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LAMPIRAN 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Siapa yang tak kenal batik. Hampir semua orang mengenalnya. Kain ini 

memang populer di kalangan tertentu, terutama batik klasik/batik tulis yang dijadikan 

benda koleksi, dipuja, dan disimpan bak barang antik. Tak mengherankan untuk 

mendapatkannya, kolektor rela mengeluarkan dana tak terbatas hanya untuk selembar 

kain batik. Mereka tak hanya sekadar mengoleksi tapi juga belajar tentang batik. 

Banyak orang yang mengoleksi dan memakai batik hanya sekedar ikut-ikutan, namun 

apa itu batik dan apa makna di dalamnya kurang di mengerti.  

Pada era globalisasi serba modern seperti sekarang ini, industri batik klasik 

yang mengandalkan krajinan dan ketekunan si pembuatnya mulai tergeser oleh 

industri dan impor pakaian yang design, motif maupun coraknya berkiblat dari dunia 

barat. Bahkan industri batik sekalipun sekarang banyak yang telah menggunakan 
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teknologi printing yang diproduksi masa, dan semakin menggeser dari industri batik 

klasik tersebut.  

Oleh sebab itu, sebagian besar pengusaha batik yang biasa dengan pembuatan 

batik tulis mulai terdesak oleh perusahaan tersebut di atas, terpaksa beralih ke usaha 

yang lain atau menutup usahanya. Maka sangatlah jarang dijumpai pengusaha batik 

klasik yang masih bertahan dengan usahanya pada saat ini, terutama di kota Solo.  

Batik Mawar Semi, merupakan salah satu contoh industri kecil batik klasik 

yang masih bertahan di kota Solo hingga saat ini. Selain memproduksi batik 

tulis/batik klasik, batik Mawar Semi juga memproduksi batik cap, yang pemasaranya 

hanya sebatas pada pria maupun wanita dewasa, khususnya di kota Solo.  

  

B. Permasalahan yang diangkat 

 

Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis ingin mendefinisikan 

permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sebuah audio visual (video) sebagai media promosi 

Batik Mawar Semi, khususnya dalam bidang Company Profile.  

2. Bagaimana cara menyajikan Company Profile yang jelas, supaya para kaum 

muda pada khususnya dapat mengerti dengan seksama bagaimana proses 

pembuatan batik, terutama pada Batik Mawar Semi. 
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3. Bagaimana menarik minat para masyarakat serta kaum muda terhadap batik 

melalui Company Profile. 

 

C. Tujuan Perancangan 

 

1. Merancang sebuah media informasi dan promosi audio visual khususnya 

dalam bidang Company Profile yang komunikatif serta efisien. 

2. Membuat sebuah karya audio visual yang dapat menarik minat para khalayak 

umum (masyarakat) agar tertarik terhadap batik. 

3. Menciptakan karya audio visual yang juga dapat menginformasikan 

bagaimana proses pembuatan batik pada kaum muda. 

4. Menyajikan sebuah karya audio visual yang tepat guna bagi semua kalangan 

khususnya para kaum muda, supaya dengan menyaksikan Company Profile 

tersebut mereka dapat memahami, serta dapat melestarikan budaya bangsa ini 

secara menyeluruh.   

BAB II 

IDENTIFIKASI DATA 

 

A. Identifikasi Obyek Perancangan 
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1. Data fisik 

Batik Mawar Semi mempunyai data fisik sebagai berikut : 

§ Terletak pada Desa Nggenthan, Ngebrak RT 02 / RW 11 Baki, 

Sukoharjo 

§ No telp. ( 0271 ) 642640 – 639100 

§ Ukuran bangunan seluas 108 m persegi, dengan bentuk bangunan 

persegi panjang. 

§ Memiliki SDM berjumlah kurang lebih 30 orang dan terbagi beberapa 

unit didalamnya. Diantaranya sebagai berikut : 

o Bagian gambar      :     4 orang 

o Bagian batik          :   17 orang 

o Bagian warna        :     6 orang 

o Bagian waterglass :     1 orang 

o Bagian lorot          :     1 orang 

o Bagian design       :     1 orang 

§ Selain itu, dalam pengerjaan serta untuk memenuhi kebutuhan para 

konsumenya Batik Mawar Semi memiliki fasilitas sebagai berikut : 

·   3 buah meja cap 

· 50 buah alat cap ( berbagai motif serta ukuran ) 

· 30 buah screen 

· 2 buah bak rendam stainless 
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· 1 buah bak rendam biasa 

Batik Mawar Semi adalah sebuah usaha keci batik di kota Solo yang 

mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi yang dewasa ini tidak menentu. Batik 

Mawar Semi merupakan salah satu usaha batik yang masih memegang teguh 

tradisi batik di tengah arus persaingan industrialisasi batik yang makin kompetitif. 

Melalui ketekunan, ketelitian serta kerapian dalam pembuatanya, maka tidaklah 

salah apabila batik Mawar Semi banyak digemari banyak kalangan.  

Bahkan produsen batik sekelas Danar Hadi pun pernah menawarkan 

kerja sama sebagai partner bisnis mereka. Dengan semangat melestarikan budaya 

itulah, yang mampu membuat batik Mawar Semi memiliki identitas sebagai batik 

yang mempunyai ciri khas tersendiri dibandigkan dengan batik-batik lokal kota 

Solo yang hanya mengikuti arus tanpa memperhatikan segi budaya. 

 

2. Latar belakang berdirinya batik Mawar Semi 

Seiring dengan berkembangnya teknologi serta modernisasi di berbagai 

aspek seperti sekarang ini, industri batik sekalipun juga telah banyak mengalami 

perkembangan yang pesat. Pada awal mulanya batik di gambar dengan tangan 

pada sehelai kain, kemudian berkembang pada teknologi cap dan sekarang telah 

berkembang ke teknologi printing yang diproduksi secara masal. Lambat laun 

industri batik yang masih mengandalkan kerajinan tulis dan cap sudah mulai 

berkurang dan banyak di tinggalkan. 
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Hal tersebut di atas yang mendasari batik Mawar Semi dalam 

mendirikan sebuah sanggar seni batik tulis, demi untuk melestarikan sebuah 

budaya asli Indonesia yang menjadi identitas bangsa. Karena pada dasarnya batik 

Mawar Semi hanyalah sebuah sanggar seni, maka kegiatanya bukanlah untuk 

kepentingan komersil semata. Setelah berjalan sekian lama, ternyata batik Mawar 

Semi menghasilkan sebuah karya yang banyak digemari berbagai kalangan, dan 

dari mulut ke mulut batik Mawar Semi mendapat banyak order. Hal tersebut yang 

menjadikan batik Mawar Semi menjadi sebuah usaha sampingan hingga saat ini.   

   

3.   Positioning 

Positioning adalah menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan 

posisi yang baik dalam benak konsumen. Positioning bukan yang dikerjakan 

terhadap produk, melainkan yang dikerjakan terhadap benak konsumen. Untuk itu 

perlu ditampilkan personalitas  atau citra tersendiri untuk menempati posisi 

tertentu pada benak khalayak. Personalitas bagi suatu produk adalah penting 

apabila banyak produk-produk lain yang sejenis di masyarakat. 

Dalam positioningnya batik Mawar Semi mengajak para khalayak untuk 

melestarikan budaya seni batik, khususnya batik tradisional yaitu batik tulis dan 

batik cap. Melalui positioning, batik Mawar Semi juga mengajak para kaum muda 

untuk berkreasi dalam berkarya dan belajar seni batik, serta memahami arti batik, 

supaya para generasi muda kelak dapat meneruskan dan melestarikan tradisi seni 

batik yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia.   
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B.  Target  

 

1. Target Market 

· a.  Target Primer     :  Masyarakat kota Solo 

· b.  Target Skunder  :  Masyarakat di luar kota Solo 

 

2. Target Audience 

A.  Primer 

· Sasaran  atau target utama adalah kaum muda. 

a. Usia                       :  18-35 tahun 

b. Gender                  :   Laki-laki dan Perempuan 

c. Pendidikan            :   SMA-Mahasiswa 

d. Agama                   :   Semua Agama dan Aliran Kepercayaan 

e. Demografi        :  Solo dan sekitarnya 

f. Ekonomi        :  Menengah keatas 

 

B.  Sekunder 

a. Instansi                  :   Sekolah, Kampus, dan lain sebagainya 

b. Gender                   :   Laki – Laki dan Perempuan 

c. Pendidikan            :  SMA - Mahasiswa 
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d. Agama                   :  Semua Agama dan Aliran Kepercayaan 

e. Demografi        :  Solo dan sekitarnya 

f. Ekonomi        :  Menengah keatas 

 

 

C.   Kompetitor / Komparasi 

 

Dalam studi komparasi yang diambil disini adalah batik Aquarius, 

karena antara batik Aquarius dan batik Mawar Semi memiliki kesamaan dalam 

proses pengerjaan serta pemasaranya. Batik Aquarius yang terletak di daerah 

Tegalsari Rt 01 / Rw 01 No. 14 Bumi, Laweyan. Solo, Telp ( 0271) 725504, 

dengan luas tanah kurang lebih 370 meter persegi. Meskipun antara batik Mawar 

Semi dengan batik Aquarius hampir memiliki kesamaan, ternyata ada satu 

perbedaan yang sangat mencolok dari kedua perusahaan tersebut. Yang 

membedakan antar kedua perusahaan tersebut yaitu terletak pada motif batik dari 

masing-masing perusahaan. 

Pada batik Mawar Semi menggunakan motif batik Jawa, sedangkan 

pada batik Aquarius menggunakan motif Asmat. Sehingga kedua-duanya sama-

sama memiliki suatu cirikhas tersendiri dibandingkan dari perusahaan-perusahaan 

lain yang berada di kota Solo. Hal tersebut merupakan suatu kekuatan dan 

sekaligus kesempatan bagi batik Aquarius untuk memasarkan produknya. Dengan 
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adanya kekuatan dan kesempatan tersebut menimbulkan adanya perubahan, di 

mana perubahan itu terletak dalam segi pemasaran. Jika dahulu batik Aquarius 

hanya mampu memasarkan produknya sebatas wilayah Solo dan sekitarnya, kini 

batik Aquarius telah mampu memasarkan produknya hingga Papua, yang mana 

sebagian besar konsumenya adalah masyarakat dari daerah Papua.   

BAB III 
 

KONSEP PERANCANGAN 
 
 

A. Metode Perancangan 
 
 

1. Tujuan Company profile 
 

- Memperkenalkan kepada khalayak umum, tentang profil dari 

prusahaan Batik Mawar Semi. 

- Mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi melalui Company 

profile, tentang Batik Mawar Semi  

- Menarik minat masyarakat serta khalayak umum, supaya tertarik 

terhadap Batik, melalui company profile Batik Mawar Semi.   

 

2. Sasaran 
 

- Terciptanya kesadaran terhahadap khalayak umum terhadap batik, 

khususnya dalam Company profile Batik Mawar Semi. 
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- Kesadaran masyarakat akan batik, terutama dalam memahami arti 

Batik secara utuh. 

- Keyakinan terhadap produk Batik Mawar Semi, khususnya kepada 

para kaum muda, sehingga timbul perasaan cinta akan Batik, terutama 

pada produk Batik Mawar Semi. 

 

3. Karatreristik Company profile Batik Mawar Semi 

a. Penonton 

 Penonton merupakan obyek dari Company profile Batik Mawar Semi, 

serta komunikan dari produk Batik Mawar Semi. 

Sasaran (target audience) dari Company Profile ini adalah: 

1. Usia                 : 18 - 35 tahun  
 
2. Gender            : Laki-laki dan Perempuan 
 
3. Pendidikan               : SMA - Mahasiswa 
 
4. Agama                      : Semua Agama dan Aliran Kepercayaan 
 

 
b. Format Company rofile Batik Mawar Semi 

 
Berdasarkan target diatas pemutaran Company Profile dilakukan lewat 

televisi, pameran - pameran, presentasi dari SMU ke SMU hingga Perguruan 

Tinggi, maka format Company Profile yang paling tepat yakni menggunakan 

format DV. Hal ini dikarenakan dengan format DV biayanya lebih murah 

daripada menggunakan format film serta akan lebih mudah dalam 
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pemutarannya. Dengan format DV kualitas gambar juga lebih baik daripada 

dengan format, misalnya dalam format VHS yang lain walaupun masih 

dibawah format film. 

 c. Media Placement 

                        1. Televisi ( TA TV & SOLO TV ) 

 2. Pemutaran lewat pameran-pameran / Seminar 

 3. Presentasi ke SMU – SMU, Kampus - kampus 

      4. Poster ( Di pasang di event – event ) 

      5. Mug 

      6. Iklan majalah 

      7. Spanduk  

      8. Sticker 

d. Tema, Genre dan Diskripsi Cerita   

Company profile batik Mawar Semi ini mengangkat tema pelestarian budaya 

Jawa, khususnya dalam biadang batik tulis. Dalam company profile tersebut juga 

mencantumkan unsur-unsur nilai historis mengenai seni batik tulis, dengan tujuan 

supaya para generasi muda lebih memahami akan budaya dari bangsanya sendiri yang 

telah menjadi identitas dari bangsa Indonesia. 

Adalah bapak Sukarno, beliau merupakan pemilik dari sanggar seni batik 

Mawar Semi. Sejak kecil beliau sudah mulai belajar dan menggeluti seni batik dari 

orang tuanya, bahkan sejak munculnya industrialisasi masal terhadap batik, bapak 

Sukarno tetap konsisten pada jalur tradisional, dan itu merupakan kekuatan sekaligus 
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ciri khas dari batik Mawar Semi. Batik Mawar Semi memproduksi batik hanya sesuai 

permintaan si pemesan, sehingga resikonya kecil dan marketnya jelas. Dalam 

company profile tersebut bukan menceritakan mengenai perjalanan karier dan 

kehidupan bapak Sukarno seperti yang tercantum diatas, dan juga bukan hanya 

sekedar mempromosikan, melainkan melalui company profile ini ingin mengangkat 

citra dari batik Mawar Semi yang cenderung mempertahankan tradisi, konsisten 

terhadap motif-motif tradisional serta setia terhadap nilai-nilai budaya, ditengah 

persaingan industri batik yang makin kompetitif. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran berupa story line dan story 

board. 

 

B. Konsep Kreatif 

 

Dalam menyusun konsep kreatif company profile batik Mawar Semi, ada 

unsur – unsur yang terkandung didalamnya yaitu : 

1.  Pesan apa yang ingin disampaikan ? 

Suatu company profile memiliki nilai bila ada makna yang terkandung di 

dalamnya, yaitu pesan atau makna yang ingin disampaikan kepada khalayak agar 

bisa ditangkap dan dimengerti. Konsep atau ide company profile batik Mawar 

Semi, secara keseluruhan memiliki beberapa pesan rasional dan moral  yaitu 

pesan yang menunjukkan  manfaat demi kepentingan khalayak sasaran itu sendiri. 
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Didalam pesan rasional tersebut, khalayak akan disuguhi beberapa visualisasi 

yang memberikan informasi dan ajakan bagi penontonnya. Yang hendak 

ditampilkan dalam company profile batik Mawar Semi diungkapkan dengan 

pesan. Tema dalam isi pesan berupa : 

- Pesan Rasional 

Pesan Rasional yaitu pesan yang menunjukkan manfaat demi kepentingan 

khalayak sasaran itu sendiri. Di dalam pesan rasional diuraikan kata-kata yang 

sifatnya mengajak bahkan membujuk masyarakat, khususnya pada kaum 

muda untuk lebih meningkatkan partisipasinya dalam hal pelestarian budaya, 

seperti yang telah di tampilkan dalam video company profile. Dalam hal ini 

yang akan di tampilkan dalam video company profile tersebut adalah batik 

Mawar Semi itu sendiri, demi untuk menaikkan jumlah peminat batik di 

wilayah Surakarta dan sekitarnya khususnya kalangan muda. 

- Pesan Moral 

Suatu pesan yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk mengacu pada 

maksud tertentu dengan kata lain arti pesan moral secara keseluruhan. Pesan 

ini dituangkan ke dalam kehidupan sosial masyarakat dimaksudkan agar 

masyarakat lebih mengingat dan memfokuskan terjadinya rasa ingin memiliki 

serta kewajiban dalam melestarikan budaya bangsanya dengan mulai 

mengenal batik lebih dini  berkenaan dengan company profile ini. 

 2. Bagaimana cara menyampaikannya? 
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Isi pesan dapat dituangkan dalam unsur-unsur bentuk verbal dan bentuk visual  

dimana keduanya saling berinteraksi dan saling melengkapi. 

 a. Bentuk Verbal 

Penyampaian secara verbal memerlukan tidak hanya bahasa yang 

komunikatif, tapi juga kejelasan dalam berani membuang hal-hal yang tidak 

diperlukan: singkat, padat dan mengenai pada sasaran. Dengan demikian 

informasi yang diterima khalayak lebih berbobot dan tentu saja lebih 

memberikan manfaat dan pengetahuan  dari pada hanya sekedar mengikuti 

trend yang ada. Untuk menyampaikan secara verbal, diperlukan rangkaian 

kata yang komunikatif, atraktif dan dapat menggugah minat dan daya tarik 

masyarakat. Bentuk pesan yang dipilih yang berupa himbauan dan mengajak 

khalayak masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya akan pentingnya 

nilai-nilai budaya. 

 b. Bentuk Visual 

  Bentuk visual yang dimaksud adalah ilustrasi pada adegan itu sendiri. 

Dalam penyampaian pesan tidak hanya menggunakan kata-kata berupa 

informasi dan ajakan, melainkan didukung pula oleh bentuk visual yaitu 

dengan menempatkan ilustrasi yang tepat yang dapat mendukung informasi 

verbal di dalamnya. Untuk menciptakan sebuah keharmonisan antara kedua 

unsur tersebut diatas, dibutuhkan visualisasi yang tepat, terutama ditinjau dari 

siapa yang menjadi sasaran (khalayak) yang akan menjadi target dari 

company profile ini. 
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c. Proses Pengerjaan 

Proses pengerjaan company profile yakni:                                      

1. Story line 

Skenario berisi alur cerita company profile yang akan dibuat. 

Segala informasi tentang company profile tersebut terdapat didalam 

skenario ini. Seperti informasi ruang, shot angel, ilustrasi serta transisi 

adegan. Seperti tercantum di bawah ini : 

 

 

                    2. Story Board 

Story line yang telah dibuat kemudian divisualisasikan kedalam 

story board. Dalam hal ini disertakan narasi pada tiap-tiap adegan yang 

di visualisasikan, jadi antara narasi dan visualisasi saling berhubungan, 

sehingga informasi mudah diterima target audience. Serta untuk 

memudahkan dalam proses produksi maupun pasca produksi. 

3. Menyiapkan Perangkat Produksi 

Perangkat produksi yang akan digunakan yakni sebuah kamera 

Mini DV, Lighting, Komputer. Serta property yang mendukung 

company profile yang sesuai dengan skenario. 

                     4. Lokasi 

 Lokasi yang dipilih merupakan yang sesuai dengan skenario,  

selain itu mudah dijangkau dan aman bila digunakan untuk shoting. 
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5. Shoting 

Shoting menggunakan kamera Panasonic MD9000 dan Panasonic 

Mini DV serta menggunakan lighting yang seseuai dengan skenario 

sehingga suasana yang digambarkan dalam skenario akan tercipta dalam 

visualisai company profile tersebut. Dalam proses shoting penulis di 

bantu beberapa kru untuk memperlancar proses shoting. Pengambilan 

angle-angle kamera dengan angle yang simple tetapi 

mempertimbangkan  komposisi dan estetika dalam frame sehingga 

gambar yang dihasilkan akan simple dan menarik. 

6. Editing 

Editing menggunakan komputer, editing dilakukan untuk menata 

gambar hasil shoting serta memberi efek suara yang sesuai dengan 

skenario. Dalam tahap ini juga efek komputer grafis juga dibuat, 

misalnya animasi grafis baik 3d maupun 2d yang sesuai dengan 

skenario. Untuk proses editing, animasi dan efek grafis ini menggunakan 

Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect 6.5, Adobe Photoshop CS, 

Flash MX dan, Corel Draw 11. 

 

C. Media 

 

1. Poster 
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Poster memiliki peran penting untuk mendukung company profile Batik 

Mawar Semi ini. Dengan adanya poster yang bagus akan dapat mempengaruhi 

sekaligus menarik perhatian masyarakat atau konsumen untuk melihatnya, 

sehingga masyarakat tertarik terhadap produk batik Mawar Semi dan sekaligus 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya batik. Poster harus dibuat 

semenarik mungkin, untuk lebih jelasnya Poster memiliki bagian – bagian 

sebagai berikut :  

a. Judul 

Judul company profile“ Batik Mawar Semi “ di atas Poster dengan warna 

gradasi coklat, putih dengan out line gradasi hitam, putih disertai shadow dan 

typografi yang sudah ada di komputer. 

b. Sub Judul 

Sub Judul yang digunakan  adalah  “ Citra Tradisi Budaya Batik Asli “ yang 

akan ditempatkan di bawah dengan warna kuning muda serta coklat muda 

disertai shadow, dan “ Sebuah Karya Batik Yang Kental Oleh Nuansa Tradisi 

Budaya Batik Asli “ yang akan ditempatkan di tengah dengan warna coklat 

disertai efek outer glow kuning muda. 

c. Typografi 

Type judul untuk Batik Mawar Semi menggunakan huruf baku yang sudah 

ada dikomputer, kata “ Citra Tradisi Budaya Batik Asli “ dan “ Sebuah Karya 

Batik Yang Kental Oleh Nuansa Tradisi Budaya Batik Asli “ juga menggunakan 

huruf baku yang sudah tersedia di komputer. 
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 d.   Ilustrasi 

Produk hasil karya dari Batik Mawar Semi dengan diberi efek emboss disertai 

efek ornament-ornament batik. 

 

  2. Iklan Majalah 

Iklan Majalah juga memiliki peranan penting  untuk mendukung company 

profile batik Mawar Semi ini Dengan adanya iklan majalah yang bagus dan 

menarik maka para pembaca majalah yang melihat iklan tersebut dapat tertarik 

dan kemudian berminat untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya. 

Untuk itu iklan majalah harus dibuat semenarik mungkin, dan bagian – bagian 

dari iklan majalah adalah sebagai berikut : 

a. Judul 

Judul Iklan Layanan di tulis Batik Mawar Semi di atas Iklan Majalah dengan 

warna gradasi coklat ke putih dan out line garadasi hitam ke putih disertai shadow 

dan typografi yang sudah ada di komputer. 

b. Sub Judul 

Sub Judul yang digunakan  adalah  “ Citra Tradisi Budaya BatikAsli “ yang 

akan ditempatkan di bawah dengan warna coklat muda dan ditambah efek inner 

bevel disertai shadow. 

c. Ilustrasi 
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Gambar seorang perempuan tua yang sedang membatik, dan contoh hasil 

produksi dari Batik Mawar Semi yang diberi efek emboss , disertai efek 

ornament-ornament batik.  

d. Tipografi 

Type judul untuk kata “Batik Mawar Semi” menggunakan huruf baku  yang 

sudah ada dikomputer, sedangkan kata “Citra Tradisi Budaya Batik Asli” 

menggunakan huruf baku komputer. 

 

  3. Spanduk 

Spanduk dalam company profile batik Mawar Semi juga memiliki peranan 

penting didalalm mendukung suksesnya company profile ini. Maka sapanduk 

harus dibuat semenarik mungkin agar khalayak sasran tertarik untuk melihat  

kemudian membacanya, dan pada akhirnya akan tercipta keinginan untuk 

menggunakan produk-produk dari batik Mawar Semi tersebut. Bagian – bagian 

dari spanduk adalah sebagai berikut : 

a. Judul 

Judul company profile di tulis “ Batik Mawar Semi “ di atas Spanduk dengan 

warna coklat muda disertai out line warna putih dan typografi yang sudah ada di 

komputer. 

b. Sub Judul 

Sub Judul yang digunakan  adalah  “ Citra Tradisi Budaya Batik Asli “ yang 

akan ditempatkan di bawah dengan warna coklat muda dan diberi efek inner 
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bevel disertai shadow, dan menggunakan typografi yang sudah tersedia pada 

computer. 

c. Ilustrasi 

Motif kain batik transparan disertai gambar logo dari Batik Mawar Semi 

transparan coklat yang diberi efek iner bevel, warna typografi dan ilustrasinya 

disesuaikan. 

d. Tipografi 

Type judul untuk kata “ Batik Mawar Semi “ menggunakan huruf baku yang 

sudah ada dikomputer, dan kata “Citra tradisi Budaya Batik Asli” juga 

menggunakan huruf baku yang sudah tersedia di computer. 

 

  4. Mug 

Mug dalam company profile Batik Mawar Semi ini juga memiliki peranan 

yang sama pentingnya dengan media penunjang promosi lainnya didalam 

mendukung suksesnya company profile ini. Maka mug pun juga harus dibuat 

semenarik mungkin agar khalayak sasaran tertarik, kemudian pada akhirnya 

tercipta keinginan untuk menggunakan produk-produk dari Batik Mawar Semi. 

Bagian – bagian dari mug  adalah sebagai berikut : 

a. Judul 

Judul company profile di tulis “ Batik Mawar Semi“ di atas Mug dengan 

warna coklat muda dan typografi yang sudah ada di komputer. 

b. Sub Judul 
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Sub Judul yang digunakan  adalah  “ Citra Tradisi Budaya Batik Asli “ yang 

akan ditempatkan di bawah mug dengan warna warna coklat muda. 

c. Ilustrasi 

Motif kain batik dengan warna background menggunakan warna gradasi 

coklat muda ke putih, disertai logo dari Batik Mawar Semi yang di beri efek 

outer bevel sebagai background. warna typografi dan ilustrasinya disesuaikan. 

d. Tipografi 

Type judul untuk kata “ Batik Mawar Semi “ menggunakan huruf baku yang 

sudah ada dikomputer, dan kata “ Citra Tradisi Budaya Batik Asli “ juga  

menggunakan huruf baku yang sudah tersedia di computer. 

 

   5. Sticker. 

Sticker dalam company profile tersebut juga memiliki peranan yang tidak 

kalah pentingnya dengan media-media penunjang promosi lainnya, didalam 

mendukung suksesnya company profile ini, maka sticker pun juga harus di buat 

semenarik mungkin agar khalayak sasaran tertarik, karena sifatnya yang peka 

jaman maka sticker harus dibuat lebih menarik serta atraktif. Bagian – bagian dari 

sticker adalah sebagai berikut : 

a    Judul 

Judul company profile di tulis “ Batik Mawar Semi“ di atas sticker dengan 

warna coklat muda dan typografi yang sudah ada di komputer. 

b. Sub Judul 
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Sub Judul yang digunakan  adalah  “ Citra Tradisi Budaya Batik Asli “ yang 

akan ditempatkan di bawah sticker dengan warna warna coklat muda. 

c. Ilustrasi 

Motif kain batik dengan warna background menggunakan warna gradasi 

coklat muda ke putih disertai gambar bunga mawar yang diberi efek outer glow 

dan ornament batik, warna typografi dan ilustrasinya disesuaikan. 

d. Tipografi 

Type judul untuk kata “ Batik Mawar Semi “ menggunakan huruf baku yang 

sudah ada dikomputer, dan kata “ Citra Tradisi Budaya Batik Asli “ juga  

menggunakan huruf baku yang sudah tersedia di computer. 

 

 

BAB IV 

PENYAJIAN KARYA 

 

A. Gagasan Visual Karya 

 

Gagasan Visual karya yang akan diketengahkan pada penciptaan seluruh 

materi produk audio visual tentang Company Profile Batik Mawar Semi adalah 

mengutamakan daya tarik visual. Bagi penonton, diharapkan berkeinginan untuk 

menyimak. 
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Tema cerita yang di angkat dalam company profile Batik Mawar Semi di 

sajikan dengan cerita paparan  dan visualisasi gambar secara realis yakni dengan 

kamera video serta animasi komputer grafis yang mendukung bertujuan untuk 

menarik penonton, khalayak sasaran agar menyimaknya sehingga mendapat informasi 

tentang Batik Mawar Semi. 

 

B. Target Visual Karya 

 

1. Rancangan cerita ( scenario/storyline, storyboard ) 

2. Desain Poster 

3. Desain Iklan Majalah 

4. Desain Sticker 

5. Desain Spanduk 

6. Desain Mug 

7. Visualisasi Company Profile Batik Mawar Semi   

 

C. Detail Teknis Karya 

 

1. Naskah cerita / Skrip 

Berisi antara lain: 

a. Narasi 
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            b. Keterangan / penunjuk tempat ,waktu dan kejadian 

c. Efek suara / bunyi ( sound atau SFX ) 

d. Sudut pengambilan gambar (camera angle) 

e. Rancangan visualisasi  

2. Visualisasi / Rancangan desain pra-video profile 

a. Tokoh 

Tokoh dalam hal ini adalah hanya pemilik perusahaan itu sendiri, karena 

mengingat karya yang dibuat merupakan video profile Batik Mawar Semi, 

maka tema yang diangkat adalah mengenai kebudayaan.  

1) Properti              : Kamera, Komputer, Spotlight,  

2) Lokasi / Setting : Perusahaan batik Mawar Semi, Museum Radya  

                                 Pustaka, Solo Grand Mall, Garuda Billyard.                                                                                             

3) Animasi             : Animasi opening tulisan Batik Mawar Semi,Ani 

                                 masi grafis   

3. Visualisasi Rancangan Company profile 

Karakteristik Company Profile : 

Durasi Company Profile  : 6 menit 

Format Company Profile  : Video 

Tehnik Visualisasi      : Pengambilan gambar dengan kamera video mini    

DV, MD 9000, Untuk Editing menggunakan Adobe  Premiere, Adobe After Effect, 

Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flas MX, Nero Burning. 

Realisasi                     : VCD 
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Media / Bahan  : CD 

4. Desain Poster 

Format   :  Portrait 

Warna   :  Full Colour 

 Tipografi  : Kata BATIK MAWAR SEMI menggunakan font 

Fleur Black, kata CITRA TRADISI BUDYA BATIK ASLI menggunakan font 

Charme Bold, kata “SEBUAH KARYA BATIK YANG KENTAL OLEH 

NUANSA TRADISI BUDAYA BATIK ASLI “ menggunakan font Ariston-

Normal-Italic.  

Illustrasi                     :  Gambar kain batik, disertai ornament batik.  

 Teknis Visualisasi  :  Foto, Adobe Photoshop, Corel Draw 

Realisasi   :  Cetak Full Colour 

Bahan   :  Super Econom Paper 

5. Desain Iklan Majalah 

Format   :  Portrait 

Warna   :  Full Colour 

 Tipografi  : Kata BATIK MAWAR SEMI menggunakan font   

Fleur Black, kata CITRA TRADISI BUDYA BATIK ASLI menggunakan font 

Charme Bold.  

Illustrasi                          :  Gambar seorang perempuan yang sedang membatik.  

disamping contoh kain batik, disertai ornament-ornament batik.  

Teknis Visualisasi  :  Foto, Adobe Photoshop, Corel Draw 
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Realisasi  :  Print Full Colour 

Bahan  :  Poster Paper 

6. Desain Sticker 

Format   :  Landscape 

Warna   :  Full Colour 

Tipografi   : Kata BATIK MAWAR SEMI menggunakan font 

Fleur Black, kata CITRA TRADISI BUDYA BATIK ASLI menggunakan font 

Charme Bold 

       Illustrasi                           : Gambar bunga Mawar, disertai ornament batik .   

Teknis Visualisasi :  Foto, Adobe Photoshop, Corel Draw 

Realisasi   :  Print Full Colour 

Bahan   :  Sticker Paper 

7. Desain Spanduk 

Format   :  Landscape 

Warna   :  Full Colour 

Tipografi   : Kata BATIK MAWAR SEMI menggunakan font 

Fleur Black, kata CITRA TRADISI BUDYA BATIK ASLI menggunakan font 

Charme Bold 

Illustrasi                          :  Gambar logo Batik Mawar Semi, disertai ornament  

ornament batik. 

Teknis Visualisasi :  Foto, Adobe Photoshop, Corel Draw 

Realisasi   :  Cetak Full Colour 
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Bahan   :  Nafa paper 

8. Desain Mug 

Format   :  Landscape 

Warna   :  Full Colour 

 Tipografi  :  Kata BATIK MAWAR SEMI menggunakan font 

Fleur Black, kata CITRA TRADISI BUDYA BATIK ASLI menggunakan font 

Charme Bold. 

        Illustrasi                          :  Gambar bunga Mawar, disertai ornament batik 

Teknis Visualisasi :  Adobe Photoshop, Corel Draw 

Realisasi   :  Cetak Sublims Full Colour 

Bahan   :  Mug 

 
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari apa yang telah diuraikan pada bab demi bab diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 
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1. Video Company Profile “ Batik Mawar Semi “, sebagai media komunikasi 

merupakan sebuah media yang mampu memberikan informasi, hiburan dan 

pengetahuan, informasi akan pentingnya sebuah budaya.  

2. Tema budaya etnis perlu diperhatikan dikarenakan tema kebudayaan 

merupakan salah satu usaha dalam melestarikan budaya yang telah menjadi 

ciri khas dari bangsa ini. 

3. Audio Visual sebagai produk masa sekarang ini telah berkembang baik 

didalam negeri dan diterima baik oleh masyarakat, sehingga promosi 

menggunakan media Video Profile akan lebih efektif. 

4. Audio Visual memiliki dua media yang tak dapat dipisahkan antara satu 

dengan yang lainnya yakni suara dan gambar yang bercerita menimbulkan 

suatu alur yang saling dapat melengkapi untuk menjadi sebuah produk yang 

komunikatif. 

 

 

 

 

 

B. Saran 
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Dengan adanya Video Company Profile yang bertemakan tentang kebudayaan 

diharapkan dapat menggugah hati kita untuk peka terhadap situasi perkembangan 

budaya bangsa ini yang semakin pudar akan perkembangan jaman dan teknologi yang 

semakin maju. Vieo Profile dengan tema kebudayaan etnis sifatnya selain menghibur 

juga memberikan informasi yang berguna bukan sekedar untuk kepentingan komersil 

semata. Selain itu Video Company Profil yang bertemakan budaya juga merupakan 

sumber informasi dalam rangka pelestarian budaya bangsa yang ditujukan bagi 

generasi muda. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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http://WWW. Batik.com, 27 September 2006, 22.30 WIB, Jum’at. Situs yang berisi  

mengenai aneka informasi dalam dunia batik 
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