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Abstrak
Dunia industri, khususnya industri kerajinan, di Indonesia saat ini telah berkembang pesat. Hal tersebut karena
kerajinan mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi, berdaya saing global, dan menyerap banyak tenaga kerja.
Tanda merupakan sebuah merek yang menjual produk aksesoris lokal dengan menggunakan barang bekas. Namun,
Tanda masih tidak memiliki identitas yang dapat mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan. Oleh sebab
itu, dibutuhkannya sebuah perancangan identitas bagi Tanda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan peristiwa, permasalahan, perilaku secara rinci
dan mendalam serta analisis SWOT untuk mencakup upaya-upaya untuk mengenali kelebihan, kekurangan,
peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Perancangan branding untuk merek Tanda tersebut
dapat memecahkan permasalahan merek yang pada awalnya tidak memiliki identitas dan tidak memiliki media
untuk memiliki brand awareness bagi para konsumen.
Kata kunci: Brand Identity, Aksesoris, Branding, Tanda.

Abstract
Title: Brand Identity Design for "Tanda" Accessories
The industrial world, especially the craft industry, in Indonesia is growing rapidly. This is because crafts are able
to produce added value, global competitiveness, and absorb a lot of labor. Tanda is a brand that sells local
accessories products that uses recycled products. However, Tanda still does not have an identity that can
communicate the message wanted to be conveyed. Therefore, an identity is needed for Tanda. The research method
used in this report is descriptive qualitative method to describe events, problems, behaviors in detail and depth as
well as SWOT analysis to recognize strengths, weaknesses, opportunities, and threats that determine the company's
performance. The purpose of this identity for Tanda is to solve the brand's problem that initially did not have any
identity and did not have the media to gain brand awareness from the consumers.
Keywords: Brand Identity, Accessories, Branding, Tanda.

Pendahuluan
Dunia industri di Indonesia saat ini telah berkembang
pesat. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 2018
menyatakan bahwa sektor industri merupakan
kontributor terbesar bagi perekonomian nasional
sehingga Indonesia telah masuk dalam jajaran elit
dunia (Kemenperin, 2018, para. 1).
Kerajinan (Lesmana, n.d, para. 3) adalah suatu usaha
yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh
semangat
ketekunan,
kecekatan,
kegigihan,
berdedikasi tinggi dan berdaya maju yang luas dalam
melakukan suatu karya. Aksesoris adalah benda
pelengkap yang dikenakan seseorang untuk menambah
keindahan dan keselarasan penampilan bagi pemakai.
“Pelengkap busana adalah benda-benda yang

memberikan kesan keserasian dalam berbusana.
Pelengkap busana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
aksesoris dan milenis” (Arifah, 2003). Sedangkan
perhiasan adalah sebuah benda yang dirangkai dan
digunakan untuk merias atau mempercantik diri, pada
umumnya digunakan oleh kaum wanita. Perhiasan
digunakan untuk berbagai fungsi dan tujuan, mulai dari
lambang kekayaan, perlindungan agama, sebagai alat
kesenian dan untuk mempercantik diri.
Tanda.S merupakan sebuah brand aksesoris lokal yang
terbuat dari barang bekas. Barang bekas terdiri dari
barang yang telah dipakai yang sudah tidak digunakan
lagi, contohnya seperti tutup botol plastik atau tutup
minuman kaleng. Tanda.S ingin mengubah nilai barang
yang tidak memiliki nilai menjadi sebuah produk yang
memiliki nilai jual dan makna. Aksesoris yang terdapat
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dalam brand tersebut adalah suvenir gantungan kunci,
selain itu terdapat juga perhiasan seperti kalung, dan
anting.
Menurut Kotler dan Keller (2009), pengertian
branding adalah pemberian nama, istilah, tanda,
simbol, rancangan, atau kombinasi dari kesemuanya,
yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan
barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk
membedakan dari barang atau jasa pesaing. Identitas
brand didasarkan pada pemahaman penuh mengenai
pelanggan, pesaing, dan industri bisnis perusahaan.
Identitas brand perlu mencerminkan strategi bisnis dan
kemauan perusahaan untuk berinvestasi dalam
program yang diperlukan agar merek dapat memenuhi
janjinya kepada pelanggan (Aaker and Joachimsthaler,
2000).
Berdasarkan teori-teori branding tersebut, brand
Tanda.S masih belum memiliki brand identity yang
tepat. Tanda.S masih kurang memiliki identitas yang
tepat karena tidak memiliki elemen yang dibutuhkan
dalam membentuk sebuah identitas brand. Sedangkan
Tanda.S memiliki potensi yang besar karena industri
aksesoris dan kerajinan tangan yang kian berkembang,
selain itu kesadaran akan produk lokal juga mulai
berkembang. Meskipun memiliki potensi yang cukup
besar, Tanda.S juga memiliki banyak pesaing dalam
industri yang sama.
Tanda.S saat ini hanya memiliki nama dan logo saja,
tetapi tidak memiliki identitas. Oleh sebab itu, dengan
adanya identitas brand yang tepat maka Tanda.S dapat
membangun kesadaran konsumen dan menciptakan
kesetiaan konsumen. Selain itu, dengan brand identity
yang tepat, maka Tanda.S dapat membedakan brandnya dengan brand aksesoris lainnya.

Metode Perancangan
Pengumpulan data akan dilakukan dengan obervasi,
dan wawancara guna mencari tahu informasi mengenai
seputar aksesoris, perhiasan dan produk lokal yang
diketahui target market.
1. Data Primer
Merupakan sumber data yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Berikut
metode pencarian data pada perancangan:
a. Observasi
Observasi dilakukan guna mengetahui secara
langsung karakteristik dan perilaku target market saat
menggunakan aksesoris atau perhiasan lokal. Hal-hal
yang akan diobservasi adalah perilaku target market
sehubungan dengan aksesoris, perhiasan dan produk
lokal. Selain itu, observasi juga akan dilakukan guna
mengetahui kompetitor yang telah bergerak di industri
yang serupa dengan Tanda.S. Observasi akan
dilakukan dengan bantuan peralatan seperti: foto,
kamera, video, atau alat bantu lainnya.
b. Wawancara
Wawancara ditujukan kepada pemilik brand sehingga
mengetahui objektif brand dan sejauh mana brand

ingin menguasai pasar. Wawancara juga akan
dilakukan kepada target market guna mengetahui
kebutuhan dan keinginan pasar sehubungan dengan
aksesoris produk lokal.
2. Data Primer
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara
tidak langsung dari media perantara yang diperoleh dan
dicatat oleh pihak lain. Perancangan ini membutuhkan
pengumpulan bukti data yang telah ada, baik yang
dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara
umum.
a. Penelitian Pustaka
Penelitian pustaka dilakukan untuk mencari tahu
seputar teori branding, konsumen, perilaku konsumen,
dan teori lainnya yang berhubungan dengan
perancangan.
b. Internet
Metode pengumpulan data melalui internet juga dapat
membantu menambah perolehan data sehubungan
dengan industri seputar perhiasan, aksesoris, maupun
teori yang berhubungan dengan perancangan.
c. Dokumentasi Data
Mengumpulkan data dengan cara memotret,
mengamati, mencatat dan sejenisnya. Hasil
dokumentasi data dapat berupa foto, gambar, buku, dan
arsip.

Metode Analisa Data
1. Metode Deskriptif Kualitatif
Perancangan ini menggunakan deskriptif kualitatif
untuk mendeskripsikan dan menggambarkan peristiwa,
permasalahan, perilaku secara rinci dan mendalam
yang berhubungan dengan aksesoris, perhiasan dan
produk lokal. Data yang telah didapatkan melalui
wawancara, observasi, penelitian pustaka dan
infromasi yang didapatkan melalui internet akan
dianalisa dan dirumuskan sebagai jawaban dari
permasalahan yang ada.
2. Metode Analisis SWOT
Analisis SWOT (SWOT analysis) mencakup upayaupaya untuk mengenali kelebihan, kekurangan,
peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja
perusahaan. Informasi eksternal mengeni peluang dan
ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber,
termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok,
kalangan perbankan, rekan diperusahaan lain. Analisa
SWOT juga dilakukan guna mengetahui kompetitor
Tanda.S. Analisa SWOT memiliki indikator yaitu,
strength (kelebihan), weakness (kekurangan),
opportunities (peluang), threat (ancaman).

Tujuan Kreatif
Identitas merek tersebut berguna untuk mendapatkan
kesadaran merek dan loyalitas konsumen. Branding
yang diperlukan Tanda.S adalah membentuk identitas,
menentukan positioning, citra merek (brand image),
brand personality, dan brand essence. Tujuan
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branding tersebut dilakukan karena Tanda.S tidak
memiliki posisi di benak konsumen, bahkan tidak
banyak yang mengetahui Tanda.S dan ketidakjelasan
citra serta personality brand Tanda.S. Oleh sebab itu,
branding dilakukan agar dapat menempatkan posisi
Tanda.S serta menciptakan citra yang baik di benak
konsumen.

Target Konsumen
Dari hasil analisis data yang dilakukan, pada
perancangan branding Tanda.S memiliki target
konsumen dengan karakteristik sebagai berikut:
a. Demografis
- Usia: 20-30 Tahun
- Jenis Kelamin: Wanita
- SES: A-B+ (SES Nielsen Indonesia 2018)
b. Geografis
- Negara: Indonesia
- Kerapatan: Kota Besar
- Ukuran Kota: Minimal 145,3 km²
c. Psikografis
- Kelas Sosial: Menengah, menengah keatas
- Gaya Hidup: Pekerja keras, aktif, peduli masalah
lingkungan sosial, peduli penampilan, suka hal
yang unik dan berbeda, impulsif.
- Kepribadian: Bijaksana, pintar, multitasker
d. Behavioristik
- Saat Pembelian: Baru mengenal produk
- Manfaat: Eksklusivitas, berkualitas baik, rasa
bangga.
- Sikap terhadap produk: Positif, open-minded.

Identitas Merek (Brand Identity)
Menurut Gelder (2005), identitas merek (brand
identity) adalah suatu kumpulan dari aspek-aspek yang
bertujuan untuk menyampaikan merek: latar belakang
merek, prinsip merek, tujuan dan ambisi dari merek itu
sendiri. Menurut Aaker (1996), identitas merek
memiliki beberapa pondasi, yaitu: esensi merek (brand
essence), inti identitas (core identity), dan identitas
tambahan (extended identity).

Esensi Merek (Brand Essence)
Esensi merek (brand essence) merupakan pernyataan
identitas merek yang menangkap nilai-nilai merek
(brand value) dan akan selalu konsisten sepanjang
masa (Aaker, 1996). Oleh sebab itu, perlu diketahuinya
tujuan merek (brand purpose) agar dapat mengetahui
value yang ingin terus dikomunikasikan kepada
konsumen. Brand essence ini juga akan menjadi
pedoman bagi brand Tanda.S agar tetap konsisten, baik
dalam produksi, visi dan misi perusahaan, hingga
komunikasi brand kepada konsumen.
Tabel 1. The Golden Circle
WHY

HOW

Menyediakan seni
Memberikan kesempatan
yang berkualitas
dalam kebahagiaan
melalui aksesoris
dengan bahan barang
melalui seni
bekas

WHAT
Aksesoris dari
barang bekas

The golden circle ini dipercayai membantu sebuah
perusahaan atau merek dalam mengetahui tujuan dari
brand tersebut. Tujuan (brand purpose) tersebut akan
menjadi pedoman yang menentukan perilaku dan
keputusan sebuah merek atau perusahaan.
Tujuan dari brand Tanda.S adalah untuk membagikan
kebahagiaan dan kegembiraan kepada orang-orang
disekitarnya, atau bahkan konsumennya, melalui seni.
Tanda.S percaya bahwa seni dapat menjadi sebuah
medium bagi semua orang untuk mengekspresikan
dirinya dan menimbulkan kepercayaan diri.
Kepercayaan diri tersebutlah yang akan memberikan
kebahagiaan. Selain itu, calon konsumen yang akan
membeli produk Tanda.S juga akan dapat merasakan
kebahagiaan karena telah berpartisipasi dalam
mengurangi limbah dengan membeli produk yang
menggunakan barang bekas.
Brand purpose inilah yang akan menjadi esensi merek
(brand essence) dari Tanda.S karena esensi dan value
yang dianut oleh merek bermula dari tujuan suatu
brand. Oleh sebab itu, brand essence tersebut akan
menjadi pedoman yang dianut Tanda.S secara
konsisten dan sepanjang masa.

Brand Positioning

Sumber: Aaker (1996, p.177)
Gambar 1. Brand identity planning model

Selama ini, brand Tanda.S tidak memiliki posisi
dibenak konsumen. Hal tersebut dikarenakan tidak
adanya identitas Tanda.S yang jelas. Tanda.S,
meskipun merupakan brand yang terbuat dari barang
bekas, tidak ingin menjadikan barang bekas sebagai
inti dari brand tersebut. Hal tersebut dikarenakan
persepsi masyarakat yang masih kurang baik terhadap
barang bekas. Oleh sebab itu, positioning yang ingin
digunakan Tanda.S adalah “an enviro-conscious
accessory,” yang apabila diartikan adalah aksesoris
yang sadar lingkungan, namun istilahnya dibuat lebih
modern.
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Brand Personality
Brand personality yang ingin disampaikan oleh
Tanda.S adalah dapat diandalkan (reliable), ramah
(friendly),
dan
inspirasional
(inspirational).
Inspirasional karena brand Tanda.S merupakan salah
satu pioneer dalam brand aksesoris yang terbuat dari
barang bekas. Tanda.S merupakan brand yang reliable
karena Tanda.S memastikan produknya yang
terpercaya dan berkualitas meskipun barangnya yang
terbuat dari barang bekas. Sebuah brand yang baik
adalah brand yang ramah dan menjalin hubungan yang
baik dengan konsumennya.
Brand Naming
Nama Tanda.S tersebut merupakan sebuah filosofi
yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Nama pemiliki
perusahaan Tanda.S adalah Inggita Saraswati. Arti dari
nama “Sarawasti” adalah dewi ilmu pengetahuan,
sedangkan arti nama “Inggita” adalah tanda.
Berdasarkan arti dari nama tersebut maka arti nama
beliau adalah tanda dewi ilmu pengetahuan. Oleh sebab
itu, diberikannya nama Tanda.S karena dia ingin
meninggalkan tanda dimana-mana. Tanda yang
dimaksud beliau adalah produk dan brand Tanda.S.
Setelah dilakukannya consumer research, beberapa
dari target market Tanda.S memiliki respon yang
cukup negatif terhadap nama Tanda.S. Hal itu
disebabkan karena “S” yang ada didalamnya tidak
terdapat penjelasan, sehingga membingungkan calon
konsumen. Oleh sebab itu, nama Tanda.S akan diganti
menjadi “Tanda.” Nama tersebut masih mencerminkan
filosofi dari brand tersebut tanpa mengubah makna
dari nama brand.
Slogan Merek (Brand Tagline)
Slogan (tagline) brand Tanda adalah “confidence in
art”. Istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris yang
artinya “kepercayaan diri dalam seni.” Merek Tanda
sendiri berawal mula dari keingingan pemilik merek
dalam mencerminkan kepercayaan diri tersebut dengan
seni dan kerajinan tangan. Salah satu misi yang ingin
dicapai merek Tanda adalah memberikan kesempatan
bagi calon konsumennya untuk percaya diri dan
bahagia dalam menggunakan seni tersebut, sama
seperti brand essence dari Tanda. Oleh sebab itu,
slogan (tagline) Tanda harus mencerminkan brand
purpose saat diperkenalkan kepada konsumen
Brand Story
Brand story atau brand narrative ini digunakan guna
mengkomunikasikan strategi dan konsep kepada
konsumen agar dapat menyentuh emotional thinking
konsumen. Brand story akan berfokus pada brand
purpose Tanda, yaitu berpusat pada kepercayaan diri
dan kebahagiaan. Narasi brand Tanda akan dimulai
dengan masa kecil pemilik yang tidak memiliki
kepercayaan diri dan segala kesusahannya semenjak

kecil. Kerajinan tangan merupakan sebuah cara dan
media bagi beliau untuk memiliki ketenangan dan
kebahagian. Oleh sebab itu, dengan adanya aksesoris
Tanda, orang lain juga akan dapat merasakan
kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan dapat dimulai dari
banyak hal, bisa karena mereka dengan lebih percaya
diri mengekspresikan dirinya, atau karena merasa telah
melakukan sebuah tindakan dalam melestarikan
masalah lingkungan, meskipun hanya sebuah usaha
yang kecil. Segala alasan tersebut dapat memicu
perasaan bahagia dan emotional benefit konsumen.
Brand story tersebut akan direpresentasikan dengan
tagline brand yaitu confidence in art, bersama dengan
ikon visual merek. Tagline tersebut akan dimasukan
kedalam segala jenis media, yaitu thank you notes,
kartu nama, kemasan dan media sosial brand. Hal
tersebut dilakukan agar konsumen akan selalu
membaca tagline dan akan mengingat slogan tersebut
secara tidak langsung.

Konsep Visual Branding
Logo

Gambar 2. Logogram dan logotype final
Bentukan abstrak tersebut merupakan bentukan yang
didasarkan oleh bentuk lingkaran. Lingkaran
merupakan salah satu bentukan yang tidak memiliki
titik awal maupun akhir, yang kemudian dapat
diartikan bahwa lingkaran menggambarkan “a sense of
completeness” atau kelengkapan. Selain itu, lingkaran
juga menggambarkan rasa hangat, kesayangan dan
kekuatan.
Bentuk lingkaran tersebut menggambarkan rasa
lengkap konsumen ketika menjalin hubungan dengan
Tanda. Tanda merupakan aksesoris yang terbuat dari
barang bekas dan peduli terhadap lingkungan.
Konsumen dapat memiliki rasa terpenuhi tersebut,
seakan-akan mereka juga telah melakukan sesuatu
yang mengekspresikan kepedulian tersebut. Oleh
sebab itu, bentukan lingkaran dan dimanis tersebut
merupakan bentukan simbolik yang menggambarkan
identitas Tanda dengan baik.
Bentukan abstrak memberikan kesan dinamis, ramah,
dan artsy; sedangkan logotype Tanda berjenis sansserif tersebut memberikan kesan sederhana dan
modern. Kesan modern dan minimalis tersebut masih
menonjolkan keramahan dan meskipun tidak
memberikan kesan premium, namun terlihat dapat
diandalkan.
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Logotype tersebut akan didampingi dengan deskripsi
singkat dari Tanda, yaitu merupakan “enviro-concious
accessories” yang artinya “aksesesori yang sadar
lingkungan.”
Penggunakan logotype yang tebal memberikan kesan
menonjol sehingga Tanda tersebut masih menjadi focal
point dalam logo tersebut. Selain itu, bentukan huruf
final logo tersebut tidak terlalu kaku dan memiliki
unsur tumpul.
Jenis logotype yang akan digunakan adalah berjenis
sans-serif. Huruf jenis sans-serif memberikan kesan
modern, sederhana dan ramah, yang juga sesuai dengan
konsep Tanda.

Desain ikon menggunakan kunci elemen visual yang
sudah dimiliki oleh Tanda, yaitu lingkaran. Tangan
yang merupakan salah satu elemen visual utama ikon
tersebut menggambarkan tangan konsumen yang
bersatu dengan tangan milik Tanda.

Gambar 5. Ikon kategori produk Tanda

Warna

Light Pink

Warm Earth

Black

CMYK

: 9 - 12 - 15 -0

RGB
Hex
Pantone

: 230 - 217 - 209
: E6D9D1
: Pantone 11-0603 TCX

CMYK
RGB
Hex

: 32 - 42 - 83 -7
: 170 - 137 - 71
: AA8947

CMYK
RGB
Hex

: 75 - 68 - 67 -90
: 0-0-0
: 000000

Pantone

: Pantone 16-14 C

Pantone

: Pantone 6 C

Gambar 3. Warna utama color palette Tanda
Warna utama digunakan untuk mengidentifikasi
langsung identitas visual Tanda dalam media aplikasi,
baik logo atau tulisan maupun latar belakang. Selain
itu, ada juga yang dinamakan warna sekunder yang
digunakan sebagai elemen visual untuk melengkapi
ilustrasti visual Tanda dalam beberapa media aplikasi,
seperti dalam media sosial, stationary, dan lain
sebagainya. Warna sekunder yang digunakan dapat
beragam, namun tetap harus dalam satu tone sehingga
tidak mengubah identitas keseluruhan merek Tanda.
Elemen Grafis

Gambar 6. Elemen grafis Tanda
Elemen grafis yang dimiliki Tanda tidak memiliki
bentuk yang pasti dan konsisten pada setiap
bentukannya. Hal tersebut dilakukan karena awal mula
konsep desain keseluruhan Tanda adalah bentukannya
yang abstrak. Oleh sebab itu, elemen grafis yang
dimiliki oleh Tanda juga dapat memiliki bentuk abstrak
dan tidak kaku, melainkan dinamis. Bentukanbentukan abstrak dan dinamis tersebut memberikan
kesan seni yang lebih otentik.

Aplikasi Media
Aplikasi media digunakan untuk mendukung identitas
branding Tanda. Berikut beberapa aplikasi media yang
telah dibuat:
Kartu Nama

Gambar 4. Ikon slogan Tanda
Tagline atau slogan brand akan dikomunikasikan
dengan menggunakan ikon. Selain slogan, ikon juga
akan menggambarkan beberapa kategori yang sudah
atau yang akan dimiliki merek, yaitu anting-anting,
kalung, cincin dan gantungan kunci.

Gambar 7. Mockup kartu nama Tanda
Kartu nama Tanda menggunakan ukuran dengan
panjang 6 sentimeter dan tinggi 10 sentimeter sehingga
membentuk kartu nama secara vertikal. Kartu nama
tersebut lebih besar sedikit dari kartu nama pada
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umumnya karena dibutuhkan ukuran yang cukup untuk
menjaga kualitas dan keterbacaan tulisan pada kartu
nama tersebut setelah dipotong menjadi bookmark.

Kemasan Paper Envelope

Kartu Ucapan Terima Kasih (Thank You Card)

Gambar 10. Mockup paper envelope packaging

Gambar 8. Mockup thank you card Tanda
Kartu ucapan terima kasih ini berisi awal mula
terbentuknya Tanda yang dijelaskan secara singkat dan
sebagai ucapan terima kasih karena telah
mempercayakan Tanda sebagai merek pilihan
konsumen.

Kemasan amplop atau paper envelope digunakan untuk
produk Tanda yang lebih tipis dibandingkan produk
lainnya karena masih aman apabila dimasukan dalam
amplop yang tipis tanpa resiko merusak produk
tersebut. Pemberian logo pada kemasan menggunakan
stempel. Selain logo, ikon kategori pada bagian
belakang amplop juga akan menggunakan stempel.
Kemasan Pouch

Kemasan Paper Pillow Box

Gambar 9. Mockup Pillow Box Packaging Tanda

Gambar 11. Mockup pouch

Kemasan kotak bantal atau biasa lebih dikenal dengan
sebutan pillow box memiliki banyak ukuran yang
berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan ukuran produk
yang berbeda-beda akan diberikan kemasan yang juga
berbeda, menyesuaikan dengan ukuran produk
tersebut. Penggunaan pillow box packaging ini adalah
untuk produk yang memiliki volume lebih besar
dibandingkan produk lainnya, sehingga tidak dapat
dimasukkan kedalam kemasan amplop yang tipis. Hal
tersebut agar kemasan tidak merusak produk yang ada
didalamnya.

Pouch yang digunakan sebagai kemasan produk
memiliki fungsi yang sama dengan kemasan-kemasan
sebelumnya, Konsumen dapat memilih jenis kemasan
apa yang mereka inginkan.
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Product Holder

Gambar 15. Mockup pin dalam pouch
Gambar 12. Mockup product holder

Pin, selain gantungan kunci, merupakan salah satu
merchandise Tanda yang konsumen juga dapat beli.
Pin dapat dikreasikan sendiri oleh konsumen dan dihias
dalam pouch Tanda.
Merchandise Gantungan Kunci

Gambar 13. Mockup product holder Tanda
Kemasan product holder tersebut digunakan untuk
melindungi produk yang ada, baik dalam pengiriman
maupun didalam kemasan. Beberapa produk yang ada
dalam brand Tanda memiliki karakteristik yang rapuh,
oleh sebab itu dibutuhkannya product holder yang
aman dan kuat untuk melindungi produk tersebut.
Merchandise Pin

Gambar 16. Mockup antungan kunci
Gantungan kunci Tanda adalah salah satu merchandise
yang dapat dibeli oleh konsumen. Desain gantungan
kunci juga bermacam-macam; yaitu, logo, logotype,
tagline ikon, dan ikon kategori-kategori milik Tanda.
Media Sosial

Gambar 14. Mockup pin Tanda

Gambar 17. Mockup Instagram Tanda
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Instagram merupakan salah satu media sosial yang
digunakan sebagai alat komunikasi utama Tanda dan
konsumen. Media sosial Tanda juga harus memiliki
elemen grafis yang dinamis dan abstrak agar citra
merek Tanda tetap konsisten di segala media apapun.

Poster Diri Pameran Tugas Akhir

X-Banner

Gambar 20. Mockup poster diri pameran tugas
akhir
Gambar 18. Mockup X-banner

Katalog Pameran Tugas Akhir

X-banner Tanda digunakan sebagai media promosi
dalam pameran dan workshop yang digelar oleh Tanda.
X-banner Tanda berukuran 180 sentimeter dan panjang
80 sentimeter. Hal tersebut agar banner dapat dengan
mudah terlihat oleh konsumen dan menarik perhatian
mereka dalam mengenal Tanda.

Graphic Standard Manual (GSM)

Gambar 21. Mockup katalog pameran tugas akhir

Kesimpulan

Gambar 19. Mockup Graphic Standard Manual
Graphic Standar Manual atau biasa disingkat menjadi
GSM merupakan sebuah panduan percetakan yang
digunakan sebuah perusahaan atau brand agar tetap
konsisten. Isi GSM tersebut terdapat beragam jenis,
mulai dari pengaturan logo, tipografi dan tulisan,
hingga pengaturan warna utama dan sekunder brand.
Hal tersebut dilakukan agar terjaganya kekonsistenan
brand dalam segala jenis media aplikasi. Konsisten
adalah kunci dalam membangun brand yang kuat dan
terpercaya.

Dunia industri, khususnya industri kerajinan, di
Indonesia saat ini telah berkembang pesat. Kemenperin
2018 telah menetapkan industri kerajinan sebagai salah
satu sektor prioritas. Hal tersebut karena kerajinan
mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi,
berdaya saing global, berorientasi ekspor, dan
menyerap banyak tenaga kerja. Tanda merupakan
sebuah merek yang menjual produk aksesoris lokal
dengan menggunakan barang bekas. Namun, Tanda
masih tidak memiliki identitas yang dapat
mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan.
Perancangan ini dilakukan untuk memberikan identitas
yang
tepat
untuk
Tanda
agar
dapat
mengkomunikasikan pesan dan citra merek yang ingin
ditonjolkan kepada konsumen sehingga dapat
menimbulkan
brand
awareness
bagi
para
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konsumennya. Oleh sebab itu, dirancanglah sebuah
identitas, yang terdiri dari strategi brand, logo, yang
kemudian diaplikasikan ke beberapa media aplikasi
turunan. Media aplikasi turunan tersebut berupa
kemasan, media sosial, stationary, merchandise dan
lain sebagainya. Strategi brand dan logo tersebut harus
mencerminkan identitas merek dan tidak lupa untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
Perancangan branding untuk merek Tanda tersebut
dapat memecahkan permasalahan merek yang pada
awalnya tidak memiliki identitas dan tidak memiliki
media untuk memiliki brand awareness bagi para
konsumen..

Saran
Perancangan branding aksesoris Tanda ini terdapat
beberapa keterbatasan yang dapat menghambat
kelancaran terbentuknya perancangan. Salah satu
keterbatasan yang ada adalah waktu pengumpulan data
yang singkat sehingga pengumpulan hasil wawancara
responden yang kurang maksimal karena mayoritas
responden yang berada diluar kota sehingga hanya
dapat dilakukannya wawancara melalui media telepon.
Saran untuk perancangan selanjutnya adalah
memperbanyak jumlah responden dan jumlah kota
responden untuk dijadikan kesimpulan data riset agar
mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
Selain itu, terdapat juga beberapa media aplikasi yang
masih dapat dikembangkan seperti riset marketplace
yang ingin dituju dan desain mockup, aplikasi kemasan
tas seperti paper bag dan lain sebaiknya. Aplikasi
tersebut tidak terlalu signifigan dalam pembentukan
perancangan, namun alangkah baiknya untuk
menambahkan promosi pada perancangan IMC
selanjutnya.
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