Search 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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IV.3.2.4.    Action 

Tahapan action merupakan tahapan dimana akan timbul tindakan dari 

interaksi dari target sasaran. Topik yang diangkat dalm tahapan ini 

adalah “ dari kami untuk anda”. Dalam tahapan action akan dilaksanakan 

dalam periode bulan oktober 2017 hingga seterusnya. Media yang 

digunakan media cetak seperti iklan pada majalah dan koran, didukung 

pula dengan billboard, umbul-umbul dan media sosial. Dalam tahapan 

ini media utama dalam perancangan yaitu aplikasi yang didukung 

dengan media pendukung yaitu media kemasan dan store. 

• Iklan pada majalah dan koran 

Pada tahapan action akan muncul poster yang akan 

memberikan informasi mengenai media pendukung latani yaitu 

store. Melalui poster tersebut masyarakat akan tertarik 

sehingga timbul interaksi pada masyarakat dalam mengambil 

keputusannya bertraksaksi di latani. Poster tersebut akan 

memberikan informasi mengenai pembukan store yang diikuti 

dengan penawaran yang menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Iklan Majalah dan Koran Tahapan Action 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Latani Freshmart PROMO

20%Diskon

PROMO

20%Diskon

*Syarat dan ketentuan berlaku

(Samping Bakso Bu Pudjie Ungaran)

Latani freshmartLatani freshmart

Jalan Diponegoro No. 27 UngaranJalan Diponegoro No. 27 Ungaran

• Billboard 

Sama halnya dengan media iklan pada majalah dan kora, 

billbord sebagai salah satu media publik dalam tahapan ini 

akan mempromosikan media pendukung freshmart kepada 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Billboard Tahap Action 

Sumber : Dokumen Pribadi 

• Umbul -umbul 

Umbul- umbul merupakan salah satu media pemasaran yang 

akan mempromosikan dibukanya store latani freshmart. Umbul 

– umbul akan dipasang pada arah menuju toko latani freshmart 

akan dibuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Umbul-umbul Tahap Action 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Telah

Dibuka !
Latani Freshmart

 

• Media sosial 

Untuk mendukung media cetak , billboard dan media 

pendukung dan utama pada latani digunakan pula media sosial 

sebagai salah satu kekuatan untuk meyakinkan  masarakat.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Sosial Media Tahap Action 

Sumber : Dokumen Pribadi 

• Media utama – Aplikasi 

Aplikasi merupakan salah satu media utama dalam 

perancangan ini, yang bertujuan untuk menghubungan petani 

langsung kepada konsumennya. Selain itu pemilihan aplikasi 

digunakan juga untuk memudahkan para petani Gowokpos 

untuk melakukan pemasaran prodak -prodak mereka langsung 

kepada konsumennya. Aplikasi akan dibagi menjadi dua, yaitu 

aplikasi untuk konsumen dan untuk petugas pengiriman. Selain 

memudahkan untuk penggunaan dalam melakukan transaksi 

pembelian, aplikasi ini juga membantu dalam petugas dalam 

melakukan pengantar agar kualitas prodak tetap terjaga hingga 

ke tangan konsumen. 

 

Aplikasi Awal dan Pendaftaran 

Dalam bagian awal ini, para pengguna akan 

mendapatkan informasi awal mengenai latani dan keuntungan 

penggunaan latani. Setalah setuju, mereka akan memulai 

mendaftar menjadi anggota latani. Dalam pendaftaran akan 

dibagi menjadi 3, yaitu individu ( ini ditujukan untuk ibu rumah 
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tangga dan perorangan ataukeluarga yang merupakan 

pemesan dalam jangka kecil ) , kelompok ( ini ditujukan untuk 

para pemilik usaha baik usaha kecil, menengah maupun besar 

), dan petugas ( ini ditujukan bai para pekerja latani yang 

bertugas sebagai pengantar atau pengirim prodak. Setelah 

mereka memilih mereka akan mulai mengisi biodata, alamat 

dan data diri untuk mendaftar sebagai anggota. Setelah semua 

data telah masuk mereka akan mulai bergabung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Tampilan Aplikasi Awal 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Menu Utama 

Dihalaman menu utama pada aplikasi ini terdapat 

beberapa notifikasi atau pemberitahauan yang akan selalu 

terupdate sesuai dengan informasi musim panen sayuran. 

Selain juga akan diinformasikan atau mengingatkan mengenai 

pemesanan prodak sayuran. Dalam menu utama, aplikasi ini 

memiliki 4menu utama, yaitu menu belanja, pantau pesanan, 

info dan call center . Dalam aplikasi 4 menu utama tersebut 

memiliki fungsinya masing-masing.  Menu belanja adalah menu 

yang digunakan untuk para pemilik akun untuk melakukan 

transaksi jual beli. Pantau pesanan adalah menu dimana 
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pemilik akun untuk memantau prodak-prodak pemesanan 

mereka, sedangkan untuk info adalah berbagai tips,trick dan 

info gizi sayuran yang baik untuk informasi dan pengetahuan 

untuk pemilik akun. Dan yang terakhir adalah call center 

dimana para pemilik akun dapat melakukan pemanggilan 

apabila mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi. 

Dalam halaman ini disediakan juga menu yang berisi, profile, 

rumah latani, contact &store point dan settings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Tampilan Aplikasi Halaman Menu Utama 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Transaksi Pemesanan Prodak 

Dalam melakukan transaksi prodak, pemilik akun dapat memilih 

melalui menutama yaitu belanaja. Dalam menu utama tersebut, 

pemilik akun dapat memilih sayuran berdasarkan jenis sayuran 

ataupun tanggal update panen sayuran yang mereka inginkan. 

Seetalah memasukan dan memilih sesuai keinginan mereka, 

akan muncul informasi prodak yang berisikan jenis, harga, 

ketersediaan prodak, tanggal panen prodak, dan prodak yang 

didapat berdasarkan kelompok tani pengelola lahan. 

Diinformasikan pula kondisi prodak melalui beberapa gambar 
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Tujuan Pengiriman

Belanja

Update Panen Lihat Produk

ID Number

Phone Number

Username

Belanja

Update Panen Lihat Produk

Kupon & Promo

Metode Pembayaran

Tanggal - Waktu

No. Order
130864834

12 November 2017

081234567899

14079513130058

Ibu Susilowati

Pemesan

Pengiriman Pembayaran

Tujuan Pengiriman

Belanja

Update Panen Lihat Produk

Daerah - Kota

Cek Lokasi Pengiriman

Alamat pengiriman
Jalan Amarta 1 RT 01 RW 01

Pengiriman

Semarang Barat - Semarang

Belanja

Update Panen Lihat Produk

Internet Banking

Tanggal - Waktu

No. Order
130864834

12 November 2017

Pembayaran

Metode Pembayaran

Transfer

Belanja

Update Panen Lihat Produk

Tanggal Petani

Pilih Bulan12
Jenis Produk

Tomat Umum

Tomat Standar

Harga : Rp. 9.500,00 / Kg
Tersedia dalam ukuran 1kg - 5kg -10 kg- 25kg

Harga : Rp. 10.500,00 / Kg
Tersedia dalam ukuran 1kg - 5kg -10 kg- 25kg

Cari

Tomat

Belanja

Update Panen Lihat Produk

BeliKirim Pesan

Diolah oleh :
Kelompok Tani Wetan

Harga : Rp. 9.500,00 / Kg
Tersedia dalam ukuran 1kg - 5kg -10 kg- 25kg

Kualitas :  Standar

Tomat

Belanja

Update Panen Lihat Produk

Favorite RagamInovasi

Wortel

Tomat

Harga : Rp. 10.000,00 / kg
tersedia dalam ukuran 1kg -5kg -10kg -25 kg

Harga : Rp. 10.500,00 / kg
tersedia dalam ukuran 1kg -5kg -10kg -25 kg

Belanja

Update Panen Lihat Produk

Diolah oleh :
Kelompok Tani Wetan

Harga : Rp. 9.500,00 / Kg
Tersedia dalam ukuran 1kg - 5kg -10 kg- 25kg

Tomat Standar

Jumlah pemesanan

Next

1 kg 5 kg 10 kg 25 kg

Keterangan Pemesanan Prodak
Prodak di bungkus dikemas dalam satu plastik 5 kg

*total pengiriman pemesanan minimal order 5 kg

Belanja

Update Panen Lihat Produk

Jumat , 12 November 2017

No. Order 130864834

Jalan Amarta 1 Semarang
Alamat Pengiriman

Ibu Susilowati
Username

Detail Pemesanan

OKE

Detail Pembelian

Oke

Belanja

Update Panen Lihat Produk

Pembayaran

Transfer
No. Order 130864834

Daftar Pembayaran
Pemesanan 12 November 2017

Tomat
standar
ukuran 5kg

No. Jenis Jumlah Harga
Satuan(kg) Jumlah  Harga

1. 10 kg Rp.
9.500

Rp. 95.000,00

Belanja

Update Panen Lihat Produk

Pembayaran

Transfer
No. Order 130864834

Subtotal prodak = Rp. 95.000,00
Pengiriman = Rp. 5.000,00

Total Biaya = Rp. 100.000,00

Transfer Bank
Mandiri Bank

NextNext

yang tersedia untuk membantu para pembeli dalam memilih 

kualitas prodak yang mereka inginkan. Setelah menentukan 

jumlah, pengirim dan alamat pengirim, pemilik akun akan 

mendapatka nomor order dan memilih jenis pembayaran. 

Sebelum mereka melakukan transaksi, pembeli akan 

memeriksa pemesanan prodaknya dan setelah semuanya 

sesuai keinginan mereka, tahapan transaksi pembelian telah 

berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32. Aplikasi Transaksi Pemesanan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Menu Pantau Pemesanan , Call Center dan Info 

Dalam menu pantau pemesanan adalah menu dimana pembeli 

dapat memantau prodak pesanan mereka, mereka dapat 

memantau berdasarkan tanggal pemesanan dan dapat 
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melakukan pengecekan kondisi prodak pesanan. Dalam 

pengiriman prodak, konsumen juga dapat melakukan 

pemantau, baik identitas pengiriman dan lokasi prodak agar 

tepat sampai kepada konsumen. 

Sedangkan call center adalah menu untuk membantu anda 

ketika pembeli mengalami kesulitan, baik dalam penggunaan 

aplikasi maupun dalam kesulitan atau ingin mengajukan 

pertanyaan mengenai prodak yang dipesan. Untuk menu info, 

merupakan menu dimana, para pembeli dapat menemukan 

banyak informasi mengenai sayuran. Baik itu membahas 

mengenai informasi gizi, kondisi sayuran dan tips dan trick yang 

baik seputar sayuran. 
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Gambar 4.33 Tampilan Aplikasi Menu Utama 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Menu – Profile, Rumah latani, Contact & Store, Poin , Setting 

dan log out. 

Dalam menu profile, merupakan menu yang berisikan informasi 

mengenai pemilik akun. Dalam menu tersebut juga berisikan 

daftar transaksi serta prodak unggulan dari pemilik akun. 

Sedangkan untuk rumah latani merupakan menu yang berisikan 

informasi menganai lahan pertanian Gowokpos, baik itu 

berisikan petani, lahan petani dan profile mengenai latani 

Gowokpos. Untuk contact & store berisikan informasi kontak 

lataniGowokpos. Dan setting merupakan menu untuk pengguna 

dapat melakukan pengeditan profile dan identitas mereka. 

Sedangkan logout adalah menu apabila pemilik akun akan 

keluar. 
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Gambar 4.34 Tampilan Aplikasi Menu 

Sumber : Dokumen Pribadi 

• Media pendukung – Kemasan 

Kemasan ( media pendukung ) merupakan media yang 

membantu prodak sayuran Gowokpos agar tetap aman dan 

tidak mudah terkontaminasi udara luar. Kemasan Gowokpos, 

dibedakan kedalam beberapa ukuran yaitu Individu ( 1kg dan 5 

kg ), Kelompok ( 10 kg dan 25 ). Kemasan yang digunakan 

tersebut akan digunakan untuk pengiriman prodak melalui 

pemesanan, sedangkan untuk store , pemebeli dapat membeli 

prodka yang mereka inginkan sesuai kebutuhan. 

Desain kemasna yang digunakan sama yaitu menggunakan 

kemasan berbahan plastik LDPE yang tahan lama dan 

mengurangi penguapan. 

 Untuk mendukung kemasan prodak tersebut juga 

disertai dengan kemasna untuk membawa prodak tersebut, 

dimana dalam kemasan tamabahan teradapat tas ( untuk store 
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), paper bag ( untuk pemesanan aplikasi ) dan kerdus untuk 

pemesanan dalam jumlah banyak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Kemasan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Kemasan Tas, Plastik pengiriman dan kerdus 

kemasan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Kendaraan Pengiriman Barang 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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• Media pendukung – Store 

Store meruapakan media pendukung untuk mendukung para 

petani melakukan pemasaran prodak mereka kepada 

konsumen, selain untuk menjaga kualitas prodak store juga 

membantu petani untuk memasarkan prodak mereka kepada 

para konsumennya.  Store terletak didaerah Ungaran, Jawa 

Tengah yaitu di jalan Diponegoro 27 Gedanganak, Ungaran, 

Jawa Tengah. Store akan dibagi menjadi tiga area, yaitu area 

parkir, area toko dan area gudang. Dalam area toko, sayuran 

akan dijaga kondisinya dengan cooler untuk membantu 

sayuran tetap fresh. Dengan konsep toko yang mengangkat 

konsep natural, toko akan menggunakan beberapa bahan kayu 

untuk memberikan kesan natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Store Latani Freshmart 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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IV.3.2.5.    Share 

Tahapan share merupakan tahapan dimana masyarakat dapat 

memberikan dan membagikan pengalaman mereka dari tindakan pada 

tahapan sebelumnya dimana mereka berinteraksi pada media 

perancangan.  Selain itu tahapan share ini juga berisikan ajakan dari 

latani untuk membantu masyarakat untuk membagikan pengalaman 

mereka. Topik yang diangkat dalm tahapan ini adalah “ dari kami untuk 

kalian”. Dalam tahapan share akan dilaksanakan dalam periode bulan 

oktober 2017 hingga seterusnya. Media yang digunakan media cetak 

seperti iklan pada majalah dan koran, didukung pula dengan media 

sosial.  

• Iklan pada majalah dan koran 

Untuk membantu masyarakat membagikana pengalaman 

mereka kepada masyarakat lain, latani memberikan beberapa 

sarana dan promosi yang diberikan untuk membantu 

masyarakat membagikan keuntungan dari penggunaan dan 

keunggulan latani. Selain itu juga membantu latani dalam 

memasarkan keunggulannya kepada masyarakat lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Iklan Majalah dan Koran Tahapan Share 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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• Media sosial 

Untuk mendukung media cetak, digunakan pula media sosial 

sebagai salah satu kekuatan untuk memperkenalkan dan 

menarik perhatian masarakat. Melalui instagram, facebook dan 

line , masyarakat dapat mengakses dan memperoleh informasi 

sehari masyarakat tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Sosial Media Tahap Share 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


