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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar jasa konstruksi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh daya beli dari 

masyarakat dan pemerintah, dimana daya beli ini berkaitan erat dengan 

perkembangan ekonomi makro Indonesia. Namun banyak jasa konstruksi yang 

mengalami gangguan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997/1998.  Pada 

saat itu, konstruksi merupakan sektor yang paling merasakan imbas dari krisis 

ekonomi tersebut, dimana sektor konstruksi pada tahun 1998 terpuruk dan mengalami 

pertumbuhan yang paling parah dibandingkan sektor ekonomi yang lainnya seperti 

manufaktur dan pertanian. Dalam kurun waktu tersebut perusahaan-perusahaan jasa 

konstruksi sangat terpukul pada saat terjadinya krisis ekonomi karena volum 

pekerjaan konstruksi berkurang drastis, proyek ditangguhkan atau dihentikan

sementara oleh pemiliknya dan juga pemilik proyek banyak yang kesulitan 

melakukan pembayaran kepada kontraktor.  

Seiring berjalannya waktu dan adanya perbaikan ekonomi nasional, membuka 

peluang besar bagi pasar swasta untuk berkembang pada tahun-tahun berikutnya 

hingga pada saat ini pangsa pasar di sektor konstruksi nasional terus tumbuh, 

sehingga dapat diartikan sebagai masih terbatasnya pangsa pasar dan ketatnya 

persaingan di sektor jasa konstruksi nasional, bahkan hingga kedaerah-daerah. 

Kebijakan penerapan otonomi daerah pada tahun 2000 menyebabkan beralihnya 
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pengelolaan proyek-proyek dari pusat ke daerah-daerah. Tidak hanya proyek-proyek 

dari pemerintah, proyek dari swasta pun mulai diberikan wewenang pengelolaannya 

ke daerah-daerah. Hal ini  berpengaruh pada penerapan strategi meraih pangsa pasar 

dari masing-masing pelaku jasa konstruksi. Di tengah ketatnya kondisi persaingan 

bisnis jasa konstruksi ini, Para pelaku bisnis jasa konstruksi berupaya keras untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaannya.

Persaingan usaha kontruksi tersebut juga berlaku di sebuah kota kecil, seperti 

kota Madiun. Terdapat beberapa usaha konstruksi di kota Madiun yang cukup 

berkembang dan bersaing cukup ketat, seperti C.V. Naya Kartika, C.V. Bangun Cipta 

Mandiri, C.V. Bayu Adhi Sarana, C.V. Himawan Jaya, dan sebagainya. Dari 

berbagai perusahaan konstruksi yang ada di kota Madiun, salah satunya adalah C.V. 

Himawan Jaya. 

Dalam menghadapi ketatnya persaingan mengharuskan C.V. Himawan Jaya 

bekerja ekstra untuk menumbuhkan kepercayaan konsumennya. Kepercayaan 

konsumen terbentuk karena adanya kejujuran, profesionalitas kerja, kualitas produk, 

serta kompetensi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut membuat 

pemilik C.V. Himawan Jaya memerlukan adanya pencitraan yang lebih kuat di mata 

investor, konsumen, dan strategi partnernya, serta menginginkan logo baru untuk 

perusahaannya.

Seiring berjalannya waktu, C.V. Himawan Jaya ingin mengembangkan target 

marketnya. C.V. Himawan Jaya mulai membidik pihak swasta maupun BUMN 

sebagai target bisnisnya, karena tidak ingin hanya mengandalkan tender dari 

pemerintah. Pihak swasta atau diluar dari instansi pemerintahan dinilai memiliki nilai 
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proyek yang cukup menggiurkan. Oleh karena itulah C.V. Himawan Jaya semakin 

memerlukan sebuah rencana pemasaran yang lebih terstruktur.

Melihat hal tersebut, penulis mencoba membuat redesain logo dan 

perancangan identitas, agar sesuai dengan visi dan misi C.V. Himawan Jaya dalam 

Tugas Akhir , dengan judul PERANCANGAN ULANG (REDESIGN) LOGO 

DAN CORPORATE IDENTITY SYSTEM

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, perlu adanya perancangan komunikasi 

visual pada C.V. Himawan Jaya. Adapun rumusan masalah dari perancangan ini 

adalah :

1. Bagaimana merancang corporate identity system yang sesuai untuk C.V. 

Himawan Jaya agar lebih dikenal oleh mitra kerja baru yang lebih luas?

2. Bagaimana merancang promosi dan periklanan perusahaan yang lebih kuat 

dan mampu mencitrakan kinerja perusahaan  yang representative, tersistem, 

dan terintegrasi serta membangun images perusahaan yang kuat, sesuai 

dengan visi dan misi  C.V. Himawan Jaya?

3. Bagaimana memilih media dan penempatan media promosi yang efektif, 

kreatif dan tepat sasaran serta merepresentasikan identitas perusahaan, sesuai 

dengan visi dan misi  C.V.  Himawan Jaya?
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C. Tujuan

Adapun tujuan dari PERANCANGAN ULANG (REDESIGN) LOGO 

DAN CORPORATE IDENTITY SYSTEM C.V. HIMAWAN JAYA adalah 

sebagai berikut :

1. Merancang corporate identity system yang sesuai untuk C.V. Himawan Jaya 

agar lebih dikenal dengan mitra kerja baru yang lebih luas.

2. Merancang promosi dan periklanan perusahaan yang lebih kuat dan mampu 

mencitrakan kinerja perusahaan  yang representatif, tersistem, dan terintegrasi 

serta membangun images perusahaan yang kuat, sesuai dengan visi dan misi  

C.V. Himawan Jaya.

3. Memilih media dan penempatan media promosi yang efektif, kreatif dan tepat 

sasaran serta merepresentasikan identitas perusahaan, sesuai dengan visi dan 

misi  C.V.  Himawan Jaya.

D. Target Visual/Target Karya

Direncanakan perancangan promosi C.V. Himawan Jaya akan menggunakan 

media media sebagai berikut :

1. Stationery, meliputi:

a. Business Card (kartu nama)

b. Letterhead (Kop Surat)

c. Envelop (amplop) 11x 23 dan 23x30

d. Clear Folder (map)
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2. Administration and Management Forms, meliputi:

a. Stampel perusahaan

b. Agenda

c. Notes 

d. Nota instruksi

e. Nota pengiriman

f. Kwitansi

g. Faktur

3. Signage and identification

a. ID Card

b. Seragam pekerja lapangan

c. Seragam Staff 

d. Papan nama CV untuk proyek

e. Monument Sign

f. Transportation

4. Below the Line

a. Company profile

b. Company Profile Flip Book / Buku Profil Perusahaan Digital

c. X-Banner

5. Above the Line

a. Mini Board

b. Iklan pada Koran Lokal

c. Street Vertical Banner
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d. Spanduk

6. Media On Line

a. Website

b. Web Banner

c. Facebook

7. Merchandising

a. Cassa Bag Besar

b. Cassa bag kecil

c. Kalender Meja

d. Untuk klien Interior design dan property

1) Gantungan kunci

2) Mug

3) Asbak

4) Jam 

5) Screen Guard Sticker Laptop

e. Untuk klien kontraktor

1) Polo Shirt

2) Payung Golf

3) Topi

4) Lighter (Korek Api)

5) Dompet Handphone
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D. Target Market dan Target Audience

Target market biasanya dijabarkan dengan data statistik, khususnya data 

demografis dan geografis. Yang paling umum, data demografis berisi: umur, 

pendidikan, agama, dan status sosial-ekonomi. Sedangkan geografis berisi: desa, 

kota, provinsi, pesisir, juga pegunungan. (Djito Kasilo, 2008:11)

Sedangkan Target market yang dituju oleh C.V Himawan Jaya, sesuai dengan 

konsep segmentasi pasar, yaitu badan-badan usaha yang ada yang ingin menjalin 

kerjasama d bidang konstruksi ataupun pengadaan barang dan jasa di kota Madiun 

dan sekitarnya (eks.Karisidenan Madiun). Namun selama ini yang menjalin 

kerjasama dengan C.V. Himawan Jaya sebagian besar adalah instansi-instansi 

pemerintahan atau badan usaha milik negara (sesuai tender dari pemerintah daerah). 

Oleh karena itu, kini C.V. Himawan Jaya mengembangkan targetnya pada  investor 

swasta, karena di masa kini nilai proyek dari pihak swasta dinilai cukup 

menggiurkan, sehingga tidak hanya mengandalkan tender dari pemerintah daerah. 

Adapun perincian dari target market dan target audience dari C.V. Himawan 

Jaya adalah sebagai berikut:

1. Target Market

a. Geografis

Secara geografis target dari C.V. Himawan Jaya adalah pengusaha atau 

investor dari pihak swasta maupun BUMN di kota Madiun dan eks. 

Karisidenan Madiun.

b. Demografis
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Faktor demografis dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya

adalah:

1) Usia : 30 - 55 tahun

2) Jenis kelamin : Laki laki dan perempuan.

3) Pendidikan :  Min. Sarjana

4) Pekerjaan   : Pegawai atau wiraswasta.    

5) Golongan Ekonomi : kelas menengah keatas.

2. Target Audience

Identifikasi audiens sasaran adalah melakukan identifikasi pada pasar

yang ingin kita bidik atau dengan kata lain melakukan segmentasi pasar 

dan pembidikan pasar. (M. Suyanto, 2006:20)

Data target audience berisi data psikologis, mulai dari selera, 

kebiasaan, sikap hingga impiannya. (Djito Kasilo, 2008:13)

a. Psikografi

1) Masyarakat modern yang membutuhkan ruang usaha atau 

ruang tinggal yang nyaman..

      2) Masyarakat modern yang selalu mengikuti perkembangan 

trend desain dengan desain yang selalu inovatif.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Redesain Logo dan Corporate Identity

Antara identity dan logo terkait satu dengan lainnya. Kita sering melihat logo, 

yaitu rancang grafis yang digunakan untuk mengkomunikasikan identitas produk, 

perusahaan, atau institusi. Logo mencerminkan kepribadian suatu brand, bagian dari 

brand identity. Juga menjelaskan tentang keberadaan produk. Jadi, logo merupakan 

atribut suatu brand. (Adhy Trisnanto, 2007:102)

Brand memiliki makna yang jauh mendalam dan luas dari pada logo. Logo 

berbentuk fisik dan bisa dilihat, sedangkan brand mencakup keseluruhannya, baik 

yang fisik, non fisik, dan pengalaman. Seumpama manusia, logo adala wajahnya, 

identitas adalah penampilan fisiknya (termasuk logo), komunikasi dan perilakunya. 

Sedangkan brand adalah keseluruhan manusia iu, jiwa dan raganya (termasuk 

identitas, otomatis termasuk logo juga). Brand merupakan rangkuman nilai-nilai 

esensial dari entitas. (Surianto Rustan, 2009:16)

Sebuah perusahaaan yang kuat harus memiliki corporate identity yang jelas. 

Secara mendasar corporate identity dapat mewakili apa yang diinginkan oleh 

perusahaan, untuk menciptakan image yang baik dimata konsumen serta sebagai 

salah satu sarana promosi. Agar dapat menjadi efektif, identitas perusahaan harus 

dapat bersinergi dan menyatu dengan pelanggannya, sekaligus dapat membedakan 
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antara merek atau jasa yang ditawarkan dari perusahaannya dengan pesaing, sekaligus 

dapat mewakili apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan. 

Untuk menggambarkan suatu corporate identity, logo merupakan atribut 

utama yang terpenting dan terlihat secara fisik. Melalui logo, tergambar image dari 

perusahaan tersebut dan seseorang juga dapat mengidentifikasi image dari sebuah 

perusahaan, baik visi dan misinya, corporate value, corporate culture, dan seluruh 

kepribadiannya. (Surianto Rustan, 2009:66)

Oleh karena itulah banyak perusahaan yang mendesain logo dan identitas 

perusahaannya, bahkan melalukan redesain logo dan identitas perusahaannya agar 

secara lebih tepat dapat mewakili citra perusahaan tersebut.  (Frank Jefkins, 

1997:297)

Redesain terdiri dari 2 kata Re dan Desain. Re berasal dari kata Replay dalam 

bahasa inggris yang berarti pengulangan. Jadi, Redesain adalah pendesainan kembali 

suatu produk untuk memenuhi suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Ada dua alasan mengapa sebuah perusahaan melalukan redesain logo dan 

identitas perusahaan. Yakni untuk memodernisasi penampilan perusahaan, atau 

karena terjadi perubahan mendasar dalam perusahaan. (Frank Jefkins, 1997:297)

Jika suatu perusahaan melalukan redesain logo dan corporate identity, berarti 

perusahaan tersebut mengulang kembali usahanya untuk menciptakan ingatan di 

benak khalayak atas keberadaannya yang unik dan mengulang kembali promosi 

terhadap perusahaannya. Atas dasar alasan ini, maka pengubahan suatu rancangan 

identitas perusahaan yang dilakukan secara mendadak akan merugikan perusahaan 

tersebut. Meskipun demikian, perubahan-perubahan rancangan desain logo dan 
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corporate identity tetap saja dilakukan, sebab suatu perusahaan ingin memiliki simbol 

identitas yang lebih kuat di mata konsumennya. (Frank Jefkins, 1997:297)

Sekali mempunyai suatu logo yang kontinyu dan rangkaian material 

pemasaran yang dirancang dengan baik, maka akan dapat digunakan untuk bertahun-

tahun mendatang. Sekali mempunyai logo yang kuat, maka menciptakan program 

pemasaran yang konsisten adalah suatu kemudahan bagi sistem yang sudah ada. 

(Agus Suryana, 2007:76)

Logo dapat menjadikan sebuah perusahaan tampak lebih professional. Jika 

sebuah perusahaan ingin dirasa sebagai penawaran jasa kaliber tinggi, maka harus

tampak berbudi bahasa halus dan terpampang dengan suatu brand. (Agus Suryana, 

2007:77)

B. Logo

Logo atau tanda gambar (picture mark) merupakan identitas yang 

dipergunakan untuk menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau 

perusahaan maupun organisasi. (Adi Kusrianto, 2007:222)

Logo merupakan suatu identitas merek yang mengkomunikasikan secara luas 

tentang produk, pelayanan, dan organisasi dengan cepat. Logo tidak sekedar label, 

tetatpi menampilkan pesan kualitas dan semangat produk, lewat pemasaran, 

periklanan dan kinerja produk. (M. Suyanto, 2004:87)

Logo adalah elemen gambar / simbol pada identitas vusual. Sedangkan dalam 

salah satu artikel Design Institute of Australia
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sebuah simbol atau gambar pengidentifikasi perusahaan tanpa kehadiran nama 

Logo menurut www.vivalogo.com adalah sebuah elemen yang secara unik 

mengidentifikasi perusahaan, produk, jasa, institusi, agensi, asosiasi, acara, dan 

lainnya dengan tujuan membedakan secara umum pemilik logo dari entitas. Logo 

juga memiliki kepentingan untuk menghindari kebingungan yang mungkin terjadi di 

market, distributor, supplier, pemakai, dan lainnya. (majalah Concept, 2007:13)

Menurut Daniel Surya (Country Director dari Enterprise IG), logo adalah 

salah satu alat visual yang bisa mengomunikasikan value dari perusahaan kepada 

target audience, serta simbolisasi secara visual dari visi dan aspirasi orang-orang 

senior dalam perusahaan tersebut. Fungsi logo tak hanya sebatas itu, apabila 

dilakukan dan diproses dengan tepat, desainnya bagus dan sesuai dengan elemen-

elemen yang digunakan, maka logo bisa memvisualisasikan dan mengangkat 

attraction awal secara visual. Jika logo diterjemahkan dengan baik, suatu logo akan 

menjadi brand, dan setelah menjadi brand, suatu logo akan banyak sekali 

kegunaannya. (majalah Concept, 2007:13)

Dalam versi Nico A. Pranoto (Creative Director of Banana Inc.) menguraikan 

identity yang paling esensial, karena 

apabila kita melihat perusahaan, tak mungkin kita mengingat stationery-nya. 

Mungkin beberapa orang mengingat signage-sinage di perusahaan, beberapa 

mungkin impress dengan packaging produknya. Tapi bila kita membicarakan sebuah 

brand,

juga menjelaskan lebih jauh, jika logo memiliki keterkaitan dengan brand, bahkan 
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sangat dekat dengan brand, tapi logo bukan brand, dan sebaliknya brand bukanlah 

logo. Bisa dikatakan bahwa logo merupakan salah satu interpretasi dari brand dan 

merupakan patokan atau pengenal bagi orang-orang awam yang kurang mengerti 

akan brand. (majalah Concept, 2007:13)

1. Klasifikasi Logo

Jenis-jenis logo sangat dibutuhkan sebelum memutuskan untuk membuat 

logo. Sedangkan unsur-unsur bentuk logo menurut Adi Kusrianto (2007:240-242) 

dapat dipilah-pilah menjadi 4 kelompok. Namun demikian, kelompok-kelompok 

tersebut bisa digabungkan sehingga mengandung unsur campuran. Diantaranya 

adalah:

a. Logo dalam bentuk alphabetical

Logo yang terdiri dari bentuk huruf-huruf atau dimaksudkan untuk 

menggambarkan bentuk huruf dan kombinasi dari bentuk huruf. 

b.  Logo dalam bentuk benda konkret

Bentuk konkret, misalnya bentuk manusia, bentuk binatang, tanaman, 

perealatan, maupun benda yang lain.

c. Bentuk abstrak, polygon, Spiral, dsb

Logo kelompok ini memiliki elemen-elemen yang merupakan bentuk 

abstrak, bentuk geometri, spiral, busur, segitiga, bujur sangkar, pologon, 

titik-titik, garis, panah, gabungan bentuk-bentuk lengking, dan bentuk 

ekspresi 3 dimensi.

a. Simbol, nomor, dan elemen lain
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Bentuk-bentuk yang dikenal untuk menggambarkan sesuatu seperti hati, 

tanda silang, tanda plus, tanda petir, tanda notasi music, dsb.

Menurut Yasaburo Kuwayama, penul Trademarks & Symbols of The 

Word di dalm buku Surianto Rustan juga membagi trademark menjadi 4 jenis. 

Pertimbangan Kuwayama dalam membuat pengkategorian semata-mata dilihat dari 

segi penampilan fisiknya, bukan dari maknanya.  Yasaburo Kuwayama 

mengkatagorikan logo menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Alphabet (berbebtuk huruf)

b. Symbols, numbers (lambang-lambang, angka-angka)

c. Concrete forms (bentuk yang serupa dengan objek aslinya)

d. Abstract forms (bentuk abstrak)

Namun, menurut Surianto Rustan, apapun bentuk dan cara pengkategorian 

logo, untuk mudahnya kita hanya perlu mengetahui 2 hal sederhana dan mendasar 

sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari segi konstruksinya, logo pada umumnya terbagi 

menjadi 3 jenis, yaitu:

1) Picture mark dan letter mark (elemen gambar dan tulisan saling 

terpisah).

2) Picture mark sekaligus letter mark (bisa disebut gambar, bisa juga 

disebut tulisan / saling berbaur).

3) Letter mark (elemen tulisan saja).

b. Bahwa logo apapun, semua dibentuk dari basic shape / primitive shapes

atau bentuk-bentuk dasar.
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2. Kriteria Logo Yang Baik

Logo tidak sekedar label, tetapi menampilkan pesan kualitas dan semangat 

produk, lewat pemasaran, periklanan, dan kinerja produk. Oleh karena itulah, saat 

mendesain logo, produk atau bisnis klien harus diidentifikasi terlebih dahulu, selain 

itu logo dari pesaingnya pun juga perlu d perhatikan. 

Agar lebih efektif, menurut Adi Kusrianto, sebuah logo harus memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:

a. Memiliki sifat unik. Tidak mirip dengan logo lain sehingga orang tidak 

bingung karena logo mirip desain lain yang sudah ada.

b. Memiliki sifat yang fungsional sehingga dapat dipasang atau digunakan 

dalam berbagai keperluan. Misalnya, logo dapat dicetak berwarna, tetapi 

bila diperlukan dapat dicetak hitam putih saja. Dapat direproduksi dalam 

ukuran kecil, tetapi jika perlu juga masih bagus jika diperbesar 100 kali. 

Dapat dipasang pada berbagai material dari kertas, kain, logam, serta 

permukaan barang (gelas, pulpen, bola, dsb) tanpa terjadi distorsi yang 

berarti terhadap bentuk logo.

c. Bentuk logo mengikuti kaidah-kaidah dasar desain (misalnya bidang, 

warna, bentuk, konsistensi, dan kejelasan).

d. Mampu merepresentasikan suatu perusahaan / lembaga atau produk.

Logo yang dirancang juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Sebaiknya menggunakan jumlah warna sesedikit mungkin, dan apabila 

memungkinkan memilih Warna Spot. Warna Spot adalah terminologi dari 

warna cetak baku siap pakai, bukan warna yang di mix (CMYK) yang 
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memungkinkan terjadinya penyimpangan warna karena berbagai alas an 

pada saat proses pencetakan.

b. Sedapat mungkin menghindari penggunaan gradasi warna karena dalam 

banyak hal, gradasi akan menyulitkan reproduksi.

c. Disarankan menggunakan program vector grafis untuk menggarap logo, 

karena hasilnya mudah diperbesar maupun diperkecil.

d. Harus mewaspadai segala bentuk pelanggaran hak cipta desain atau 

trademark.

e. Di dalam perancangan logo, tentukan pula guidelines untuk menentukan 

posisi logo di halaman maupun bidang kosong (white space) di sekeliling 

logo untuk menjaga konsistensi penampilan logo tersebut pada berbagai 

Brand Standard Manual

f. Lebih baik tidak menggunakan pilihan font spesifik maupun clip art

karena hak ciptanya perlu dibeli terlebih dahulu. Jika tetap dilakukan, 

maka akan memudahkan orang lain akan meniru.

g. Penggunaan image wajah seseorang yang masih hidup sebaiknya jangan 

digunakan.

h. Hindari penggunaan fotografi maupun image yang rumit karena hal itu 

akan membatasi kemungkinan mereproduksi, atau seandainya dapat, akan 

diperlukan biaya yang lebih mahal.

i. Penggunaan simbol-simbol atau image yang berkaitan dengan agama, 

karena sifatnya sensitif, sehingga dengan konotasi tertentu dapat 

menyinggung kepercayaan kelompok atau penganut agama tertentu.
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Sedangkan menurut David E. Carter, pakar Corporate Identity dan penulis 

buku The Big Book of Logo, dari Amerika, dalam buku Surianto Rustan mennyatakan 

bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang logo yang baik harus mencakup beberapa 

hal sebagai berikut:

a. Original dan Destinctive, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan, dan 

daya pembeda yang jelas.

b. Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun 

diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda.

c. Simple dan sederhana, dengan pengertian mudah ditangkap dan 

dimengerti dalam waktu yang relatif singkat.

d. Easily associated with the company, di mana logo yang baik akan mudah 

dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu 

perusahaan atau organisasi.

e. Easily adabtable for all graphic media. Di sini, faktor kemudahan 

mengaplikasikan logo, baik yang menyangkut bentuk fidik, warna 

maupun konfigurasi logo pada berbagai media grafis perlu 

diperhitungkan pada saat proses perancangan untuk menghindari 

kesulitan-kesulitan dalam penerapannya.

Sedangkan menurut Surianto

pada fungsi awal logo, kriteria utama yang tidak dapat dipungkiri, yaitu:

a. Harus unik. Mencerminkan dan mengangkat citra entitasnya sekaligus 

membedakannya dengan yang lain.
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b. Harus dapat mengakomodasikan dinamika yang dialami entitasnya 

dalam jangka waktu selama mungkin. Artinya logo harus fleksibel 

sekaligus tahan lama. 

Diluar kriteria utama tersebut, ada beberapa kriteria umum yang bersifat fisik 

yang dilihat dari faktor bentuk, warna, dan ukuran.

Kriteria-kriteria diatas dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam mendesain 

logo. Namun kriteria-kriteria tersebut tidak bersifat kaku, bahkan tidak menutup 

kemungkinan untuk berubah di masa depan seiring dengan perkembangan kreatifitas.

3. Tahapan Membuat Logo

Mengenai tahapan kerja dan sejumlah pengetahuan lain dibutuhkan untuk 

menghasilkan karya logo dengan kualitas yang optimal. Tahapan kerja merupakan 

pola umum yang dapat dijadikan pijakan. Tahapan tersebut menurut Surianto Rustan, 

adalah:

a. Riset dan analisa

Mencari fakta-fakta tentang entitas, termasuk pesaingnya. Apabila entitas 

adalah sebuah perusahaan, maka yang diriset pertama kali adalah sector 

industri, visi, misi, struktur perusahaan, analisa pasar, target market group, 

analisa SWOT, dan lain-lain. Kemudian menanyakan alas an dan tujuan 

pembuatan logo. Lalu mengadakan wawancara khusus untuk mendapatkan 

personality dari brand tersebut. Dikumpulkan dalm bentuk keywords / kata 

kunci. Keseluruhan hasil riset dan analisa dirangkum dalam creative brief

yang akan digunakan untuk tahap selanjutnya.

b. Thumbnails
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Berdasarkan creative brief maka dibuatlah thumbnails yang merupakan 

visual brainstorming atau cara pengembangan ide lewat visual, berupa 

sketsa-sketsa kasar pensil yang dilakukan secara manual.

c. Komputer

Tahap berikutnya baru kita gunakan komputer. Beberapa thumbnails yang 

berpotensi dipilih, lalu dipindahkan ke komputer.

d. Review

Setelah terkumpul alternatif desain yang sudah diedit dan dirapikan, tahap 

selanjutnya adalah mengajukannya ke klien untuk dipilih. Ditahap ini 

keikutsertaan klien harus intens, prosesnyapun tidak mungkin hanya 

sekali. Itu semua melalui proses bolak-balik evaluasi antara klien dan 

desainer. Hingga terpilih dan disempitkan hingga menjadi satu logo 

andalan yang kemudian di-finishing agar

dipublikasikan.

e. Pendaftaran merek

Logo yang sudah selesai kemudian didaftarkan ke Direktorat Jendral HAk 

Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI), Departemen Hukum dan HAM 

untuk mendapat perlindungan hak dari penggunaan secara tidak sah oleh 

pihak lain. Proses registrasi ini sebaiknya dimulai dari sejak saat 

pengajuan nama merek.

f. Sistem identitas
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Dalam tahap ini atribut lainya ditentukan, seperti logo turunan, sistem 

warna, sistem tipografi, sistem penerapan logo pada berbagai media, dan

lain-lain.

g. Produksi

Berdasarkan pada pedoman sistem identitas, berbagai media internal dan 

eksternal mulai diproduksi dengan menggunakan identitas yang sudah 

dipatenkan.

C. Corporate Identity 

Persaingan yang hebat dalam dunia usaha sekarang ini menyebabkan 

pentingnya setiap badan usaha untuk dapat memiliki corporate identity, karena 

corporate identity adalah salah satu cara perusahaan atau golongan untuk bisa 

menampilkan eksistensinya di dalam interaksi sosial. Corporate identity merupakan 

identitas yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dan 

bisa juga berfungsi sebagai penanaman citra atau image yang bisa menjadikan daya 

tarik. (www.midas-solusi.com)

Agus Suryana, dalam bukunya 

-unsur visual 

konsisten yang digunakan di dalam material pemasaran. (Agus Suryana, 2007:74)

The Company Image dentitas 

korporat atau corporate identity adalah apa yang senyatanya ada pada atau 

ditampilkan oleh perusahaan. (www.minnyminds.wordpress.com)
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Identitas perusahaan (corporate identity) adalah suatu cara atau suatu hal yang 

memungkinkan suatu perusahaan dikenal dan dibedakan dari perusahaan-perusahaan 

lainnya. Identitas perusahaan tersebut harus diciptakan melalui suatu perancangan 

desain khusus yang meliputi segala hal yang khas / unik berkenaan dengan 

perusahaan yang bersangkutan secara fisik sehingga dapat mengingatkan pada 

khalayak akan suatu perusahaan. (Frank Jefkins, 1997:296)

Identitas korporat (corporate identity) menurut M. Linggar Anggoro adalah 

suatu cara atau suatu hal yang memungkinkan suatu perusahaan dikenal d dibedakan 

dari perusahaan-perusahaan lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa identitas perusahaan 

harus diciptakan melalui suatu rancangan desain khusus yang meliputi hal-hal unik 

atau khas tentang perusahaan yang bersangkutan secara fisik. 

(www.minnyminds.wordpress.com)

Public Relation Konsep 

korporat disebut juga sebagai simbol perusahaan, apakah berbentuk logo perusahaan 

atau lambang lainnya. Simbol selain dimaksud agar lebih mudah diingat oleh 

konsumen juga agar dijiwai oleh segenap karyawannya. Simbol sangat penting bagi 

perusahaan yang bergerak di sektor jasa yang menjaga pelayanan, kredibilitas, dan 

keramahan. (www.minnyminds.wordpress.com)

Didalam marketing, Corporate Identity

yang disesuaikan dengan pencapaian terhadap sasaran bisnis secara obyektif, pada 

umumnya seringkali dimanifestasikan melalui branding atau digunakan sebagai 
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merek dagang. Corporate identity biasa dihadirkan ketika suatu perusahaan berusaha 

membangun filosofi perusahaan tersebut.  (www.gesvisual.word.com)

Corporate identity adalah suatu bentuk visual dan ekspresi grafis dari image

dan identitas suatu perusahaan. Sebagai bentuk visual, corporate identity

menampilkan simbol yang mencerminkan image yang hendak disampaikan. Sebagai 

suatu ekspresi grafis, sebuah identitas perusahaan dapat diciptakan dan dipengaruhi 

nasib dari perusahaan tersebut. (jurnal Christine Suharto Cenadi, 1999:75)

Sebuah perusahaan yang baik harus dapat menyampaikan image sesuai 

dengan identitasnya. Dalam suatu perusahaan, image adalah kesan yang diberikan 

oleh perusahaan itu kepada publik melalui produk-produk atau kegiatan-kegiatannya, 

dan usaha-usaha pemasarannya. Karena itu, dibutuhkan sebuah identitas yang kuat 

sebagai patokan untuk menciptakan image atau kesan yang ingin disampaikan. 

Sebaiknya, image merupakan cerminan dari suatu perusahaan. (jurnal Christine 

Suharto Cenadi, 1999:76)

1. Karakter Corporate Identity

Sebuah corporate identity yang efektif, berdasarkan jurnal Christine Suharto 

Cenadi, harus memiliki beberapa karakter-karakter sebagai berikut:

a. Simbolisme yang sederhana tetapi mengena.

Kesederhanaan adalah dasar dari kombinasi identitas brand pakage symbol

yang baik.(Veronica Napoles, 1988: p. 23)

Semakin sederhana suatu simbol, semakin jelas pula pesan yang hendak 

disampaikan.

b. Mempunyai pemicu visual yang kuat.
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Sebuah simbol yang efektif harus mampu memicu respon terhadap suatu 

produk atau perusahaan. Saat dimana konsumen berurusan dengan perusahaan 

itu, maka hanya perlu memikirkan produk atau jasa dari perusahaan tersebut, 

dan nama perusahaan itu akan diingat sendirinya. 

c. Identitas sebagai alat promosi dan pemasaran.

Corporat identity adalah alat promosi yang sangat efektif dan aktif. 

Walaupun kampanye untuk suatu iklan produk berakhir, tetapi identitas tetap 

dipakai sampai bertahun-tahun.

d. Corporate identity harus dapat diingat dan mengesankan.

Suatu corporate identity yang baik mempunyai dua sifat, yaitu mengusulkan 

(suggestiveness) dan mengingatkan (recall). Bila konsumen ingin membeli 

suatu produk, maka ia akan teringat nama suatu perusahaan, ini disebut 

mengusulkan (suggestion). Bila konsumen ini kemudian dating lagi dan 

membeli produk yang sama dan ia menghubungkan kembali dengan 

produsennya, maka ini disebut mengingatkan (recall).

2. Fungsi Corporate Identity

Selain bergungsi sebagai identitas perusahaan, corporate identity menurut 

Christine Suharto Cenadi dalam jurnalnya, juga mempunyai fungsi-fungsi, antara 

lain:

a. Sebagai alat yang menyatukan strategi perusahaan.

Sebuah corporate identity yang baik harus sejalan dengan rencana perusahaan 

dan dapat mencerminkan image perusahaan melalui produk atau jasanya.

b. Sebagai pemacu sistem operasional suatu perusahaan.
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Dengan mengevaluasi sistem operasional perusahaan dalam pembuatan 

corporate identity, maka akan ditemukan kelemahan atau kesalahan yang 

selama ini dilakukan, sehingga tercipta tujuan perusahaan yang lebih baik dan 

mantap.

c. Sebagai pendiri jaringan network yang baik.

Perusahaan yang memiliki image positif, stabil, dapat dipercaya dan 

diandalkan akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan modal 

atau bekerjasama dalam perusahaan tersebut,  juga mendapatkan banyak 

keringanan saat membutuhkan tambahan modal dari bank.

d. Sebagai alat jual dan promosi.

Perusahaan dengan image yang positif berpeluang besar untuk 

mengembangkan sayapnya dan memperkenalkan produk atau jasa baru. 

Konsumen yang telah lama akan setia memakai produk atau jasa yang 

ditawarkan.

3. Identitas

Sebagai perumpaan, bila berkenalan dengan seorang teman baru. Pertama kali 

yang dinilai adalah penampilan fisiknya, wajah, gaya rambut, pakaian. Kedua, yang 

akan dinilai adalah perkataan dan cara bicaranya, apakah sopan, tegas, santai 

humoris. Terakhir, yang ketiga, yang dinilai tingkah lakunya, apakah sopan dan 

menjaga tatakrama, atau kasar dan tidak tahu aturan, apakah tingkah lakunya 

konsisten dengan yang dikatakan. Ketiga tahap penilaiaan manusia terhadap 

sesamanya ini, dalam konteks corporate identity, menurut Surianto Rustan disebut 

dengat identity mix, terdiri atas:
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a. Visual

Contoh: logo dan tag linenya, tipografi, warna, seragam, signage, bangunan, 

packaging.

b. Komunikasi

Contoh: iklan, laporan tahunan, press release, custumer service, public relation.

c. Perilaku (behavior)

Corporate value, corporate culture, norma.

Setelah berkenalan, melihat penampilan, cara berkomunikasi dan perbuatan, 

maka akan muncul hasil penilaian keseluruhan terhadap orang tersebut. Inilah yang 

disebut dengan brand image, yaitu gambaran mental terhadap sebuah brand.

Diharapkan meningkatkan brand awareness dan brand image positif di benak 

masarakat, itulah tujuan identitas.

4. Corporate Identity System

Istilah yang digunakan  untuk menyebut Corporate Identity System (Pedoman 

Sistem Identitas) sangat banyak. Beberapa diantaranya adalah Graphic Standard, 

Graphic Standard Manual, Brand Identity System, Graphic Standard Guide, Graphic 

Standart System, Corporate Signage, Corporate Identity Manual, Identity Standard 

Manual, Visual Identity Standard Manual, Visual Identity guide, Signage System, dan 

masih banyak yang lain. (Surianto Rustan, 2009:90)

Corporate Identity System adalah pegangan bagi perusahaan atau entitas 

apapun, dalam menerapkan konsistensi identitas. Namun selain fungsi tersebut, 

corporate identity system memiliki peran yang mendasar sebagai alat yang 
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memvisualkan citra perusahaan sebagai citra bersama (seluruh personil) dalam satu 

entitas yang utuh. (Surianto Rustan, 2009:90)

Corporate Visual Identity Systems digunakan untuk mengkomunikasikan 

keberadaan sebuah korporasi, organisasi, institusi ataupun golongan. Dengan 

menggunakan nama, lambang, tipografi, warna dan semboyan (tagline/slogan). 

Corporate Visual Identity Systems diolah tidak hanya berupa sebuah identitas abstrak 

belaka, namun juga diapalikasikan menjadi identitas visual mulai dari stationary 

office hingga aktiva tetap seperti bangunan, sarana angkut bahkan ke pernak-pernik 

pendukung promosi seperti merchandise. (www.agesvisual.wordpress.com)

Lebih jauh Corporate Visual Identity Systems (CVIS) akan berkaitan dengan 

segala aspek pasar seperti: produk, harga, tempat, promosi, audience, segmentasi 

pasar, bukti fisik dan proses industri. Dalam sebuah literatur managerial menyatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki standardisasi Corporate Visual Identity Systems

lebih mampu mengantisipasi kesulitan-kesulitan komunikasi terhadap keragaman 

publik dan biasanya dapat mengambil keuntungan diawal dalam sebuah sistem pasar. 

(www.agesvisual.wordpress.com)

Penerapan Corporat Identity System pada umumnya berisi:

a. Logo 

Sebagai atribut utama identitas diterangkan, termasuk konstruksi bentuk 

dan hubungan dengan elemen lainnya.

b. Warna



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

27

Sistem warna yang digunakan perusahaan, alternatif warna dalam kondisi 

tertentu, dan informasi kode warna untuk percetakan, screen dan media 

online.

c. Tipografi

Type family (huruf dalam satu keluarga huruf) yang digunakan, alternatif

huruf untuk berbagai media.

d. Elemen lainnya

Fotografi, Ilustrasi maupun elemen-elemen visual lain yang membawa 

satu nuansa brand.

e. Layout

Ketentuan mengenai penyusunan berbagai elemen dalam satu komposisi 

layout.

f. Penerapan identitas

Penerapan Identitas pada berbagai media aplikasi yang digunakan 

perusahaan.

g. Incorrect use

Penerapan yang slah dari seluruh poin di atas disertai dengan contoh 

kasusnya.

Di luar pedoman yang umum, ada juga yang mencantumkan tata bahasa 

perusahaan, signage, seragam karyawan, display pameran, gift, dan lain-lain. 

Tergantung dari kebutuhan perusahaan, besar kecilnya perusahaan, budget, dan 

banyak faktor lain. (Surianto Rustan, 2009:91)
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5. Merek Badan Hukum atau Perusahaan

Merek badan hukum dapat diartikan sebagai perusahaan. Citra perusahaan 

dapat ditonjolkan seperti suatu hubungan bahwa konsumen mempunyai ikatan 

emosional dengan perusahaan atau korporasi yang membuat produk-merek atau 

menyediakan jasa secara keseluruhan. (Surachman S.A., 2008:236)

Citra perusahaan dalam membangun merek tergantung pada sejumlah faktor, 

sektor produksi perusahaan yang dibuat, tindakan yang diambil, dan cara yang 

dikomunikasikan kepada pelanggan atau konsumen. (Surachman S.A., 2008:237)

Asosiasi citra perusahaan yang menjadi perhatian konsumen (a customer-

focused corporate image association) adalah suatu upaya untuk menciptakan persepsi 

konsumen terhadap perusahaan dan produk yang dihasilkan sehingga akan 

memperkuat hubungan  (relation-ship) antara produk dengan pelanggan, perusahaan 

dengan pelanggan. (Surachman S.A. 2008:238)

Upaya-upaya mengomunikasikan merek-produk oleh perusahaan pemegang 

merek mengandalkan bauran komunikasi pemasaran terpadu, seperti periklanan, 

promosi penjualan, penjualan pribadi, penjualan langsung atau melalui publisitas 

dapat membangun kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan mengacu kepada 

kepercayaan konsumen bahwa perusahaan mampu merancang dan menyampaikan 

produk dan jasanya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.(Surachman S.A., 2008:239)

6. Image (Citra)

Image atau citra adalah persepsi masyarakat terhadap pemasaran. (Philip 

Kotler, 1995:361)
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a. Brand image

Brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk 

dan melekat dibenak konsumen. Konsumen yang terbiasa menggunakan 

merek tertentu cenderung memiliki konsistensi terhadap brand image.

(Freddy Rangkuti, 2002:244)

Citra merek merupakan bagian dari merek yang dapat dikenali 

namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain huruf atau warna 

khusus, atau persepsi pelanggan atas sebuah produk atau jasa yang

diwakili oleh mereknya. (Surachman S.A,2008:13)

Citra merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul di 

benak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi 

tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra 

tertentu yang dikaitkan kepada suatu merek, sama halnya ketika kita 

berpikir mengenai orang lain. (Terence A.Shimp,2000:12)

Untuk itu, perlu peningkatan ekuitas merek hingga konsumen 

memiliki rasa loyalitas terhadap merek. Secara umum, usaha untuk 

meningkatkan ekuitas suatu merek dilakukan melalui pilihan yang positif 

atas identitas merek (yaitu pemilihan nama merek atau logo yang baik). 

Namun usaha yang paling sering dilakukan adalah melaui program 

pemasaran dan komunikasi pemasaran, agar tercipta asosiasi yang

mendukung, kuat, dan unik di benak konsumen antara merek dengan 
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Kesan yang ditimbulkan oleh sebuah merek bergantungan pada 

titik kontak konsumen dengannya. Citra merek adalah keseluruhan 

kumpulan kesan merek. (Adhy Trisnanto,  2007:103)

Kesan pada sebuah merek bergantung pada tempat dimana 

customer melalukan kontak dengan merek. Bermacam-macam kesan 

itulah yang bersama-sama menjadi citra merek. (Adhy Trisnanto, 

2007:104)

b. Corporate image

Citra dari suatu perusahaan berawal dari perasaan pelanggan dan 

para pelaku bisnis tentang organisasi yang bersangkutan sebagai hasil 

evaluasi individual tentang hal tersebut. (Surachman S.A., 2008:275)

Pengendali citra perusahaan terdiri atas etika dan budaya 

perusahaan, etika para pegawainya, etika bisnis, etika produk yang 

dihasilkan, komunikasi, tenaga penjual, harga pemasok, pelayanan, dan 

saluran distribusinya. (Surachman S.A., 2008:275)

Agar pembangunan citra perusahaan tersebut efektif maka 

diperlukan usaha yang kuat untuk meningkatkannya melalui atribut-

atribut yang terlibat dalam keputusan pembelian yang selalu 

dikomunikasikan kepada pasar sasaran. Jika perusahaan tidak dapat 

menunjukkan kinerja yang sesuai dengan atribut-atribut tersebut, maka 

akan kehilangan pangsa pasarnya. (Surachman S.A., 2008:276)
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D. Strategi Pemasaran Kontraktor

Menurut Biemo W.Soemarmi dalam jurnalnya, strategi pemasaran dilakukan 

hanya sebatas pada penggunaan alat-alat promosi seperti membagi-bagikan brosur, 

pengiklanan dan lainnya tanpa diikuti oleh sebuah rencana pemasaran yang 

terstruktur dan dirumuskan segaris dengan arah dan tujuan perusahaan. Sebaliknya 

hasil studi memberikan indikasi bahwa pemasaran telah menjadi salah satu pilihan 

penting bagi kontraktor konstruksi di Indonesia untuk tetap dapat bertahan. 

Pendekatan strategi pemasarannya pun tidak sebatas bermain pada alat-alat promosi, 

tetapi lebih ditekankan pada pemberian nilai tambah (added value) pada produk yang 

dihasilkan dan menciptakan hubungan kemitraan antara klien dan perusahaan sebagai 

strategi promosi perusahaan. Walaupun strategi pemasaran belum seluruhnya 

direncanakan secara formal dan rinci, namun sebagian besar perusahaan telah 

memiliki visi dan misi yang memberikan arah dan tujuan dari strategi pemasaran 

yang disusun.

Didalam jurnal Biemo W. Soemardi, penelitian yang dilaksanakan oleh 

Katsanis, C. J (2001) menyimpulkan bahwa tujuan pemasaran dari suatu perusahaan 

bisnis konstruksi pada umumnya ditekankan pada hal-hal peningkatan brand image,

kualitas produk, pertumbuhan penjualan dan kepuasan pelanggan. Digunakannya 

citra (image) yang kuat sebagai basis positioning utama perusahaan, nilai tambah 

(added value) diberikan untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan dan 

pertumbuhan penjualan serta kepuasan pelanggan telah dijadikan tolok ukur dari 

keberhasilan rencana pemasaran perusahaan kontraktor konstruksi.
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Pada dasarnya strategi pemasaran kontraktor dapat dikelompokan ke dalam 

empat karateriksik; pemilihan pasar, produk, harga, distribusi, dan promosi. Keempat 

hasl tersebut akan memberikan gambaran umum tentang strategi pemasaran produk 

jasa kontraktor. Perbedaan dalam hal cara penyusunan rencana pemasaran pada 

kontraktor besar, menengah, dan kecil, tampaknya tidak membuat pendekatan strategi 

pemasaran mereka secara umum berbeda satu sama lainnya. Hal ini ditunjukkan 

dengan tidak adanya perberdaan yang berarti antara kontrator besar, menengah, dan 

kecil dalam melaksanakan strategi pemilihan pasar sasaran (market selection) dan 

strategi bauran pemasaran (marketing mix). (Jurnal Biemo W. Soemaerdi, 2009)

1. Strategi Pemilihan Pasar 

Pasar dalam industri konstruksi yang heterogen dan adanya persaingan 

tampaknya menyebabkan kontraktor konstruksi mengelompokkan pasarnya dalam 

rangka memahami struktur pasar yang akan dilayaninya. Pengelompokan pasar 

difokuskan pada kebutuhan dan keinginan klien akan produk-produk jasa yang perlu 

disediakan dan siapa pengguna dari produk yang akan disediakan. Ini ditunjukkan 

dengan dominannya penggunaan variabel tipe proyek dan status kepemilikan proyek 

sebagai salah satu variabel dasar dalam mengelompokkan pasar industri konstruksi. 

Variabel dasar lain yang dipandang tidak kalah pentingnya adalah variabel nilai 

proyek yang mencerminkan skala usaha dari perusahaan tersebut. Secara umum, 

perusahaan yang lebih besar terlihat mampu melayani lebih banyak segmen pasar 

dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Hal tersebut adalah logis, karena 

keterbatasan sumber daya (dana, tenaga kerja, keahlian, teknologi) tampaknya 

menjadi kendala untuk melayani semua segmen pasar yang telah diidentifikasi 
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sebelumnya. Inilah kiranya yang menyebabkan perbedaan pandangan setiap 

kontraktor dalam melihat suatu potensi pasar yang ada serta perbedaan dalam hal 

jumlah segmen pasar yang dilayani. Dalam hal mengelompokkan pasar di dalam 

industri jasa konstruksi, terdapat perbedaan antar satu organisasi dengan organisasi 

yang lainnya. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh gambaran mengenai potensi 

pasar yang dimiliki oleh kelompok-kelompok pasar yang ada di dalam lingkup 

industri konstruksi ini secara seragam, karena berbeda-bedanya sudut pandang, cara 

dan kebutuhan perusahaan atau organisasi tersebut dalam mengelompokkan pasar 

dimana perusahaan tersebut akan melaksanakan usahanya. (Jurnal Biemo W. 

Soemaerdi, 2009)

kontraktor konstruksi saat ini memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk 

melayani klien pemerintah dibandingkan klien swasta. Ini berarti proyek-proyek 

pemerintah memiliki daya tarik tertentu bagi kontraktor jika dibandingkan dengan 

proyek-proyek swasta. Dari hasil wawancara didapatkan beberapa hal yang menjadi 

alasan mengapa pasar pemerintah ini cenderung dianggap lebih berpotensi 

dibandingkan pasar swasta, yaitu diantaranya terdapatnya kepastian anggaran 

pembangunan yang tercantum dalam anggaran belanja negara baik di tingkat pusat 

(APBN) maupun di tingkat daerah (APBD) setiap tahunnya yang dialokasikan untuk 

pembangunan fisik. Hal ini menyebabkan pasar pemerintah dipandang sebagai pasar 

yang sangat berpotensi memberikan pemasukan bagi perusahaan. Selain itu, belum 

adanya sistem yang baku serta kurang terbukanya sistem pengadaan barang dan jasa 

yang dilakukan oleh klien swasta sampai saat ini memberi peluang terjadinya 

persaingan yang tidak sehat di antara para kontraktor. Keadaan tersebut kadang kala 
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menyebabkan diperlukannya pendekatan-pendekatan khusus (pendekatan secara 

informal maupun formal) untuk dapat mengikuti pelelangan atau memenangkan 

proyek-proyek swasta tersebut tanpa melalui suatu pelelangan. Tingginya tingkat 

resiko dalam hal ketidakpastian pembayaran, terutama pada saat-saat akhir dari 

penyelesaian proyek, juga dinyatakan oleh kontraktor sebagai alasan untuk lebih 

memilih pasar pemerintah sebagai pasar sasarannya. (Jurnal Biemo W. Soemaerdi, 

2009)

Hampir seluruh kontraktor ingin dipersepsikan sebagai perusahaan yang 

memiliki reputasi atau citra (image) yang kuat, harga yang bersaing dan 

berpengalaman. Atribut-atribut ini digunakan oleh kontraktor untuk mendapatkan 

eksistensi di benak kliennya. Pengambilan basis posisi sebagai tersebut di atas 

tampaknya dilandasi oleh pandangan bahwa kesan atau reputasi yang baik adalah 

modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari klien. Dari pernyataan visi dan 

misi perusahaan terlihat bahwa kesan sebagai perusahaan konstruksi yang besar, 

handal, terkemuka, terbaik, unggul dan dikenal luas merupakan kesan atau citra 

positif yang ingin ditanamkan di dalam benak klien-klien perusahaan. Di sisi lain 

membangun posisi dengan basis harga menunjukkan betapa ketatnya persaingan yang 

dihadapi oleh para kontraktor di dalam pasar industri konstruksi yang ada saat ini 

sehingga perusahaan ingin dipersepsikan sebagai perusahaan yang memiliki produk-

produk jasa konstruksi dengan harga bersaing. (Jurnal Biemo W. Soemaerdi, 2009)

Positioning perusahaan konstruksi harus didukung dengan upaya menciptakan 

perbedaan-perbedaan yang unik (differentiation) dibandingkan dengan para 

kontraktor pesaingnya. Kontraktor-kontraktor tersebut dalam menciptakan suatu 
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perbedaan yang unik memanfaatkan aktivitas rantai nilai perusahaan (value chain

activity) yang terdiri dari aktivitas pendukung (infrastruktur perusahaan, sumber daya 

manusia, pengembangan teknologi) dan aktivitas primer (proses konstruksi, 

pemberian layanan tambahan). Berbeda dengan produk manufaktur yang secara fisik 

dapat dilihat secara nyata perbedaan antara satu produk dengan produk yang lainnya, 

produk jasa konstruksi ini bersifat intangible yang mengharuskan kontraktor 

membantu klien mengidentifikasi produk jasa yang ditawarkan dengan cara 

mengkomunikasikan atau mempromosikan perbedaan-perbedaan yang dimiliki 

perusahaan, sehingga dipersepsikan unggul dibandingkan perusahaan lainnya yang 

bergerak pada segmen pasar yang sama. Akan tetapi semua perbedaan yang 

diciptakan tersebut, baik yang diciptakan melalui aktivitas pendukung dan aktivitas 

primer tidak dapat membebaskan kontraktor dari keadaan bahwa kontraktor harus 

bersaing berdasarkan harga karena umumnya sistem pengadaan suatu proyek melalui 

sistem pelelangan yang menuntut kontraktor untuk selalu menawarkan harga 

serendah mungkin. (Jurnal Biemo W. Soemaerdi, 2009)

2. Strategi Produk

Penawaran paket-paket produk jasa tambahan (misalnya design-build) dalam 

rangka melakukan diferensiasi dalam aspek layanan tampaknya sangat tergantung 

pada klien sasarannya. Namun, pelaksanaan design-build ini masuk kategori tinggi 

(terutama untuk kontraktor menengah dan kecil), tampaknya penawaran paket-paket 

jasa tambahan ini lebih ditujukan pada klien swasta dibandingkan pada klien 

pemerintah. Dengan memberikan perbedaan paket-paket produk jasa ini, perusahaan 
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dapat meningkatkan harga penawaran sesuai nilai (value) yang diserahkan. (Jurnal 

Biemo W. Soemaerdi, 2009)

Bauran pemasaran (marketing mix) yang dijalankan oleh perusahaan saat ini 

mendukung posisi pasar yang ingin diraih yaitu posisi yang berbasis harga. Produk 

sekeliling (surround product) yang diciptakan (yaitu sumber daya yang berkualitas) 

lebih ditujukan untuk menciptakan nilai (value) berupa terciptanya efisiensi biaya 

pada setiap aktivitas konstruksi. Sistem kontrol yang diterapkan untuk menjamin 

tercapainya produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan pelatihan-

pelatihan yang diberikan kepada para personil, semuanya akan berdampak pada 

terciptanya efisiensi proses konstruksi diantaranya efisiensi waktu, berkurangnya 

kesalahan-kesalahan dalam bekerja, yang pada akhirnya akan menghemat biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan. Pemberian insentif pada para karyawan yang merupakan 

suatu tindakan pemasaran internal akan berdampak pada meningkatnya motivasi kerja 

yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari para 

karyawan. Dengan demikian, harga penawaran yang diajukan dapat bersaing dengan 

para pesaing lainnya. (Jurnal Biemo W. Soemaerdi, 2009)

3. Strategi Harga

Harga merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran sangat penting 

bagi perusahaan kontraktor konstruksi. Bersaing dengan basis harga tentu membuat 

kontraktor kesulitan dalam melakukan diferensiasi terhadap produk jasanya dari para 

pesaingnya, yang terkait dengan terbatasnya bidang yang mempengaruhi aspek 

kualitas, inovasi, waktu, dan biaya dari produk/jasa yang ditawarkan. Strategi harga 

rendah ini menyebabkan kontraktor harus mampu melakukan efisiensi sehingga 



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

37

biaya-biaya dapat ditekan serendah mungkin yang pada akhirnya diharapkan dapat 

menurunkan harga yang ditawarkan. Meski demikian, jika tidak dilakukan dengan 

hati-hati penerapan strategi ini berpotensi pada dikorbankannya kualitas produk yang 

dihasilkan hanya demi menjaga tingkat keuntungan yang ingin diperoleh oleh 

perusahaan. (Jurnal Biemo W. Soemaerdi, 2009)

Kemampuan yang berbeda dari setiap perusahaan, baik kemampuan secara 

teknis maupun keuangan menyebabkan kontraktor tidak dapat melayani seluruh 

segmen pasar yang ada. Ini menyebabkan berbeda-bedanya jenis produk jasa 

konstruksi yang ditawarkan serta berbeda-bedanya pandangan para kontraktor 

terhadap potensi suatu segmen pasar yang ada. Kontraktor yang memiliki kualifikasi 

yang lebih besar terlihat mampu menyediakan produk jasa konstruksi yang lebih 

banyak. Kontraktor besar yang memiliki kemampuan yang lebih besar dari kontraktor 

menengah dan kecil, terutama dalam hal keuangan, terlihat menyediakan lebih 

banyak produk jasa konstruksi, baik produk-produk jasa konstruksi yang biasa 

dibutuhkan oleh klien pemerintah (bangunan-bangunan infrastruktur publik) dan yang 

biasa dibutuhkan oleh klien swasta (bangunan-bangunan yang bersifat komersial). 

Sementara produk-produk jasa tersebut disediakan secara merata oleh sebagian besar 

kontraktor besar, tidak demikian halnya dengan kontraktor menengah dan kecil yang 

cenderung hanya menyediakan produk-produk jasa konstruksi gedung dan bangunan-

bangunan yang bersifat komersial. (Jurnal Biemo W. Soemaerdi, 2009)

Dalam hal penyediaan produk jasa perusahaan di pasaran dan menjangkau 

pasar sasaran, ditemukan perbedaan strategi yang dipilih antara kontraktor besar, 

menengah dan kecil. Sebagian besar kontraktor besar beroperasi dengan membuka 
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cabang-cabang pada daerah-daerah yang potensial. Sedangkan kontraktor menengah 

dan kecil seluruhnya tidak menyediakan produk jasanya melalui pembukaan kantor 

cabang. Tampaknya kendala dari sumber daya menjadi pertimbangan utama dari para 

kontraktor dalam memutuskan cara penyediaan produk jasanya tersebut disamping 

pemasaran produknya masih terkonsentrasi pada satu wilayah geografis tertentu.

(Jurnal Biemo W. Soemaerdi, 2009)

4. Strategi Distribusi 

Dari pola penggunaan saluran pemasaran dan strategi komunikasi perusahaan, 

terlihat kecenderungan untuk menjangkau pasar sasaran dengan cara langsung. Ini 

dibuktikan dengan rendahnya kecenderungan penggunaan pihak-pihak perantara dan 

komunikasi melalui media. Hal ini mengindikasikan bahwa kontraktor menginginkan 

terjadinya kontak langsung antara kontraktor (sebagai produsen) dan klien (sebagai 

costumer), dengan demikian diharapkan adanya suatu hubungan (relationship) yang 

berkelanjutan. Pendekatan-pendekatan khusus (secara formal maupun informal) yang 

bertujuan mempengaruhi klien sasaran untuk melakukan pembelian menjadi salah 

satu taktik yang diterapkan untuk mendukung strategi ini. Pengembangan jaringan 

relasi yang luas ditujukan untuk menimbulkan efek word of mouth (penyebaran dari 

mulut ke mulut) agar produk jasa perusahaan dapat dikenal lebih luas oleh pasar. 

Dengan demikian terlihat bahwa mengembangkan dan membina suatu hubungan 

(relationship) yang lebih bersifat pribadi (personal) dengan klien sasaran adalah 

merupakan inti dari strategi komunikasi dari kontraktor konstruksi. (Jurnal Biemo W. 

Soemaerdi, 2009)
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5. Strategi Promosi dan Komunikasi

Media promosi sebagai alat pemasaran cenderung hanya dimanfaatkan oleh 

kontraktor besar saja, terutama melalui iklan, website, dan mengadakan event-event 

yang disponsori perusahaan. Dengan digunakannya media-media promosi tersebut 

terlihat bahwa perusahaan memiliki tujuan untuk menjangkau pasar sasaran yang 

lebih luas. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan promosi produk-produk konsumsi 

(consumer goods) yang sangat aktif membujuk masyarakat untuk membeli produk-

produk yang ditawarkannya, sejauh ini pesan yang disampaikan melalui media-media 

promosi oleh kontraktor konstruksi seperti iklan terlihat lebih pasif . Sebenarnya 

media-media promosi perlu digunakan untuk menginformasikan produk jasa yang 

dimiliki oleh perusahaan, pembentukan citra (image) serta meningkatkan kesadaran 

(awareness) klien sasaran akan keberadaan perusahaan, dan mempunyai suatu tujuan 

akhir yaitu terjadinya penjualan. (Jurnal Biemo W. Soemaerdi, 2009)

E. Industri Bangunan 

Dalam buku Pengantar arsitektur, karangan James C. Snyder dan Anthony J. 

Catanese, disebutkan bahwa dalam Industri Bangunan, setiap kontraktor setempat 

harus mengadakan penawaran untuk suatu proyek pada waktu yang dikehendaki dan 

harus mengetahui undang-undang bangunan setempat serta peraturan-peraturan 

pembagian wilayah. Selain itu, para kontraktor harus mengetahui sub kontraktor 

setempat dan pengadaan tenaga kerja setempat. 
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Pada hampir semua proyek bangunan utama, pembangunan ditanggulangi 

oleh seorang kontraktor tunggal yang dipilih melalui proses penawaran bersaing. 

Banyak kontraktor lebih menyukai bekerja melalui perundingan (negosiasi) langsung. 

Ini terutama berlaku dalam pasar yang sangat kompetitif, di mana seorang kontraktor 

mungkin mengajukan tawaran menghadapi sepuluh atau lebih pesaing. (James C. 

Snyder dan Anthony J. Catanese, 1984:123)

1. Konstruksi

Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang 

meliputi pembangunan gedung (building construction), pembangunan prasarana sipil 

(Civil Engineer), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan 

konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi 

merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda 

yang dirangkai menjadi satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang yang 

dikenalkan sebagai klasifikasi. (www.triantomedia.blogspot.com)

Pada umumnya kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan 

oleh konsultan perencana (team Leader) dan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor 

konstruksi yang manajer proyek/kepala proyek. Orang-orang ini bekerja didalam 

kantor, sedangkan pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh mandor proyek yang 

mengawasi buruh bangunan, tukang dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan 

fisik sebuah konstruksi. Transfer perintah tersebut dilakukan oleh Pelaksana 

Lapangan. Dalam pelaksanaan bangunan ini, juga diawasi oleh konsultan pengawas 

(supervision Engineer). (www.triantomedia.blogspot.com)
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Dalam melakukan suatu konstruksi biasanya dilakukan sebuah perencanaan 

terpadu. Hal ini terkait dengan metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan, 

rancang bangun, dan efek lain yang akan terjadi saat pelaksanaan konstruksi. Sebuah 

jadual perencanaan yang baik, akan menentukan suksesnya sebuah bangunan yang 

terkait dengan pendanaan, dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan 

material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan pekerjaan konstruksi, 

persiapan dokumen tender, dan lain sebagainya. (www.triantomedia.blogspot.com)

Menurut Undang-undang tentang Jasa konstruksi, Jasa Konstruksi adalah 

layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan 

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan 

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta 

kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Dari pengertian dalam UUJK tersebut maka dalam masyarakat terbentuklah 

Usaha Jasa Konstruksi, yaitu usaha tentang jasa atau services di bidang perencana, 

pelaksana dan pengawas konstruksi yang semuanya disebut Penyedia Jasa yang dulu 

lebih dikenal dengan bowher atau owner.

Disisi lain muncul istilah Pengguna Jasa yaitu yang memberikan pekerjaan 

yang bisa berbentuk perseorangan, badan usaha maupun instansi 

pemerintah.Sehingga pengertian utuhnya dari Usaha Jasa Konstruksi adalah salah 

satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau 

pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu 
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bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan penggunaan atau 

pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan

masyarakat pemakai/pemanfaat bangunan tersebut, tertib pembangunannya serta 

kelestarian lingkungan hidup. (www.triantomedia.blogspot.com)

Bentuk fisik disini adalah bangunan konstruksi yang melekat dengan tanah 

seperti gedung, rumah, jalan, dermaga, bendungan, bendung dan lain sebagainya dan 

tidak suatu bangunan konstruksi yang berpindah-pindah ataupun tergantung di udara 

seperti konstruksi mobil, konstruksi kapal, konstruksi pesawat terbang dan lain-lain.

Sedangkan dalam UUJK disebut juga bahwa bentuk fisik lain ialah dokumen lelang, 

spesifikasi teknis dan dokumen lain yang digunakan untuk membangun konstruksi 

tersebut. (www.triantomedia.blogspot.com)

Ada 3 (tiga) katagori kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi 

menurut UU No. 18 Tahun 1999, yaitu :

a. perencana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa perencanaaan 

dalam konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian 

dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan 

dokumen kontrak kerja konstruksi, ini umumnya disebut Konsultan 

Perencana.

b. pelaksana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa pelaksanaan 

dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-

bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan 

penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, yang umumnya disebut 

Kontraktor Konstruksi.



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

43

c. pengawasan konstruksi yaitu kegiatan yang memberikan layanan jasa 

pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan 

konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan 

akhir konstruksi, ini biasa disebut Konsultan Pengawas.

Dengan definisi diatas, maka istilah yang selama ini di kenal yaitu Konsultan 

dan Kontraktor sesungguhnya menjadi "tiga kategori" sebagaimana diuraikan diatas.

Bentuk usaha dari kegiatan konstruksi ini adalah Perseorangan dan Badan 

Usaha. Bentuk usaha Perseorangan hanya untuk pekerjaan beresiko kecil, 

berteknologi sederhana dan berbiaya kecil. Sedangkan bentuk usaha ber-Badan 

Usaha adalah untuk pekerjaan beresiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya besar.

(www.triantomedia.blogspot.com)

Perusahaan jasa konstruksi yang diperbolehkan berusaha adalah :

a. Perusahaan Badan Usaha Nasional berbadan hukum yang menjadi dua, 

yaitu Perusahaan Nasional berbadan hukum seperti Perseroan terbatas 

(PT), dan Perusahaan bukan berbadan hukum seperti CV, Fa, Pb, 

Koperasi, dsb.

b. Badan Usaha asing yang dipersamakan.

2. Properti

Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entiti 

dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu 

hak eksklusif. Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk real property

(tanah), kekayaan pribadi (personal property) atau kepemilikan barang secara fisik 

lainnya, dan kekayaan intelektual. hak dari kepemilikan adalah terkait dengan 
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properti yang menjadikan sesuatu barang menjadi "kepunyaan seseorang" baik 

pribadi maupun kelompok, menjamin si pemilik atas haknya untuk melakukan segala 

suatu terhadap properti sesuai dengan kehendaknya, baik untuk menggunakannya 

ataupun tidak menggunakannya, untuk mengalihkan hak kepemilikannya. Beberapa 

ahli filosofi menyatakan bahwa hak atas properti timbul dari norma sosial. Beberapa 

lainnya mengatakan bahwa hak itu timbul dari moralitas atau hukum alamiah.

(www.triantomedia.blogspot.com)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian ataudefinisi 

properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasaranan yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang 

dimaksudkan. Singkatnya, definisi dari properti adalah tanah milik dan bangunan.

Pengertian properti menurut "common law" atau hukum Anglo Saxon dari 

Inggris disebutkan bahwa properti artinya pemilikan atau hak untuk memiliki sesuatu 

benda, atau segala benda yang dapat dimiliki. Artinya properti dapat dibedakan 

kepemilikannya atas benda-benda bergerak (personal property) dan tanah serta 

bangunan permanen (real property). Dalam personal property ada yang termasuk 

tangible (seperti peralatan, perlengkapan mesin, kendaraan dan lain-lain) dan 

intangible asset (seperti surat-surat berharga dan godwill/copyright/franchises, dan 

lain-lain). Sedangkan real property adalah pengertian properti yang kita pahami 

selama ini yakni tanah dan bangunan permanen serta pengembangan lainnya.

(www.triantomedia.blogspot.com)

Dengan demikian penilaian properti adalah suatu proses perhitungan secara 

matematika dan kajian karakteristik dalam memberikan suatu estimasi dan 
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pendapatan atas nilai ekonomis suatu properti baik berwujud maupun tidak berwujud, 

berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta yang obyektif dan relevan dengan 

menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. 

(www.//bicaraproperti.com/2010/pengertian-properti)

3. Desain Interior

Desain Interior adalah salah satu bidang studi keilmuan yang diasarkan pada 

ilmu desain. Bidang keilmuan ini bertujuan untuk dapat menciptakan suatu 

lingkungan binaan (ruang dalam) beserta elemen-elemen pendukungnya, baik fisik 

maupun non fisik, sehingga kualitas kehidupan manusia yang berada didalamnya 

menjadi lebih baik. (http://dairizgraph.wordpress.com)

Menurut wikipedia.com, pengertian interior design adalah a multi-faceted 

profession in which creative and technical solutions are applied within a structure to 

achieve a built interior environment. These solutions are functional, enhance the 

quality of life and culture of the occupants, and are aesthetically attractive. Designs 

are created in response to and coordinated with code and regulatory requirements, 

and encourage the principles of environmental sustainability.Yang dimaksud disini 

adalah interior design merupakan sebuah profesi di bidang kreatif dengan solusi 

solusi teknis yang diterapkan kedalam struktur yang dibangun, untuk mencapai 

lingkungan interiornya. solusi ini fungsional, diantaranya untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan dan budaya penghuninya serta memunculkan kesan estetik dalam 

rumah yang menarik. desain diciptakan untuk merespon terhadap adanya peraturan 

yang ditentukan yaitu untuk mendorong prinsip2 kelestarian lingkungan.
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Ada tiga hal utama yang menjadi kajian dalam desain interior, yaitu ruang, 

alat dan manusia penggunanya.

Dalam mempelajari desain interior diperlukan penguasaan sejumlah 

pengetahuan yang berkait dengan aspek kebutuhan manusia didalam ruang sebagai 

makluk individual maupun sosial. Pengetahuan yang dimaksud mencakup : sejarah 

desain, psikologi, sosiologi, ergonomi, konstruksi bangunan, fisika teknik,

metodologi dan estetika. (www.dairizgraph.wordpress.com)

Selain pemahaman terhadap pengetahuan yang mendukung diperlukan juga 

penguasaan keterampilan dalam proses perancangan desain interior antara lain 

kemampuan membuat program, kemampuan membuat presentasi desain, kemampuan 

komunikasi dan sebagainya. (www.dairizgraph.wordpress.com)

Bidang kajian program studi interior meliputi :

a. Bidang perancangan fasilitas tidak bergerak : fasilitas pendidikan, fasilitas 

komersial, fasilitas rekreasi, eksibisi, terminal dan hunian. Fasilitas bergerak 

antara lain : sarana transportasi bus, kapal laut, kereta api.

b. Bidang keahlian furniture.

c. Bidang keahlian teknologi dan ilmu bahan.
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BAB III

IDENTIFIKASI DATA

A. Obyek Perancangan

1. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : C.V. Himawan Jaya

Alamat Perusahaan : Jl. Pandan No. 26, Madiun, 63121

Telepon / fax : (0351) 7561947 / (0351)451068

Email : himawanjayacv@ymail.com.

      No. Tanda Daftar Perusahaan : 13.13.3.52.00377

No. Surat Ijin Usaha Perdagangan : 503/089-PK/401.303/2009

No. Ijin Usaha Jasa Konstruksi : 1-001954-3577-2-00055

No. Pokok Wajib Pajak : 01.843.160.1.621.000

No. Keanggotaan Gapensi Kota Madiun : 03.2010.13.3577.001259

Klasifikasi Usaha :

a. Sipil

Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk perawatannya, Jembatan dan 

perawatan, Drainase, Irigasi dan Drainase termasuk perawatannya.

b. Arsitektural

Perumahan Tunggal dan Koppel termasuk perawatannya, Bangunan-bangunan 

Non Perumahan lainnya termasuk perawatannya, Jasa perencanaan gambar, 

perencanaan biaya dan konstruksi dan pelaksana.
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Konsep awal jasa ini hanya terfokus pada permintaan    proyek-proyek 

konstruksi, seiring berjalannya waktu maka orientasi C.V. Himawan Jaya 

berkembang ke rumah tinggal, property, desain interior dan bangunan lainnya. 

      Sarana Pendukung  : 

a. SDM yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi dalam perencanaan dan 

pelaksanaan

b. Workshop yang presentative dengan peralatan yang memadai untuk proses 

pelaksanaan dan produksi.

Logo Perusahaan        :

2. Visi dan Misi

a. Visi                                   

1) Menjadi perusahaan jasa konstruksi pilihan utama yang handal

dengan inovatif, biaya hemat, mutu akurat, dan waktu yang tepat.

2) Menjadi mitra pilihan utama dalam bidang usaha konstruksi, 

perekayasaan dan investasi.

      b. Misi        

1) Berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana melalui jasa konstrusi.
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2) Mendapatkan kepercayaan dalam pelaksanaan pembangunan dan 

pengembangan sarana dan prasarana melalui jasa konstruksi.

3) Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dan layanan yang 

handal dan bermutu.

4) Menyediakan lingkungan kerja yang aman ,mensejahterakan dan 

memberikan kesempatan untuk berkembang secara profesional bagi 

karyawan.

5) Meningkatkan kemampuan dan daya saing SDM dengan 

mengutamakan pada pengembangan keahlian teknik dan manajemen 

proyek

3. Sejarah

Menurut Surat Akta Pendirian Perusahaan No.26 oleh notaries Yvone Erawati 

S.H.,  C.V. Himawan Jaya berdiri sejak tanggal 20 April 1999. C.V. Himawan Jaya 

semula didirikan dalam bentuk perseroan komanditer yang didirikan oleh Bapak 

Rochmad Himawan, S.E, Ibu Poedji Oetaminingsih, S.E, dan Bapak Sugianto. Bapak 

Rochmad Himawan, S.E. sebagai persero aktif  yang juga menjabat sebagai direktur 

utama. Namun menurut Akta Perubahan Terakhir No.11 tanggal 5 Febuari 2003, 

Bapak Rochmad Himawan, S.E. dan Bapak Sugianto mengundurkan diri dan Ibu 

Poedji Oetaminingsih, S.E. menggantikan Bapak Rochmad Himawan, S.E. sebagai 

direktur utama C.V. Himawan Jaya hingga kini. Sedangkan Rindyah Hanafi, S.E, 

M.M sebagai persero pasif menduduki jabatan sebagai wakil direktur.
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Jasa kontraktor C.V. Himawan Jaya merupakan salah satu dari beberapa 

perencana dan pelaksana konstruksi bangunan di Kota Madiun. Maksud dan tujuan 

berdirinya C.V. Himawan Jaya adalah melakukan usaha-usaha dalam bidang 

pembangunan termasuk didalamnya perencanaan, pelaksanaan serta pemborongan 

(kontraktor) bangunan, jembatan, jalan-jalan dan irigasi. Namun, seiring berjalannya 

waktu, C.V. Himawan Jaya mengembangkan usahanya kearah property, hal tersebut 

dilakukan sebagai nilai tambah bagi C.V. Himawan Jaya.

Sejak awal berdiri,  dalam proses kerjanya, C.V. Himawan Jaya bekerja sama 

dengan sejumlah toko-toko material yang ada di Kota Madiun juga beberapa 

perusahaan penyedia alat-alat berat konstruksi yang ada di Kota Surabaya. 

Kemudahan komunikasi memperkecil kesalahpahaman antara C.V. Himawan Jaya, 

mitra bisnis, serta kliennya. Sedangkan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada 

proses pembangunan biasanya akan ditanggung pihak pelaksana, kecuali karena hal-

hal tertentu lainnya. 

4. Struktur Organisasi Perusahaan

a. Direktur Utama : Poedji Oetaminingsih S.E.

b. Wakil Direktur / Persero : Rindyah Hanafi S.E., M.M.

c. Personil Inti Perusahaan :
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No. Nama Tgl/Bln/Tahun

Kelahiran

Pendidikan Profesi keahlian

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Yudi Winarto, S.T.

Hardianto

Taru Pabilan

Slamet Purwanto

R. Handayani, S.E.

Moh. Tamami

Ati Dwi R., S.E.

Nanang K., S.T.

Firmansyah G.D

29/10/1979

24/03/1968

01/07/1948

29/071969

10/12/1971

12/10/1964

23/09/1979

08/02/1982

02/02/1985

S1 Teknik  Sipil

STM (jur.Bangunan)

STM (jur. Bangunan)

STM (jur. Listrik)

S1 Manajemen

D3 Seni dan Desain

S1 Ilmu Administrasi

S1 Arsitektur

S1 Manajemen

Koordinator Pelaksana

Pelaksana I

Pelaksana II

Logistik

Keuangan

Pembantu Pelaksana

Administrasi Proyek

Penanggungjawab  Desain 

arsitektur

Marketing

Tabel 3.1. Personil C.V. Himawan Jaya

Sedangkan karyawan atau tenaga kerja lain yaitu beberapa pegawai kantor 

dibawah bagian-bagian personil inti, beberapa pekerja freelance, tukang dan pekerja 

lapangan, sopir, OB, dsb. C.V. Himawan Jaya juga memberikan peluang bagi 

mahasiswa yang ingin magang di bidang konstruksi. Sedangkan beberapa tukang 

tambahan dipekerjakan dengan sistem borongan jika tukang atau pekerja lapangan 

yang ada dirasa kurang untuk proyek yang besar.
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Bagan 3.1. Bagan Struktur Organisasi Kerja C.V. Himawan Jaya

Bagan 3.2. Bagan Struktur proses kerja C.V. Himawan Jaya

5. Sarana 

Untuk memenuhi keperluan dalam menjalankan usahanya dibidang konstruksi, 

C.V. Himawan Jaya memiliki beberapa peralatan utama yang menunjang kemajuan 

C.V. Himawan Jaya, dan peralatan-peralatan yang dimiliki akan terus bertambah 
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setiap tahunnya.  Beberapa peralatan yang dimiliki oleh C.V. Himawan Jaya hingga 

bulan Desember 2010, diantaranya adalah:

Tabel 3. 2. Sarana C.V. Himawan Jaya

No Jenis

Peralatan

Jml Kondisi Merek Tahun

Pembuatan

Lokasi

Barang

Bukti

Kepemilikan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Truk

Vibrator Concrette

Sepeda Motor

Bor Stross

Molen

Diesel Air

Meja Gambar

Alat Potong Besi

Stemper 

Komputer

Laptop

Mesin Las Listrik

Mobil 

Camera SLR

Printer Laser Jet 

Multifungsi

2

2

2

1

2

1

2

1

1

4

3

1

3

2

3

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Toyota

Mikasa

Yamaha

-

Globe

Matic

Muntoh

-

Yanmar

Intel dual core

Advan, 

compaq, 

Macbook

Yanmar

Freed, Nissan, 

Toyota

Canon

Canon, Epson, 

Hp

1995 &1999

2008

2002 & 2008

2008

2009

2008

1999

1999

2000

2005 &2008

2006, 2005, 

& 2009

2000

2010 & 1999

2006 & 2010

2007, 2009, 

2010

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Kantor

Gudang

Gudang

Kantor

Kantor

Gudang

Gudang

Kantor

Kantor

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada
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6. Strategi Pemasaran C.V. Himawan Jaya

Strategi pemasaran C.V. Himawan Jaya, sebagai berikut:

a. Dalam pasar industri konstruksi yang heterogen dan penuh persaingan  

C.V. Himawan Jaya memiliki strategi pemilihan pasar. Selama ini para 

kontraktor membidik pasar pada proyek-proyek dari pemerintah. Namun 

C.V. Himawan Jaya tidak hanya membidik pasar dari pihak pemerintah 

saja, C.V. Himawan Jaya juga membidik pasar dari pihak swasta. C.V. 

Himawan Jaya membuka jasa di bidang property (pembangunan ruko dan 

perumahan) serta konsultan disain arsitektur dan interior.

b. Sesuai dengan visi dan misinya C.V. Himawan Jaya berusaha pemberikan 

kesan yang mendalam dalam benak klien-klien perusahaannya. 

c. Kantor C.V. Himawan Jaya berada di posisi yang strategis, di pusat kota 

Madiun, dekat aloon-aloon kota Madiun.

d. Selalu memperluas jaringan dan menjalin hubungan yang lebih baik 

dengan pelanggan dan menjaga kualitas cara kerja dan hasil kerja.

e. Menawarkan konsep, solusi serta harga yang kompetitif untuk kliennya.

f. C.V. Himawan Jaya memiliki personel atau SDM yang berkompeten, 

berpengalaman, dan berdedikasi tinggi dalam perancangan dan 

pelaksanaan, serta selalu meningkatkan pengetahuan di bidangnya.

g. Memberikan pelayanan yang baik, ramah, sopan dan bersahabat pada 

kliennya, srta tanggap menghadapi klien.
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7. Beberapa proyek C.V. Himawan Jaya

Di bawah ini adalah beberapa proyek dari pemerintah yang telah dikerjakan 

oleh C.V. Himawan Jaya, diantaranya:

Tabel 3.3. Proyek C.V. Himawan Jaya

Beberapa foto proyek yang dikerjakan oleh C.V. Himawan Jaya, diantaranya:

No. Nama Paket Pekerjaan Alamat Nilai Kontrak Serah Terima

1

2

3

4

5

6

7

Pembangunan Pasar-pasar 

Kelurahan Kota Madiun

Proyek Rehabilitasi SDN 

Tawang Rejo Kota Madiun

Relokasi Kantor Kelurahan 

Winongo

Pembangunan Kantor 

Pemerintahan Kota Madiun

Rehabilitasi Gedung 

Pendidikan MAN2 Kota 

Madiun (I)

Rehabilitasi ruang kelas 

MTSn Sewulan Dagangan

Rehabilitasi Gedung 

Pendidikan MAN2 Kota 

Madiun (II)

Jl. Pahlawan 

no.37 Madiun

Jl. Salak no.11 

Madiun

Jl. Diponegoro 

no.46 Madiun

Jl. Pahlawan 37 

Madiun

Jl. Sumber Karya 

No.5 Madiun

Jl. Pasar Slering 

Dagangan 

Jl. Sumber Karya 

No.5 Madiun

200.000.000

91.861.000

73.200.000

715.748.000

219.500.000

700.424.000

502.000.000

14/11/2002

10/10/2003

23/11/2007

15/09/2006

05/06/2008

28/06/2010

27/10/2010

11/14/2002

20/12/2003

02/02/2008

12/12/2006

02/09/2008

05/11/2010

15/12/2010
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Gambar 3.1. Desain rumah Bapak Bambang Hendro, Jalan Merak Madiun

Gambar 3.2. Property milik C.V. Himawan Jaya
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Gambar 3.3. Desain Arsitektur karya C.V. Himawan Jaya

                 

Gambar 3.4. Desain Interior karya C.V. Himawan Jaya
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8. Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa hambatan yang dimiliki C.V. Himawan Jaya diantaranya adalah:

a. Walaupun C.V. Himawan Jaya sudah cukup lama berdiri namun selama ini 

pihak swasta kurang mengenal C.V. Himawan Jaya, karena logo yang dimiliki 

kurang familier. Selain itu C.V. Himawan Jaya juga tidak menggunakan 

logonya di setiap atribut administrasinya, C.V. Himawan Jaya hanya 

mencantumkan nama dalam cap stampelnya, bukan logo dari perusahaan. 

Sehingga identitas dari C.V. Himawan Jaya dianggap tidak cukup jelas untuk 

konsumen dan calon konsumennya. Oleh karena itu C.V. Himawan Jaya 

memerlukan logo baru yang lebih menarik dan enak untuk dilihat.

b. Belum memiliki gudang sendiri untuk penyimpanan alat-alat berat, karena 

gudang yang  ada sekarang yang selama ini digunakan untuk menampung 

peralatan dan bahan material yang ada masih menyewa gudang. Karena biaya 

sewa tinggi, membuat biaya penawaran proyek menjadi sedikit lebih tinggi, 

lain halnya jika C.V. Himawan Jaya memiliki gudang sendiri, karena jika 

mememiliki gudang sendiri maka, biaya penawaran bisa di tekan seminim 

mungkin. 

c. Beberapa alat berat masih harus disewa dan didatangkan dari Surabaya.

d. Lahan parkir untuk kantor cukup sempit.

e. Pada dasarnya dalam proses pitching C.V. Himawan Jaya selalu 

menyampaikan secara interaktif, namun masih minim dalam sentuhan 

grafisnya dan kurang menarik. C.v. Himawan Jaya sebenarnya juga telah 

memiliki buku Company Profile, namun buku Company Profile yang dimiliki 
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oleh C.V. Himawan Jaya tidak menarik untuk diberikan pada saat penawaran 

ke klien.

B. Kompetitor

1. C.V. Naya Kartika Mandiri

a. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : C.V. Naya Kartika Mandiri

Pemilik : Bp. Raditya Irfan Kristanto, S.E.

Alamat : Jl. Ciliwung V No.39 Madiun

No. Telepon : (0351) 7807458

Email                             : nayakartikamandiri@gmail.com

     No. Tanda Daftar Perusahaan : 13.13.3.52.00777

     No. Surat Ijin Usaha Perdagangan : 503/050-PK/401.303/2009

     No. Ijin Usaha Jasa Konstruksi : 1-001954-3577-2-00048

     No. Pokok Wajib Pajak : 01.843.160.1.643.000

Klasifikasi Usaha          : Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan proyek 

pekerjaan umum (pembangunan gedung, kantor, rumah, 

jalan, drainase, jembatan dan pertamanan) termasuk 

arsitektur dan perencanaan. 

Selain itu C.V. Naya Kartika Mandiri mengembangkan 

usahanya dalam bidang Perdagangan dan pengadaan 

barang untuk menunjang usahanya.
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Logo Perusahaan          : C.V. Naya Kartika Mandiri

b. Sejarah

C.V. Naya Kartika Mandiri didirikan oleh Bapak Raditya Irfan Kristanto S.E.

dan Ibu Darmini. Semula Bapak Bapak Raditya Irfan Kristanto S.E. adalah karyawan 

tetap di C.V. Himawan Jaya, namun setelah kurang lebih  9 tahun bekerja di C.V. 

Himawan Jaya, Bapak Bapak Raditya Irfan Kristanto S.E. merasa ingin mandiri, 

maka beliau mengundurkan diri dan mencoba mendirikan usaha di bidang konstruksi. 

Menurut Surat Akta Pendirian Perusahaan oleh notaries Hari Soebagyo S.H., C.V.

Naya Kartika Mandiri berdiri sejak tanggal 4 Februari 2009.

C.V Naya Kartika Mandiri merupakan salah satu dari perusahaan konstruksi 

bangunan yang cukup di perhitungkan di kota Madiun walaupun baru didirikan 

sekitar 2 tahun. Tujuan dari berdirinya C.V. Naya Kartika Mandiri adalah melakukan 

usaha-usaha dalam bidang pembangunan termasuk didalamnya perencanaan, 

pelaksanaan serta pemborongan (kontraktor).

c. Struktur Organisasi Perusahaan

1) Direktur Utama : Raditya Irfan Kristanto S.E.

2) Personil Inti Perusahaan :
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No. Nama Tgl/Bln/Tahun

Kelahiran

Pendidikan Profesi keahlian

1.

2.

3.

4.

Aries Jatmiko

Ahmadi

Darmini

Muhkamid

08/07/1973

15/08/1965

01/07/1970

04/02/1969

S1 Teknik  Sipil

STM (jur.Bangunan)

STM (jur. Bangunan)

STM (jur. Listrik)

Koordinator Pelaksana

Pelaksana I

Pelaksana II

Logistik

Tabel 3.4. Personil C.V. Naya Kartika Mandiri

Sedangkan beberapa tukang, arsitek, dan beberapa pegawai tambahan 

dipekerjakan dengan sistem borongan sesuai dengan keperluan proyek.

d. Sarana

Beberapa peralatan yang dimiliki oleh C.V. Naya Kartika Mandiri hingga 

bulan Desember 2010, diantaranya adalah:
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No Jenis

Peralatan

Jml Kondisi Merek Tahun

Pembuatan

Lokasi

Barang

Bukti

Kepemilikan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Truk

Molen

Sepeda Motor

Stamper

Komputer

Printer 

Stavol

Diesel air

1

2

1

1

2

1

2

1

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Pick up

R180

Yamaha

Mikasa

-

HP Laser Jet

-

Yanmar

2002

2009

2006

2009

2009

2009

2009

1999

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tabel 3.5. Sarana C.V. Naya Kartika Mandiri

e. Beberapa proyek C.V. Naya Kartika Mandiri

No. Nama Paket Pekerjaan Alamat Kontrak no./ Tanggal Nilai

1.

2.

3.

Perbaikan Kantor 

Gudang Bulog Sub. 

Drive

Pembangunan ruang 

kegiatan belajar 

Madrasah Aliyah 

Negeri

Rehabilitasi  ruang 

kelas MAN 2 Madiun

Jl. D.I. 

Panjaitan 

Madiun

Jl. Sumber 

Karya no.5 

Madiun

Jl. Biliton 

Madiun

00087/13D04/08/2010

Tgl. 30 Agustus 2010

Ma.13.39/KS.01.7/326/2010

Tgl. 29 April 2010

Ma. 13.39/KS.01.7/631/2010

Tgl. 22 Oktober 2010

170.222.000

363.940.000

228.300.000

Tabel 3.6. Proyek C.V. Naya Kartika Mandiri
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Beberapa foto proyek C.V. Naya Kartika Mandiri:

Gambar 3.5. Proyek Pengadaan Aspal C.V. Naya Kartika Mandiri

Gambar 3.6. Proyek Pembangunan Gedung Sekolah C.V. Naya Kartika Mandiri
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f. Strategi Pemasaran C.V. Naya Kartika Mandiri

Strategi pemasaran C.V. Naya Kartika Mandiri, sebagai berikut:

1) C.V. Naya Kartika Mandiri tidak hanya bergerak di bidang konstruksi, namun 

juga    mengembangkan ke arah trading dan supplier.

2) Memiliki SDM yang berpengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan.

3) Selalu memperluas jaringan dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan 

pelanggan dan menjaga kualitas cara kerja dan hasil kerja.

2.  C.V. Bayu Adhi Sarana

a. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : C.V. Bayu Adhi Sarana

Alamat Perusahaan: Jl. Sumbawa No.3 Madiun

Telepon / fax : (0351) 462578

Klasifikasi Usaha : Jasa konstruksi baik sipil maupun arsitektural.

No. IUJK : 1-001954-3577-2-00069

No. SBU : 1690/GAPENSI/13/4/08

Logo Perusahaan : C.V. Bayu Adhi Sarana
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b. Sejarah

Menurut Surat Akta Pendirian Perusahaan oleh notaris Wien Martanto S.H.,

C.V. Bayu Adhi Sarana berdiri sejak tanggal 15 Februari 1994. C.V. Bayu Adhi 

Sarana didirikan oleh Bapak Juliarso hingga kini.

C.V. Bayu Adhi Sarana merupakan salah satu dari perusahaan konstruksi 

bangunan yang telah lama berdiri serta sangat berpengalaman di kota Madiun dan 

sekitarnya. C.V. Bayu Adhi Sarana juga telah mengerjakan beberapa proyek yang 

lokasinya di beberapa kota besar, seperti kota Surabaya. Tujuan dari berdirinya C.V. 

Bayu Adhi Sarana adalah khusus melakukan usaha-usaha dalam bidang 

pembangunan termasuk didalamnya perencanaan, pelaksanaan serta pemborongan 

(kontraktor).

c. Struktur Organisasi Perusahaan

1) Direktur Utama : Juliarso

2) Personil Inti Perusahaan :

No. Nama Tgl/Bln/Tahun

Kelahiran

Jabatan Profesi keahlian

1.

2.

3.

4.

Sukarman

Kusno

Prainuri

Herian Yulistian

27/05/1963

13/06/1972

18/05/1948

19/09/1984

Penanggung Jawab Teknik

Pelaksana Teknik

Administrasi Logistik

Manajemen Administrasi

Bangunan/Gedung

Bangunan

Admistrasi

Adm/Pembukuan

Tabel 3.7. Personil C.V. Bayu Adhi Sarana
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Sama seperti perusahaan kontraktor lain, untuk tukang, arsitek, dan beberapa 

pegawai tambahan dipekerjakan dengan sistem borongan sesuai dengan keperluan 

proyek.

Bagan 3.3. Bagan Struktur Organisasi Kerja C.V. Bayu Adhi Sarana

d. Sarana 

Beberapa peralatan yang dimiliki oleh C.V. Bayu Adhi Sarana hingga bulan 

Desember 2010, diantaranya adalah:

No Jenis

Peralatan

Jml Kondisi Merek Tahun

Pembuatan

Lokasi

Barang

Bukti

Kepemilikan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Komputer

Laptop

Printer

Mesin Las

Compresor

Tabung Gas

3

2

2

1

1

1

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Intel

Compaq, Acer

Canon

-

-

-

2003

2005

2008

2002

2002

2002

Kantor

Kantor

Kantor

Gudang

Gudang

Gudang

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kendaraan

Truck

Sepeda Motor

Stamper

Concrerette Vibrator

Teodholit & Bak Ukur

Pompa Air

Beton Molen & diesel

1

1

2

1

1

3

2

2

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik 

Baik

Mitsubishi

Mitsubishi

Suzuki, Honda

Mikasa

Thaichi

-

-

Glorondo,

Yanmar

1985

1995

2008

2000

2003

1995

1998

1995

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Gudang

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tabel 3.8. Personil C.V. Bayu Adhi Sarana

e. Beberapa proyek C.V. Bayu Adhi Sarana

Di bawah ini adalah beberapa proyek dari pemerintah yang telah dikerjakan 

oleh C.V. Bayu Adhi Sarana:

No. Nama Paket Pekerjaan Alamat Nilai Kontrak

1.

2.

3.

4.

Perbaikan sarana dan 

prasarana dasar Kel.Kelon I

Perbaikan sarana dan 

prasarana dasar Kel.Kelon II

Perencanaan pembangunan 

Dalluran

Saluran batu kali, Jl. 

Jl. Salak 51 

Madiun

Jl. Salak 51 

Madiun

Jl. Aloon2 Timur 

Madiun

Jl. Kedungdoro 

195.403.000

201.509.000

474.215.000

139.515.475

01/10/2002

30/09/2003

21/12/2008

19/10/2009
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5.

Kedungdoro Surabaya

Saluran batu kali, Jl. Jinerto 

Surabaya

Surabaya

Jl. Jinerto 

Surabaya

186.872.015 06/07/2010

Tabel 3.9. Proyek C.V. Bayu Adhi Sarana

Beberapa foto proyek C.V. Bayu Adhi Sarana:

Proyek Saluran batu kali
 Jl. Kedungdoro Surabaya

Gambar 3.7. Proyek Saluran Batu Kali, Jl. Kedungdoro Surabaya C.V. Bayu Adhi Sarana

Proyek Saluran batu kali
Jl. Jinerto Surabaya

Gambar 3.8. Proyek Saluran Batu Kali, Jl. Jinerto Surabaya C.V. Bayu Adhi Sarana
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f. Strategi pemasaran perusahaan

1) Optimalisasi SDM untuk memperluas jaringan dan mendapatkan harga yang 

kompetitif.

2) Joint Operation dengan perusahaan lain dan memperoleh pekerjaan dengan 

pola concept dan solution.

3) Meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan menjaga 

kualitas cara kerja dan hasil kerja.
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C. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity & Threat)
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Tabel 3.10. Analisa SWOT
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D.  Positioning 

Dalam pemasaran, positioning adalah cara yang dilakukan oleh marketer 

untuk membangun citra atau identitas di benak konsumen untuk produk, merek atau 

lembaga tertentu. Positioning merupakan hasil persepsi tentang suatu produk dalam 

benak konsumen untuk membedakan dengan kompetitor lain.

Positioning dari C.V. Himawan Jaya berdasarkan analisis SWOT adalah 

dengan menempatkan C.V. Himawan Jaya sebagai salah satu perusahaan konstruksi 

yang baik di kota Madiun. Hal itu karena C.V. Himawan Jaya tidak hanya bergerak 

dibidang konstruksi, namun juga bergerak di bidang property dan juga menawarkan 

jasa dalam konsultan desain arsitektur dan interior. Lokasi dari C.V. Himawan Jaya-

pun sangat strategis karena tepat berada di pusat kota Madiun. Selain itu, C.V. 

Himawan Jaya memiliki konsep yang mengedepankan pelayanan yang ramah, sopan, 

bersahabat, inovatif, harga yang bersaing, tanggap menghadapi keinginan klien, serta 

hasil yang memuaskan. Sehingga diharapkan C.V. Himawan Jaya bisa menjadi 

perusahaan konstruksi pilihan yang utama.

E. USP (Unique Selling Proposition)

     Sebuah perusahaan perlu membangun citra tersendiri ntuk menempati 

posisi tertenu dalam benak masyarakat. Dalam hal ini, C.V. Himawan Jaya berusaha 

menarik minat calon klien agar memilih C.V. Himawan Jaya sebagai pilihan utama, 

khususnya di kota Madiun dan sekitarnya.
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Adapun keunikan yang dapat dijadikan eunggulan C.V. Himawan Jaya 

ibandingkan kompetitornya antara lain, adalah:

1. C.V.Himawan Jaya juga bergerak dalam bidang property dan menawarkan jasa 

desain arsitektur dan interior

2. C.V. Himawan Jaya memiliki konsep yang mengedepankan pelayanan yang 

ramah, sopan, bersahabat, inovatif, harga bersaing, tanggap menghadapi keinginan 

klien, memberikankonsep dan solusi yang tepat, serta hasil yang memuaskan.

3. Lokasi dari C.V. Himawan Jaya sangat strategis, karena tepat berada di pusat kota 

Madiun dengan tampilan bangunan kantor yang khas dan menimbulkan daya tarik. 
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BAB IV

KONSEP PEMIKIRAN DESAIN

A. Metode Perancangan

Perancangan berarti proses, cara, perbuatan dalam mengatur segala sesuatu atau 

merencanakan sesuatu. PERANCANGAN ULANG (REDESAIN) LOGO dan 

CORPORATE IDENTITY SYSTEM C.V. HIMAWAN JAYA tidak lepas dari 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Langkah awal perancangan adalah 

menganalisis data perusahaan dan perusahaan kompetitor hingga mengenali 

karakteristik perusahaan secara mendalam. Dari hasil analisis, perusahaan dapat 

diposisikan sesuai dengan karakter yang dimiliki (positioning), kemudian dapat 

ditemukan bahwa klien dapat menikmati keuntungan selain sebagai peusahaan 

kontraktor, juga dapat mewujudkan keinginan kliennya di bidang properti, selain itu 

juga dapat memuaskan kliennya dengan mewujudkan desain interior yang dinginkan 

oleh kliennya . Oleh karena itulah, pada proses perancangan selanjutnya pendekatan 

yang diambil dalam menentukan strategi kreatif adalah menggunakan Strategi Brand 

image, karena yang diproyeksikan adalah suatu citra (image) tertentu agar klien dapat 

menikmati keuntungan lain yang tersedia pada perusahaan, selain jasa yang utama.

Kemudian melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan cara 

melakukan pencarian data melalui internet dan buku.  Data-data yang dikumpulkan 

meliputi definisi logo, corporate identity, dan lain sebagainya.  
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Pada tahap berikutnya, menginjak ke permasalahan utama. Permasalahan utama 

yang dihadapi yaitu bahwa C.V. Himawan Jaya memiliki logo yang kurang 

eyecathing. Kepemimpinan dalam perusahaan kini juga berganti dengan pemimpin 

yang baru dan dengan management baru, sehingga membutuhkan redesign logo untuk 

penyegaran visual logo. C.V. Himawan Jaya juga tidak memiliki corporate identity

untuk perusahaannya. Selain itu pemilik perusahaan juga menginginkan logo 

perusahaan di desain ulang.

Selama ini C.V. Himawan Jaya sebagai sebuah perusahaaan yang kuat merasa 

harus memiliki corporate identity yang jelas. Secara mendasar corporate identity

dapat mewakili apa yang diinginkan oleh perusahaan, untuk menciptakan image yang 

baik dimata konsumen serta sebagai salah satu sarana promosi. Agar dapat menjadi 

efektif, identitas perusahaan harus dapat bersinergi dan menyatu dengan 

pelanggannya, sekaligus dapat membedakan antara merek atau jasa yang ditawarkan 

dari perusahaannya dengan pesaing, sekaligus dapat mewakili apa yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan. 

Metode perancangan perusahaan C.V. Himawan Jaya yang berikutnya

diwujudkan dengan mendesain ulang logo yang telah ada dengan sebuah logo baru, 

dengan logo baru yang kuat maka menciptakan program pemasaran yang konsisten 

adalah suatu kemudahan bagi sistem yang sudah ada.

Dalam melalukan redesain logo dan corporate identity, berarti C.V. Himawan 

Jaya berupaya mengulang kembali usahanya untuk menciptakan ingatan di benak 

khalayak atas keberadaannya dan mengulang kembali promosi terhadap 

perusahaannya dengan logo dan identitas perusahaan yang baru. Perubahan-
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perubahan rancangan desain logo dan corporate identity dilakukan karena ingin 

memiliki simbol identitas yang lebih kuat di mata konsumennya.

Untuk menggambarkan suatu corporate identity, logo merupakan atribut utama 

yang terpenting dan terlihat secara fisik. Melalui logo, tergambar image dari 

perusahaan tersebut dan seseorang juga dapat mengidentifikasi image dari sebuah 

perusahaan, baik visi dan misinya, corporate value, corporate culture, dan seluruh 

kepribadiannya. Sekali mempunyai suatu logo yang kontinyu dan rangkaian material 

pemasaran yang dirancang dengan baik, maka akan dapat digunakan untuk bertahun-

tahun mendatang. Sekali mempunyai logo yang kuat, maka menciptakan program 

pemasaran yang konsisten adalah suatu kemudahan bagi sistem yang sudah ada dan 

terlihat lebih professional. Setelah logo baru yang tercipta, maka logo baru inilah 

yang siap untuk di aplikasikan kedalam berbagai macam media sebagai corporate 

identity system.

B. Konsep Kreatif

Perancangan material yang akan dilakukan lebih mengarah ke corak/

komponen visual modern. Desain yang digunakan berbentuk dari kumpulan-

kumpulan persegi atau bidang, rapih dan menonjol. Mempresentasikan 

kemodernanan, profesionalitas dan kejayaan dari C.V. Himawan Jaya.

Konsep desain pada coporate identity system nantinya menggunakan ilustrasi 

yang berupa foto dari karya-karya yang telah diwujudkan oleh perusahaan dan 

ilustrasi gambar-gambar teknik perancangan perusahaan. 
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Gaya desain ini sangat cocok dengan C.V. Himawan Jaya yang bergerak di 

bidang arsitektur dan konstruksi. Menonjolkan kesan modern namun tetap simple dari 

segi desainnya. Hal ini tak lepas dari target market dan target audiens yang menjadi 

sasaran karena perancangan yang tepat akan menentukan keberhasilan konsep yang 

dibuat. Target audience pada konsep ini adalah klien yang rata-rata kalangan 

menengah ke atas dengan gaya hidup sehingga perancangan yang dibuat akan lebih 

menonjolkan unsur modern yang dimiliki C.V. Himawan Jaya serta elemen 

pendukung disekitarnya. C.V. Himawan Jaya menonjolkan citra perusahaan yang

berkualitas. Segmentasi pasar yang akan dibidik ialah orang dengan rata-rata usia 30 -

55tahun yang sukses (mapan), pengusaha secara perorangan, atau pejabat perusahaan 

swasta maupun BUMN yang ingin menjalin kerja sama dengan perusahaan yang 

bergerak di bidang konstruksi dan interior yang mengutamakan kejujuran, ketepatan, 

desain yang kreatif dan inovatif, mengerti keinginan konsumen serta mampu 

mewujudkan keinginan konsumen.

Pembentukan citra C.V. Himawan Jaya yang eksklusif serta menghasilkan

pengalaman jasa yang lebih bermakna membedakannya dengan tempat perusahaan 

konstruksi lainnya. Klien menikmati pelayanan dan hasil yang digabung untuk 

menghasilkan pengalaman multi-sensori. Strategi periklanan yang akan digunakan 

ialah strategi proposisi Strategi Brand image, karena yang diproyeksikan adalah suatu 

citra (image) tertentu agar klien dapat menikmati keuntungan lain yang tersedia pada 

perusahaan, selain jasa yang utama, agar perusahaan dapat memuaskan klien.

C.V. Himawan Jaya tidak hanya menjadi alternative tujuan bagi masyarakat 

yang membutuhkan jasa konstruksi yang dapat mewujudkan apa keinginan klien
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tetapi juga memberikan hasil yang memuaskan bagai kliennya. Selain itu bahan-

bahan dan alat-alat yang digunakan oleh C.V. Himawan Jaya menggunakan bahan-

bahan yang bermutu sehingga hasil yang dicapai dapat memuaskan. C.V. Himawan 

Jaya adalah perusahaan konstruksi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. C.V. 

Himawan Jaya diposisikan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang property 

dan menawarkan jasa desain interior namun memiliki konsep yang mengedepankan 

pelayanan yang ramah, sopan, bersahabat, inovatif, harga yang bersaing, tanggap 

menghadapi keinginan klien dengan memberikan konsep dan solusi yang tepat, serta 

hasil yang memuaskan. 

C. Standar Visual

1. Logo

Untuk dapat menampilkan citra dan kualitas dari C.V. Himawan Jaya, maka

didesain bentuk logo baru sesuai dengan karakteristik yang ada pada C.V. Himawan 

Jaya. Logo harus bersifat unik, mudah dibaca, mudah diingat, serta dapat

diaplikasikan ke berbagai media. Font yang digunakan untuk logo ini menggunakan 

font yang dapat menampilkan kesan modern. Logo diharapkan nantinya mampu 

mengkomunikasikan secara luas tentang perusahaan dengan cepat dan tepat.

a. Filosofi Logo

Suatu logo yang mencerminkan karakter dari sebuah perusahaan jasa 

kontraktor, interior design, dan property yang menjadi pilihan tepat bagi 

para kliennya, karena C.V. Himawan Jaya merupakan perusahaan modern, 

bonafit, serta memiliki loyalitas tinggi.



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

80

b. Dasar Bentuk dan nilai Visual Logo

Jenis logo yang digunakan untuk logo C.V. Himawan Jaya adalah 

perpaduan antara logotype (logo yang berupa tulisan) dengan logogram

(logo yang melibatkan simbol atau gambar).

Logogram berupa huruf H dan J yang terbentuk dari kumpulan bangun 

persegi panjang dan persegi, menandakan bahwa perusahaan bergerak 

dalam bidang dan ruang bangunan, lebih tepatnya kontraktor, interior 

design dan property

biasa diartikan sebagai pilihan yang tepat. Huruf H yang kokoh mengapit 

prinsipnya bahwa mampu menjadi pilihan yang tepat bagi kliennya.

Logotype Himawan Jaya menggunakan jenis font sans serif yaitu Arial 

Black karena memberikan kesan kokoh, kuat, memiliki tingkat readability

(keterbacaan) yang tinggi dan eyecatching.

Pada keterangan bidang jasa 

Pr di set dengan font Agency FB. Typeface tersebut memberikan 

karakter modern dan implementatif. Jenis font sans serif memudahkan 

untuk dibaca meskipun dalam ukuran kecil.

c. Warna Logo

1) Hitam 100% (C:0 M:0 Y:0 K:100)

Memberikan gambaran kokoh, kuat, modern, kecanggihan, keseriusan 

dan style. 
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2) Hitam 70% / abu-abu tua (C:0 M:0 Y:0 K:70) dan Hitam 40% / abu-

abu muda(C:0 M:0 Y:0 K:40%)

Abu-abu memberikan makna positif modern, cerdas, kokoh, respek, 

kebijaksanaan, keseimbangan dan formalitas. Sebagai sebuah 

perusahaan secara utuh, dilihat dari warna hitam dan abu-abu yang 

digunakan, C.V. Himawan Jaya merupakan perusahaan modern yang 

bonafit dan dapat dipercaya.

3) Baby Blue (C:60 M:40 Y:0 K:0)

Biru mencerminkan loyalitas, kehebatan, percaya diri, persahabatan 

dan dapat di andalkan. Menggambarkan bahwa C.V. Himawan Jaya 

sebagai perusahaan yang mampu mewujudkan keinginan kliennya 

serta memiliki loyalitas yang tinggi dan dapat diandalkan. 
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d. Graphic Standart Manual

1) Configuration

2) Logo tanpa keterangan spesifikasi usaha

\
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3) Color Guide

     

4) Grid 
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5) Scale 
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6) Typography

7) Rules 

a) Ukuran minimum penggunaan logo C.V. Himawan Jaya agar tetap 

terbaca ditentukan sepanjang 45mm (4,5 cm).

b) Untuk menjaga integritas logo, ada area kosong di sekitar logo 

yang harus diperhatikan. Area di dalam persegi tidak boleh 

diganggu atau ditempati dengan elemen grafis maupun teks.

c) Dianjurkan untuk tidak menggunakan warna background yang 

sama atau mendekati warna logo, hal itu mengakibatkan logo sulit 
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terbaca. Jika keterbatasan media (cetak greyscale atau hitam 

putih) dan warna background menjadi hitam, maka warna logo 

diubah menjadi putih. Sebaliknya jika warna background menjadi 

putih, maka logo dan tagline menjadi hitam.

        (mode black and white, dalam background hitam)

(mode black and white, dalam background putih)

          (Mode grayscale, dalam background putih)

d) Logo tidak boleh disusun secara menurun maupun diagonal
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8) Logo tidak boleh dibuat dengan warna selain yang ditetapkan. 

Perkecualian dalam media tertentu apabila logo datas background

warna biru (C:99 M:82 Y:0 K:0), logo dapat berubah menjadi 

warna abu-abu (C:0 M:0 Y:0 K:20) atau sebaliknya.

       (Warna lain tidak diperbolehkan)
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(Di atas background abu-abu)

      

(Di atas background biru)

2. Warna

Warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan

pelukisnya dalam berkomunikasi. Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam 

untuk menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya 

rasa haru, sedih, gembira, mood atau semangat, dll. (Adi kusrianto, 2007: 46)

Pemilihan warna yang tepat akan membuat material terlihat lebih menarik.

Warna yang digunakan dalam Corporate Identity System C.V. Himawan Jaya adalah 

warna biru dan abu-abu mencerminkan image perusahaan.

                             (C:99 M:82 Y:0 K:0)

       Biru menerikan kesan positif penuh dengan loyalitas,   

kehebatan, percaya diri, persahabatan, kebijaksanaan, 

kepercayaan dan dapat di andalkan. Menggambarkan 
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bahwa C.V. Himawan Jaya sebagai perusahaan yang dapat 

dipercaya dan mampu mewujudkan keinginan kliennya 

serta memiliki loyalitas yang tinggi juga dapat diandalkan.

                              (C:0 M:0 Y:0 K:20)

Abu-abu memberikan kesan modern, cerdas, kokoh, 

respek, kebijaksanaan, keseimbangan dan formalitas. 

Sebagai sebuah perusahaan secara utuh, dilihat dari warna 

hitam dan abu-abu yang digunakan, C.V. Himawan Jaya 

merupakan perusahaan modern yang bonafit.

            (C:0 M:0 Y:0 K:0)

Putih merefleksikan kekuatan, disiplin, kemudahan dan 

memberikan nuansa netral yang modern.

3. Tipografi

Tipografi merupakan faktor yang penting dalam desain iklan. Dalam sebuah 

desain iklan tipografi berperan sebagai pesan dan pembawa pesan.

Tipografi atau jenis huruf yang digunakan disesuaikan dengan konsep dunia

arsitektur yang berkesan modern dan dinamis, namun tetap sesuai dengan konsep

perancangan.

a. Nama tipografi :

Bentuk visual :
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     Alasan memilih tipografi :

Memberikan kesan kokoh, kuat, memiliki tingkat readability (keterbacaan) 

yang baik dan eyecatching.

b.  Nama tipografi :

Bentuk visual :

     Alasan memilih tipografi :

Memberikan karakter modern dan implementatif namun tetap

memudahkan untuk dibaca meskipun dalam ukuran kecil.

c. Nama tipografi :

Bentuk visual :

     Alasan memilih tipografi :



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

91

Mengandung nilai eyecatching terkesan ringan, implementatif, dan  

memiliki tingkat readability (keterbacaan) yang baik.

4. Ilustrasi

desain pada coporate identity system nantinya menggunakan ilustrasi yang 

berupa foto dari karya-karya yang telah diwujudkan oleh perusahaan dan ilustrasi 

gambar-gambar teknik perancangan perusahaan. Gambar-gambar tersebut merupakan 

karya asli milik C.V. Himawan Jaya. Gambar yang di pilih adalah gambar-gambar 

desain rumah dan interior yang mencerminkan gaya hidup modern serta simpel.

Dalam perancangan desain juga diperlukan unsur ilustrasi pendukung untuk 

memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Gambar adalah hal yang paling mudah 

ditangkap oleh panca indera manusia. Oleh karena itu perancangan ini menggunakan 

ilustrasi pendukung berupa gambar yang menarik target untuk berkunjung. Konsep 

yang dibuat adalah perusahaan yang modern, maka ilustrasi yang digunakan berupa 

foto dari karya-karya yang telah diwujudkan oleh perusahaan dan ilustrasi gambar-

gambar teknik perancangan perusahaan. Hal tersebut digunakan untuk menunjukkan 

bahwa C.V. Himawan Jaya sebagai perusahaan yang modern dan mampu 

mewujudkan keinginan konsumen.

5. Layout

Penataan unsur-unsur grafis pada sebuah kegiatan promosi mutlak harus 

diperhatikan keharmonisanya. Sehingga tercipta komposisi yang menarik, enak dilihat 

dan dibaca. Menyusun layout harus memperhatikan karakter produk, media dan

sasarannya. Salah satu unsur dari layout adalah visualisasi. Visualisasi diharapkan 

mampu membangun dan menciptakan keterikatan emosi dengan target sasaran 
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sehingga mampu menciptakan komunikasi yang baik. Penataan layout disesuaikan 

dengan kebutuhan yang mencakup penataan teks, gambar dan logo. Perancangan layout 

kali ini tidak memiliki standar baku. Hal ini menginggat penataan layout disesuaikan 

dengan tujuan serta kreativitas

D. Pemilihan Media dan Media Placement

Media adalah segala sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai alat 

menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Pemilihan media harus tepat sasaran 

sehingga dapat menunjang keberhasilan re-design dan corporate identity tersebut. 

Sedangkan, penempatan media promosi adalah faktor yang sangat penting untuk 

keberhasilan suatu kegiatan promosi. Media dan media placement yang dipilih 

adalah:

1. Stationery, meliputi:

a. Letterhead (kop surat)

Selain berfungsi sebagai elemen dalam surat menyurat juga efektif dalam 

mempromosikan sebuah perusahaan karena terdapat nama jasa yang 

ditawarkan, lengkap dengan alamat dan nomor telepon.

Ditempatkan pada perusahaan untuk kepentingan administrasi dan surat-

menyurat.

b. Envelope (amplop), ukuran 11 x 23 cm dan ukuran 23 x 30 cm

Amplop sebagai pasangan kertas surat, tempat menaruh kertas surat yang akan 

dikirim kepihak lain untuk menyampaikan informasi. Amplop memberikan 



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

93

identitas tentang si pengirim surat, juga dapat mempromosikan sebuah 

perusahaan yang mengirim surat.

Ditempatkan pada perusahaan untuk kepentingan administrasi dan surat-

menyurat.

c. Business Card (kartu nama)

Kartu nama berisi tentang identitas pemilik, perusahaan beserta jasa yang 

ditawarkan, lengkap dengan alamat dan nomor telepon yang diberikan kepada 

target market dan target audience. Berguna untuk memberi informasi kepada 

seseorang yang ingin tahu tentang data pemilik dan perusahaan.

Ditempatkan dalam setiap keperluan/aktivitas para staff perusahaan.

d. Clear Folder (Map)

Map adalah tempat meletakkan surat-surat atau dokumen penting dalam 

perusahaan. Selain itu juga dapat mempromosikan sebuah perusahaan karena 

terdapat nama produk atau jasa, lengkap dengan alamat dan nomor telepon.

Ditempatkan pada perusahaan untuk kepentingan administrasi dan surat-

menyurat.

2. Administration and Management Forms, meliputi:

a. Stampel Perusahaan

Stampel Perusahaa adalah cap bergambar logo perusahaan dan nama 

perusahaan  yang dibubuhkan dalam setiap surat-surat yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Menunjukkan dari mana surat itu berasal dan sah tidaknya surat 

yang dikeluarkan oleh perusahaan.
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Ditempatkan pada perusahaan untuk kepentingan administrasi dan surat-

menyurat.

b. Agenda

Agenda digunakan untuk mencatat kegiatan masing-masing individu para     

karyawan. Biasa di bawa dan digunakan saat meeting dengan klien. Selain itu 

agenda juga d berikan pada klien sebagai merchandise.

Ditempatkan dalam setiap keperluan/aktivitas para staff perusahaan dan 

diberikan pada klien.

c. Notes / Memo

Notes / Memo digunakan untuk menuliskan catatan-catatan penting atau 

pesan- pesan ringkas. Sobekan dari notes / memo dapat di tempelkan di dekat 

telpon,  atau dilayar komputer, sebagai pesan.

d. Nota Instruksi

Nota Instruksi digunakan oleh para karyawan (buruh/tukang) sebagai bukti 

resmi penugasan para karyawan (buruh/tukang).

Ditempatkan pada perusahaan untuk kepentingan administrasi dan surat-

menyurat.

e. Nota Pengiriman

Nota pengiriman adalah bukti barang telah diterima oleh perusahaan dalam 

penerimaan barang dari perusahaan lain (barang yang dibeli dan dikirimkan 

oleh perusahaan lain) atau dari perusahaan kepada perusahaan lain.

Ditempatkan pada perusahaan untuk kepentingan administrasi dan surat-

menyurat.
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f. Faktur

Faktur digunakan sebagai penanda keluar masuknya barang dari dalam dan 

luar perusahaan, agar lebih mudah untuk mendata barang yang ada.

Ditempatkan pada perusahaan untuk kepentingan administrasi dan surat-

menyurat.

g. Kwitansi

Kwitansi digunakan sebagai tanda bukti pelunasan dari klien.

Ditempatkan pada perusahaan untuk kepentingan administrasi dan surat-

menyurat.

3. Signage and identification

a. ID Card

Dirancang untuk memberikan identitas diri secara singkat, berisi nama staff 

atau pekerja, beserta jabatan dalam perusahaan.

Digunakan oleh seluruh staff pada saat jam kerja atau masa dinas.

a. Seragam Pekerja Lapangan

Seragam Pegawai dirancang untuk digunakan oleh para pekerja lapangan.

Digunakan oleh para pekerja lapangan pada saat jam kerja di lapangan.

b. Seragam Staff 

Seragam Staff dirancang untuk digunakan oleh para staff di kantor.

Digunakan oleh para staff di kantor.
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c. Papan Nama CV untuk proyek

Merupakan elemen yang wajib dibuat karena keberadaannya sangat penting 

sebagai identitas lokasi proyek dan keterangan singkat tentang proyek yang 

dikerjakan.

Digunakan atau di pasang pada lokasi proyek.

d. Monument Sign

Merupakan elemen yang wajib dibuat karena keberadaannya sangat penting    

sebagai identitas perusahaan berada. Karena C.V. Himawan Jaya memiliki 

wacana akan membangun gedung baru, maka dibutuhkan pula sebuah 

Monument Sign.

Dipasang di halaman kantor.

e. Transportation

Dirancang untuk memberikan identitas pada alat transportasi milik    

perusahaan, selain itu dapat pula digunakan sebagai sarana promosi.

Di desain pada kendaraan milik perusahaan

4. Below the Line

a. Company Profile

Sebagai sumber informasi lengkap dalam menwarkan jasanya, diberikan pada 

calon kliennya pada saat proses penawaran.

Diberikan pada calon kliennya pada saat proses penawaran.

b. Company Profile Flip Book / Buku Profil Perusahaan Digital

Media digital yang fungsinya sama seperti buku Company profile, berisi 

sumber informasi lengkap dalam menwarkan jasanya, diberikan pada calon 
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kliennya pada saat proses penawaran. Dapat pula ditampilkan dalam 

presentasi.

Ditampilkan dan diberikan pada calon kliennya pada saat proses penawaran.

c. X-Banner

Sebagai informasi pada masyarakat bahwa C.V.Himawan Jaya menawarkan 

jasa kontraktor, consultant design interior, dan penyedia property.

Diletakkan pada toko-toko yang menjalin kerjasama dengan perusahaan

5. Above the Line

     a. Mini Board

Sebagai informasi pada masyarakat bahwa C.V.Himawan Jaya menawarkan 

jasa kontraktor, consultant design interior, dan penyedia property.

Hanya ada 1 dan dipasang dipusat kota Madiun. Lokasinya di perempatan 

jalan,  persimpangan antara Aloon-aloon dan jalan Pandan.

b. Spanduk MMT

Sebagai informasi pada masyarakat dalam menawarkan jasa C.V.Himawan 

Jaya, untuk menginfokan jasa contractor, consultant design interior dan 

penyedia property.

Ada 3 lokasi penempatan. Lokasi pertama ditempatkan di Jl. Panjaitan,

perempatan Pasar Sleko Madiun. Lokasi kedua ditempatkan di Perempatan 

Klegen. Lokasi ketiga ditempatkan di Proliman Terminal Lama.

c. Iklan pada Koran Lokal

Sebagai informasi pada masyarakat bahwa C.V.Himawan Jaya menawarkan

jasa kontraktor, consultant design interior, dan penyedia property.
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Dipasang dalam koran Radan Madiun.

d. Street Vertical Banner

Sebagai informasi pada masyarakat bahwa C.V.Himawan Jaya menawarkan 

jasa kontraktor, consultant design interior, dan penyedia property.

Dipasang di sepanjang jalan Nglames dan Jiwan.

6. Media On Line

a. Web Banner

Memberikan informasi singkat mengenai jasa dan alamat perusahaan, web

banner terhubung dengan website.

Dipublikasikan melalui media Internet bedasarkan masa tenggang sesuai

perjanjian/pemesanan pada jasa/agency yang bersangkutan dan dapat 

diperpanjang.

b. Website

Melalui website, pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai jasa yang 

ditawarkan dan foto-foto pada gallery. Pengunjung dapat juga menulis saran 

dan melakukan pemesanan secara online. Alamat website yang dirancang 

adalah www.himawanjayamadiun.com.

Dipublikasikan melalui media Internet bedasarkan masa tenggang sesuai

perjanjian/pemesanan pada jasa/agency yang bersangkutan dan dapat 

diperpanjang.

c.  Facebook

Meledaknya facebooker merupakan latar belakang dirancangnya media iklan 

melalui facebook karena perusahaan bisa lebih dekat dengan konsumen.
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Melalui facebook, pengunjung juga dapat memperoleh informasi mengenai 

jasa yang ditawarkan serta menulis saran secara online.

7. Merchandising

a. Cassa Bag Besar

Cassa bag besar dapat digunakan untuk membawa-bawa tumpukan kertas

kertas file seseorang, ketika seseorang membawa cassa bag tersebut maka 

dalam waktu bersamaan akan terbaca pula nama si pemasang iklan..

Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Baik 

pengguna jasa kontraktor, desain interior dan pembelian property 

mendapatkan cassa bag. Cassa bag juga berguna sebagai tempat ketika 

menyerahkan merchandise pada klien

b. Cassa Bag Kecil

Cassa bag kecil dapat digunakan sebagai wadah untuk membawa-bawa

barang-barang kecil yang penting untuk di bawa kemana-mana, ketika 

seseorang membawa cassa bag tersebut maka dalam waktu bersamaan akan 

terbaca pula nama si pemasang iklan.

Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Baik 

pengguna jasa kontraktor, desain interior dan pembelian property 

mendapatkan cassa bag kecil. Cassa bag kecil digunakan sebagai wadah dari 

merchandise-merchandise kecil agar tidak jatuh atau tercecer.

c. Kalender Meja

Kalender meja mempunyai fungsi yang penting sebagai penunjuk hari. 

Merupakan pajangan yang populer dan permanent karena setiap kali seseorang 
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melihat kalender untuk menyesuakan jadwal dalm kegiatannya sehari-hari, 

maka dalam waktu bersamaan akan terbaca pula nama si pemasang iklan.

Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Baik 

pengguna jasa kontraktor, desain interior dan pembelian property 

mendapatkan kalender meja untuk tahun 2012.

d. Untuk klien Interior design dan property

1) Gantungan Kunci

Gantungan kunci sering digunakan dan dibawa seseorang sehingga pada 

saat seseorang melihat gantungan kunci yang dibawa, maka terlihat pula 

logo perusahaannya.

Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Karena 

digunakan didalam ruangan, maka gantungan kunci di berikan pada klien

pengguna jasa desain interior dan klien dari pembelian property.

2) Mug

Mug sering digunakan untuk minum. Pada saat seseorang memegang mug 

untuk meminum minuman, maka dalam waktu bersamaan akan terbaca 

pula nama si pemasang iklan.

Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Karena 

digunakan didalam ruangan, maka mug di berikan   pada klien pengguna 

jasa desain interior dan klien dari pembelian property.

3) Asbak
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Merokok di tempat umum memang tidak dianjurkan, namun tidak 

dipungkiri bahwa merokok masih menjadi kebiasaan bagi beberapa orang, 

bahkan dijadikan sebagai teman saat mengobrol jika sedang saling 

bertukar pikiran dengan teman. Disaat seseorang sedang mengobrol dan 

merokok secara kontinyu seseorang akan membuang abunya pada asbak, 

maka secara bersamaan seseorang akan melihat pula logo perusahaan 

yang ada pada asbak tersebut. 

Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Karena 

asbak dapat dijadikan sebagai pajangan, maka asbak di berikan pada klien 

pengguna jasa desain interior dan klien dari pembelian property.

4) Jam 

Jam mempunyai fungsi yang penting sebagai penunjuk waktu. Merupakan 

pajangan yang populer dan permanent karena setiap kali seseorang 

melihat jam, maka dalam waktu bersamaan akan terbaca pula nama si 

pemasang iklan.

Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Karena 

jam meja dapat dijadikan sebagai pajangan, maka jam meja di berikan 

pada klien pengguna jasa desain interior dan klien dari pembelian 

property.

5) Guard Skin Sticker Laptop 

Di era digital, masyarakat banyak yang menggunakan komputer atau 

laptop untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketika menggunakan screen 
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guard sticker untuk laptop, logo perusahaan yang terpampang dalam

mouse dapat membantu perusahaan dalam mengiklankan perusahaannya.

Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Karena 

screen guard sticker untuk laptop digunakan didalam ruangan, maka di 

berikan pada klien pengguna jasa desain interior dan klien dari pembelian 

property.

e. Untuk klien kontraktor

1) Polo Shirt

Logo yang terdapat pada Polo Shirt dapat membantu perusahaan dalam 

mengiklankan perusahaannya. Dirancang sebagai merchandise dan di 

berikan kepada para klien. Karena polo shirt biasa digunakan diluar 

ruangan, misalnya untuk golf saat para pengusaha sedang melakukan lobi, 

maka di berikan  pada klien pengguna jasa kontraktor.

2) Payung Golf 

Logo yang di pasang di payung dapat di lihat oleh semua orang dari 

berbagai sudut ketika sedang dipakai.

Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Karena 

biasanya para pengusaha suka melakukan olah raga golf dalam melobi, 

maka payung golf di berikan  pada klien pengguna jasa kontraktor.

3) Topi 

Logo yang terdapat pada topi dapat membantu perusahaan dalam 

mengiklankan perusahaannya. 
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Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Karena 

topi biasa digunakan diluar ruangan, di pakai para pengusaha pada saat 

olah raga untuk melakukan lobi, maka di berikan  pada klien pengguna 

jasa kontraktor.

4) Lighter (Korek Api) 

Logo yang terdapat pada lighter dapat membantu perusahaan dalam 

mengiklankan perusahaannya. 

Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Karena 

korek api bisa di bawa kemana saja, maka di berikan pada klien pengguna 

jasa kontraktor.

5) Dompet Handphone

Logo yang terdapat pada dompet handphone dapat membantu perusahaan 

dalam mengiklankan perusahaannya. 

Dirancang sebagai merchandise dan di berikan kepada para klien. Karena 

dompet handphone bisa di bawa kemana saja sebagai tempat handphone,

maka di berikan pada klien pengguna jasa kontraktor.

F. Prediksi Biaya

Prediksi biaya media harus diperhitungkan agar tidak membengkak atau 

melebihi anggaran dana yang dimiliki. Apabila anggaran mengalami perubahan atau 

keluar dari perencanaan semula, maka jalan terbaik adalah mengutamakan media 

sesuai dengan keefektifitasannya
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Tabel Estimasi Biaya

No. Media Ukuran Jumlah Biaya (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Letterhead (kop surat)
Envelope (amplop)
Envelope (amplop)
Business Card(kartunama)
Stoffmap
Stamp
Notes
Faktur
Nota pengiriman
Nota Instruksi
Kwitansi
Agenda
Id Card
Seragam Staff
Seragam WearPack
Papan Nama Proyek
Monumen Sign
Transportation 1
Transportation 2
Company Profile
Cd C.P. Digital
X-Banner
Mini board
Spanduk MMT
Iklan koran
Street Vertical Banner
Fans Page Facebook
Website
Web Banner
Gantungan Kunci
Tas Cassa 
Tas Cassa
Kalender meja
Polo Shirt
Guard Skin Laptop
Mug
Lighter
Asbak 
Jam 
Topi
Dompet HP

A4 (21 x 29,7 cm)
11 x 23 cm
23 x 30 cm
8 x8,5 cm
Standart (untuk A4)
9 x3 cm
9,5 x 9,5 cm
A5
A5
A5
20 x 9,5 cm
17 x 9,5 cm
5,5 x 9 cm
All Size
All Size
80 x 80 cm & 50x30 cm
75 x 125 cm
Standar
Standar
19,5 x 22,5
Standar
160 x 60 cm
2,5 x 2 m
300 x 70 cm
14 x 10 cm
1 x 2 m
Standar
Standar
468 x 60 pixel
Diameter 5,8 cm
25 x 35 cm
15 x 20 cm
17,5 x 22,5 cm
All Size
Standar
Standar
6x 3 cm
Standar
Diameter 22 cm
Standar
Standar

1000 lembar
1 rim
1 rim
10 Kotak
1 rim
5 buah
500 buah
500 buku
500 buku
500 buku
500 buku
100 buku
50 pcs
20 pcs
20 pcs
10 buah
1buah
1buah
1 buah
100 buku
100 keping
5 buah
1 buah
3 buah
2x seminggu
50 buah
-
-
-
100 pcs
100 pcs
100 pcs
100 pcs
100 psc
100 pcs
100 pcs
100 pcs
100 pcs
100 pcs
100 pcs
100 pcs

500.000
150.000
200.000
300.000
250.000
450.000
500.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000

800.000
1.500.000

400.000
1.600.000
1.800.000
1.500.000
1.200.000
2.500.000
2.500.000
2.400.000

500.000
300.000

6 .000.000
900.000

3.000.000
1.200.000

-
1.500.000

500.000
300.000
500.000
300.000

1.500.000
3.000.000
2.500.000
1.500.000
2.000.000
1.500.000
2.200.000
2.600.000

500.000
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42 Payung Golf Standar 100 pcs 4.000.000

JUMLAH 57.850.000

Sumber: 

1. Kedai Digital

Jln. Agus Salim 22 Solo, Telp. 0271-8088847

2. Sebelas Cipta Karya

Jln. Veteran 11 Gading Solo, Telp. 0271 654498

3. Chempored

Jln. Kalilarangan 54 Solo, Telp. (0271) 642511

4. Surya Bordir

Jln. Dr. Rajiman 255 Solo, Telp. (0271) 3071888

5. Natural Dital Printing

Jln. Gatot Subroto 202B Solo, Telp. (0271) 668128

6. Dinas Pendapatan Daerah, Pemkot Madiun

Jl. Pahlawan Madiun

7. Radar Madiun

Jl. Panjaitan 103 Madiun

8. Percetakan Hartono 

Jl. Bromo no.4 Madiun, Telp (0351) 451068
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BAB V

VISUALISASI KARYA

A. Stationary

1. Letterhead (kop surat)

Bahan : HVS 80 gr

Ukuran : A4 (21 x 29,7 cm)

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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2. Envelope (amplop)

(depan)

(belakang)

Bahan : HVS 80 gr

Ukuran : 11 x 23 cm

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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3. Envelope (amplop)

      (depan)                             (belakang)

Bahan : Art Paper 150gr

Ukuran : 23 x 30 cm

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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4. Business Card (Kartu Nama)

(depan)

                               (belakang)

Bahan : Ivory laminasi doft

Ukuran : 8 x 4,5 cm 

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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5. Stoffmap

Bahan : Art Carton 230gr

Ukuran : Standart (untuk kertas A4)

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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B. Formulir Administrasi dan Managemen

1. Stamp

Bahan : Karet

Ukuran : 9 x 3 cm

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Stamp
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2. Notes

                                  (depan)                   (belakang)

Bahan : Art Carton 230gr

Ukuran : 9,5 x 9,5 cm

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset

(isi)

Bahan : HVS 80 gr

Ukuran : 9,5 x 9,5 cm

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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3. Faktur

Bahan : HVS 80 gr

Ukuran : A5

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo perusahaan, Garis dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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4. Nota Pengiriman

Bahan : HVS 80 gr

Ukuran : A5

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan, Garis dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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5. Kwitansi

Bahan : HVS 80 gr

Ukuran : 20 x 9,5 cm

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan, Garis dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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6. Nota Instruksi

Bahan : HVS 80 gr

Ukuran : A5

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan, Garis dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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7. Agenda

Bahan : Kulit Sintetis

Ukuran : 18,5 x 13,5 cm

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

118

Bahan : Art Paper

Ukuran : 17 x  9,5 cm

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan, Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset

Bahan : Art Paper

Ukuran : 17 x  9,5 cm  (+ 1,2 cm untuk keterangan bagian)

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo perusahaan, Gambar 3D dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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C. Signage and identification

1. ID Card

Bahan : Plastik

Ukuran : 9 x 5,5 cm

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo, Gambar, dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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2. Seragam Pekerja Lapangan

Bahan : Kain

Ukuran : All size

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Jahit dan Bordir
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3. Seragam Staff

Bahan : Kain

Ukuran : All size

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Jahit dan Bordir



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

122

4. Papan Nama Proyek

Bahan : Plat Seng dan MMT

Ukuran : 80 x 80 cm dan 50 x30 cm

Penempatan media : Lokasi Proyek

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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5. Monument Sign

Bahan : Batu Bata, Semen,Acrilic dan MMT

Ukuran : 60 x 130 x 30 cm

Penempatan media : Halaman depan kantor

Ilustrasi : Logo perusahaan dan teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Neon Box
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6. Transportation 

Bahan : One View Visione Sticker, Cutting Sticker

Ukuran : Standar

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan, Gambar 3D dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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Bahan : One View Visione Sticker, Cutting Sticker

Ukuran : Standar

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan, Gambar 3D dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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D. Below the Line

1. Company Profile

           ( Cover Depan)                                        ( Cover Belakang )

                  ( Belakang Cover Depan)               (  Belakang Cover Belakang )
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Bahan : Art Carton 230gr

Ukuran : 19,5 x 22,5 cm

Penempatan media : Perusahaan dan Luar Perusahaan

Ilustrasi : Logo, Gambar 3D, dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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2. Buku Profil Perusahaan Digital

           ( Cover Depan)                                   ( Cover Belakang )

                  ( Belakang Cover Depan)               (  Belakang Cover Belakang )
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( CD Company Profile)



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

138

( Sampul Tempat CD Company Profile)

Bahan : CD, Tempat CD

Ukuran : Standar

Penempatan media : Perusahaan dan Luar Perusahaan

Ilustrasi : Logo, Gambar 3D, dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Media Digital dan Digital Printing
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3. X-Banner

Bahan : MMT

Ukuran : 160 x 60 cm

Penempatan media : Perusahaan

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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E. Above the Line

1. Mini Board

Bahan : Seng dan MMT

Ukuran : 2,5 x 2 m

Penempatan media : Perempatan jalan, antara Aloon-aloon dan JL. Pandan

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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2. Spanduk MMT

Bahan : MMT

Ukuran : 300 x 70 cm

Penempatan media :Jl. Panjaitan, Perempatan Klegen dan ProlimaTerminal 

Lama

Ilustrasi : Logo Perusahaan, Gambar 3D dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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3. Iklan pada Koran Lokal

Bahan : Kertas Koran

Ukuran : 14 x 10 cm

Penempatan media : Didalam Koran Radar Madiun 

Ilustrasi : Logo Perusahaan, Gambar 3D dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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4. Street Vertical Banner

Bahan : MMT

Ukuran : 1 x 2 m

Penempatan media : Sepanjang Jalan Pahlawan

Ilustrasi : Logo Perusahaan, Gambar 3D dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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F. Media On Line

1. Web Banner

Bahan : Jaringan Internet

Ukuran : 468 x 60 pixel

Penempatan media : Media internet

Ilustrasi : Logo Perusahaan, Gambar 3D, Garis dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Via Internet
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2. Website

Bahan : Jaringan Internet

Ukuran : Standar

Penempatan media : Media internet

Ilustrasi : Logo Perusahaan, Gambar 3D, Garis dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Photo shop CS, Corel Draw 13, Dream Weaver

Realisasi : Via Internet
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3. Facebook

Bahan : Jaringan Internet

Ukuran : Standar

Penempatan media : Media internet

Ilustrasi : Fans page fecebook, Logo Perusahaan, Gambar 3D, 

Garis dan Teks

Tipografi : Font From FB

Visualisasi : Facebook

Realisasi : Via Internet
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G. Merchandising

1. Cassa Bag Besar

Bahan : Kain Cassa

Ukuran : 25 x 30 cm

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Jahit dan Sablon
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2. Cassa Bag Kecil

Bahan : Kain Cassa

Ukuran : 15 x 20 cm

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Jahit dan Sablon
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3. Kalender Meja

        (Kerangka Untuk Kalender)

Bahan : Duplex, Carton 230gr, Kertas Linen

Ukuran : 19 x 24 cm

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer 

Ilustrasi : Logo dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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Bahan : Art Carton 1230 gr, Kawat Spiral

Ukuran : 17,5 x 22,5 cm

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer 

Ilustrasi : Logo, Gambar 3D dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Cetak Offset
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4. Untuk klien Interior design dan property

a. Gantungan Kunci

Bahan : Laminasi Doft

Ukuran : Diameter 5,8 cm

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer 

Ilustrasi : Logo dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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b. Mug

Bahan : Keramik

Ukuran : Standart

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer 

Ilustrasi : Logo dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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c. Asbak

Bahan : Keramik

Ukuran : Standart

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer 

Ilustrasi : Logo dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

       Realisasi : Sablon
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d. Jam

Bahan : Plastik, Kertas

Ukuran : Diameter 22 cm

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer 

Ilustrasi : Logo dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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e. Guard Skin Sticker laptop

Bahan : Sticker

Ukuran : Standar

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer 

Ilustrasi : Logo dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Digital Printing
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5. Untuk klien kontraktor

a. Polo Shirt

Bahan : Kain

Ukuran : All size

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Jahit dan Bordir
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b. Payung Golf

Bahan : Parasut

Ukuran : Standar

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Sablon
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c. Topi

Bahan : Kain

Ukuran : Standar

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Jahit dan Bordir
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d. Lighter

Bahan : Sticker

Ukuran : 6 x 3 cm

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Sablon
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e. Dompet HP

Bahan : Kain

Ukuran : Standar

Penempatan media : Diberikan Pada Custumer

Ilustrasi : Logo Perusahaan dan Teks

Tipografi : Arial Black, Calibri, Agency FB

Visualisasi : Corel Draw 13

Realisasi : Jahit dan Bordir
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C.V. Himawan Jaya adalah salah satu perusahaan konstruksi yang berpengalaman 

dan berkompeten dalam bidangnya di kota Madiun. Dalam menghadapi ketatnya 

persaingan mengharuskan C.V. Himawan Jaya bekerja ekstra untuk menumbuhkan 

kepercayaan konsumennya. Kepercayaan konsumen terbentuk karena adanya 

kejujuran, profesionalitas kerja, kualitas produk, serta kompetensi perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya. Hal tersebut membuat C.V. Himawan Jaya memerlukan 

adanya pencitraan yang lebih kuat di mata investor, konsumen, dan strategi

partnernya. 

Seiring berjalannya waktu, C.V. Himawan Jaya ingin mengembangkan target 

marketnya. C.V. Himawan Jaya mulai membidik pihak swasta maupun BUMN 

sebagai target bisnisnya, karena tidak ingin hanya mengandalkan tender dari 

pemerintah. Pihak swasta atau diluar dari instansi pemerintahan dinilai memiliki nilai 

proyek yang cukup menggiurkan. Oleh karena itulah C.V. Himawan Jaya semakin 

memerlukan sebuah rencana pemasaran yang lebih terstruktur.

dikenal masyarakat. Salah satu alasan C.V. Himawan Jaya kurang dikenal masyarakat 

antara lain. Hal ini menimbulkan kesan bahwa C.V. Himawan Jaya tidak memiliki 

ciri khas dan terkesan perusahaannya tidak terlihat bonafit serta sama seperti 
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perusahaan konstruksi yang lain. Jika hal ini tidak ditindaklanjuti, C.V. Himawan 

Jaya akan kalah bersaing perusahaan lain. Maka dari itu, penulis menciptakan suatu 

image baru dengan merubah logo dan merancang corporate identity system untuk 

C.V. Himawan Jaya. logo dan corporate identity system yang baru ini menciptakan 

image baru bahwa C.V. Himawan Jaya memiliki kemasan ciri khas. 

Untuk memperkenalkan image yang baru ini, diperlukan corporate identity 

system dan promosi dengan tujuan agar masyarakat kembali mengenal C.V. Himawan 

Jaya dan menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan oleh C.V. Himawan Jaya. Beberapa 

corporate identity system dan promosi yang penulis lakukan antara lain, pembuatan 

office stationary dan sign; pemasangan iklan koran, street vertical banner, spanduk 

serta mini board; company profile, facebook, website dan beberapa merchandise

untuk konsumen yang loyal terhadap C.V. Himawan Jaya. Hal ini dilakukan agar

C.V. Himawan Jaya kembali dikenal , selalu diingat, dan mendapat tempat di hati 

konsumennya.

B. Saran

1. Persaingan perusahaan konstruksi di Madiun dan sekitarnya semakin kompetitif, 

maka peerlu adanya promosi secara langsung kepada masyarakat, agar masyarakat 

mengetahui adanya C.V. Himawan Jaya. Antara lain dengan membuat event 

tertentu, membuat stan pameran d plaza-plaza yang ada di kota Madiun atau 

semakin sering mengkuti pameran pembangunan di Madiun dan sekitarnya.

2. Agar masyarakat lebih mengetahui keberadaan C.V. Himawan Jaya perlu adanya, 

pemasangan iklan, spanduk, mini board, streetbanner, x-banner, website, dll. 
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3. Agar tidak bersaing dengan perusahaan konstruksi lain, C.V. Himawan Jaya perlu 

terus menambah sarana dan prasarana yang belum di miliki.


