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A. Kreativitas 

Kreativitas merupakan penekanan suatu proses yang berbeda atau 

menghasilkan sesuatu yang baru dan menarik dari hasil gagasan sebelumnya. 

Kebanyakan orang menganggap, bahwa kreativitas dapat dinilai melalui gagasan oleh 

seseorang atau kelompok. Kreativitas berarti sebagai proses yang berlangsung untuk 

menghasilkan gagasan yang baru. Orang yang kreatif tentu memiliki ide orisional 

dengan menggunakan suatu cara baru yang berbeda dari cara orang lain, yaitu 

memandang sesuatu dari sudut pandang yang unik. Kreativitas muncul adanya proses 

kerja yang berkali-kali melalui penemuan ide yang dihasilkan.  

Strategi kreatif itu pada dasarnya merupakan upaya atau cara untuk menjual 

(the way to sell).  Konsep kreatif harus relevan dengan produknya, harus membuat 

orang mengerti ada sebenarnya maksud pesan iklan. Setiap pesan iklan harus menarik 

(appealing) agar diperhatikan orang, harus bisa merangsang atau menggelitik serta 

mudah diingat (memorable), sekaligus bisa menjawab tujuan pemasaran (marketing 

objectives)  (Madjadikara.2004: 66-69).  Perusahaan besar selalu mencari ide-ide 

baru, seperti perusahaan minyak Shell punya cara yang unik. Mereka memberikan 

dana 1,8 juta dollar untuk mencari ide-ide baru, Setiap orang yang berhasil 

memberikan ide baru diberikan waktu 10 menit untuk menjelaskan. Selanjutnya 

audience akan mengajukan pertanyaan atas ide-ide baru tersebut, 

Budiman Hakim, executive Creative Director MACS 909, menyatakan bahwa 

desain yang bagus adalah yang konsepnya dibuat sesederhana mungkin, mengandung 

unsur tidak terduga, mempunyai daya bujuk agar konsumen tergoda membeli, relevan 

dengan panduan yang diberikan klien, dan dapat diterima oleh masyarakat. Kreator 

kadang berbenturan dengan keinginan klien sebagai pihak yang punya produk dan 

merek, serta dana. Bagaimanapun klien merupakan mitra kerja sejajar yang saling 

memberi dan menerima, apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Advertiser 

harus bisa menyakinkan klien, bahwa yang menjadi bos adalah merek, bukan klien 

dan bukan konsumen, sehingga kebutuhan merek itulah yang harus dipenuhi. 
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Nyoman Kutha Ratna (2007:127), menyatakan keindahan dalam desain 

hubungan erat dengan kreativitas. Kreativitas sebenarnya merupakan istilah umum 

untuk hal-hal yang berkaitan dengan artistik, penemuan, dan humor. Kreativitas 

artistik (artistic creativity), merupakan kreativitas yang dimiliki secara alamiah, 

seperti melukis, mengubah musik, mendesain, dan sebagainya. Kreativitas penemuan 

(creativity of discovery), merupakan penemuan teori maupun konsep baru, seperti 

Archimedes yang keluar dari kamar mandi sambil berteriak “eureka”. Kreativitas 

humor (creativity of humor), merupakan memandang dunia dari sudut pandang yang 

berbeda untuk memunculkan kreativitas (Clegg.2001:6).  

Orang yang memiliki daya kreativitas tinggi dapat menyajikan suatu karya 

yang mempunyai keindahan yang sesungguhnya. Marxis berpendapat bahwa 

seni/desain bukan merupakan pengumpulan ulang terhadap apa yang sudah ada, tetapi 

merupakan proyeksi yang simbolik yang memperhatikan masa depan dengan 

demikian mengungkapkan kekuatan-kekuatan kreatif umat manusia (Arvon.2010:29).  

Yongky Safanayong (2006:37), menyatakan guna membantu dalam proses 

pembentukan yang kreatif, diperlukan panduan organisasi, ini dapat dicapai dengan 

menerapkan prinsip-prinsip organisasi visual untuk menyusun hubungan antara 

unsur-unsur visual bentuk, unsur-unsur komposisi dan pesan yang diinginkan. Pola 

proses kreatif menurut Monroe), secara garis besar dapat dibagi menjadi; (a) adanya  

karakteristik yang sama  pada setiap seni apapun medianya, gejala ini tampak karena 

hampir setiap karya seni selalu menggunakan topik utama. Dengan demikian 

pendekatan pola kreatif terutama karya-karyanya mempunyai hasil akhir akibat proses 

kreatif yang sama pula, (b) adanya analogi pengalaman estetik, gejala ini terbukti 

karena adanya apresiasi dan penghargaan untuk dinilai. Tahapan proses kreatif 

menurut Bryan Lawson (2007:157-159), terjadi lima tahapan yaitu: 

a. Pengertian awal, merupakan pemahaman sebuah masalah eksis dan komitmen 

untuk memecahkan masalah. Perumusan masalah sering merupakan fase yang 

kritis dalam situasi desain. Dalam tahap awal, masalah desain jarang sepenuhnya 

jelas, maka harus banyak berusaha untuk memahaminya secara utuh. 

b. Persiapan, melibatkan usaha yang besar secara sadar untuk mengembangkan 

gagasan pemecahan masalah. Dalam hal ini mungkin banyak mondar-mandir 

antara dua fase pertama ini yang penuh kerja keras secara sengaja. 
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c. Inkubasi, tidak melibatkan upaya yang nyata, namun sering diakhiri oleh 

munculnya sebuah gagasan secara mendadak (”iluminasi”). Hal ini merupakan 

kerja otak tanpa sadar selama periode inkubasi. Si pemikir tanpa sadar menata 

ulang dan memeriksa ulang semua hal yang ia pikirkan sebelumnya. 

d. Penerangan, merupakan menarik diri dari persoalan, pemikir akan mampu 

kembali dengan membawa sikap dan pendekatan baru yang dianggap lebih 

produktif dibanding bila melanjutkan dan pengembangkan pikiran awal. 

e. Verifikasi, secara sadar menguji kerangka gagasan untuk dikembangkan. 

Dengan demikian tentu ada pula pola kreatifitas yang dapat dipergunakan 

untuk mencapai hal itu, (c) adanya analogi antara satu kegiatan kreatif dengan 

kegiatan kreatif lainnya. Ada sumber utama yang kita kaji, terutama berkaitan dengan 

pengalaman dan persepsi kreatif (Dharsono.2007:60).  

Bila desain kelimuannya mengarah ke ilmu komunikasi visual, maka menjadi 

desain komunikasi visual. Komunikasi visual (visual communication), merupakan 

media yang mempergunakan mata sebagai alat penglihatan. Komunikasi visual adalah 

komunikasi menggumakan bahasa visual, di mana unsur dasar bahasa visual (yang 

menjadi kekuatan utama dalam penyampaian pesan), adalah segala sesuatu yang dapat 

dililhat dan dapat dipakai untuk menyampaikan arti, makna, atau pesan 

(Kusrianto.2007:10). 

Yongky Safanayong (2006: 3), desain komunikasi visual memiliki fungsi 

sosial, fungsi fisik, dan fungsi pribadi, seperti: (a) untuk memberitahu atau memberi 

informasi (to inform), mencakup; menjelaskan, menerangkan dan mengenalkan, (b) 

untuk memberi penerangan (to enlighten), mencakup; membuka pikiran dan 

menguraikan, (c) untuk membujuk (to persuade), mencakup, menganjurkan 

(umumnya dalam media promosi), komponen-komponennya termasuk kepercayaan, 

logika dan daya tarik, (d) untuk melindungi (to protect), fungsi khusus untuk desain 

kemasan dan kantong belanja. 

Adi Kusrianto (2007:2), menyatakan desain komunikasi visual bertujuan 

mempelejari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai 

media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola 

elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi 

warna serta layout (tata letak atau perwajahan). Dengan demikian, gagasan bisa 

diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan. Bila 
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diperjelas poin-poinnya sebagai berikut: (a) konsep konnunikasi, (b) melalui 

ungkapan kreatif, melalui berbagai media, menyampaikan pesan atau gagasan secara 

visual dari seseorang atau suatu kelompok kepada kelompok yang lain. 

Diperjelas oleh Sumbo Tinarbuko dalam kumpulan tulisan dalam bentuk buku 

“Irama Visual” (2007:27-28) Desain komunikasi visual merupakan ilmu yang 

mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam 

berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis yang terdiri 

dari gambar (ilustrasi), huruf, warna, komposisi dan layout. Semuanya itu dilakukan 

guna menyampaikan pesan secara visual, audio, dan audio visual kepada target 

sasaran yang dituju. Perjalanan kreatif desain komunikasi visual sebagai salah satu 

bagian dari seni terapan yang mempelajari tentang perencanaan dan perancangan 

berbagai bentuk informasi komunikasi visual diawali dengan menemukenali 

permasalahan komunikasi visual, mencari data verbal dan visual, menyusun konsep 

kreatif yang berlandaskan pada karakteristik target sasaran, sampai dengan penentuan 

visualisasi final desain untuk mendukung tercapainya sebuah komunikasi 

verbal-visual yang fungsional, persuasif, artistik, estetis, dan komunikatif. Bila 

disimpulkan, bahwa desain komunikasi visual terwujud dari beberapa elemen, yaitu 

gambar (ilustrasi), huruf (tipografi), warna, dan layout. 

 

1. Ciri kreativitas 

Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan pada keaslian kreativitas, 

keterampilan dan talenta individu yang memiliki kemampuan meningkatkan taraf 

hidup dan penciptaan kesempatan kerja melalui eksploitasi hak kekayaan intelektual. 

Menurut Richard Florida (2002:230), untuk menggerakan pembangunan industri 

kreatif tidak cukup hanya membangun kawasan indsutri yang canggih sebagai faktor 

pemicu terciptanya suatu lingkungan yang kreatif, melainkan dibutuhkan untuk 

melihat penciptaan ekonomi kretaif dari berbagai segi, antara lain dari segi ekonomi, 

teknologi, artistik, dan sumber daya manusianya dengan mempertimbangan tiga 

konsep, yaitu talenta, toleransi, dan teknologi (tiga T).  

a) Talenta, untuk menghasilkan karya yang berdaya saing tinggi diperlukan SDM 

yang bertalenta, yaitu orang-orang yang memiliki bakat khusus, serta mempunyai 

kekayaan gagasan-gagasan yang kreatif. 
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b) Toleransi, manakala suatu daerah memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap 

gagasan-gagasan kreatif dan kontroversial, serta mendukung orang-orang yang 

berwawasan luas dan berbeda. Adanya toleransi maka iklim penciptaan kreativitas 

dan inovasi akan semakin kondusif dan para pekerja kreatif bisa bebas 

berekspresi. 

c) Teknologi, kehadiran teknologi membawa perubahan dan peranan yang sangat 

strategis dalam mempercepat, meningkatkan kualitas dan mempermudah kegiatan 

ekonomi dan bisnis. Semakin banyaknya pekerjaan manusia yang digantikan oleh 

teknologi, sehingga manusia sebagai pembuat atau operatornya memiliki lebih 

banyak waktu untuk berkreasi menggali ide menciptakan sustu inovasi baru. 

Primadi Tabrani (2006:258-265) menjelaskan bahwa ciri-ciri kreativitas ialah 

suatu khas yang dimiliki seseorang sebagai hasil kreasi yang manifestasi ciri-ciri 

pribadi pencipta. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan: 

1. Ciri iseng; pengejawantahan dari ciri pribadi iseng suatu hasil kreasi, disebut ciri 

iseng kreasi. Ciri ini bisa bersifat lucu atau aneh yang sifatnya iseng atau unusual. 

Standar kreasi yang dikenai oleh ciri iseng ini adalah aturan-aturan, kebiasaan-

kebiasaan, dan norma-norma. 

2. Ciri kebaruan; pengejawantahan dari ciri pribadi iseng dan orisional dapat disebut 

sebagai ciri kreasi yang baru (novelty). Ciri ini merupakan peningkatan dari 

sekedar iseng, yaitu tidak hanya bersifat lucu saja tetapi sudah ”berisi”. Standar 

kreasi kebaruan masih seperti unusualness, seperti aturan-aturan, kebiasaan-

kebiasaan, dan norma-norma. 

3. Ciri kelayaan estetik; manifestasi dari ciri pribadi estetik dari kreasi merupakan 

penggabungan iseng, orisional, dan sensitif. Suatu kreasi ini berada dalam batas 

maksimal yang masih dimungkinkan diterima oleh norma-norma estetik yang ada. 

Standar kreasi yang dikenai kelayakan estetik ini ialah lingkungan, situasi, 

keadaan, peristiwa, dan sebagainya yang berhubungan dengan tantangan tersebut 

(context). 

4. Ciri transformasi; pengejawantahan ciri pribadi kooperatif, dari penggabungan 

kritis, fleksibel, dan bebas, dapat disebut ciri transformasi. Bila kelayaan estetik 

belum berasi melewati ”batas-batas”, maka ciri transformasi justru melakukannya 

demi terciptanya sesuatu yang baru, bukan hanya iseng, tetapi terjadinya sesuatu 

yang integral dan jujur (truth) sesuai dengan fleksibilitas dan kebebasan yang 
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mendukungnya. Standar kreasi yang dikenai ciri tranformasi bukan lagi norma-

norma atau konteks, tapi batasan yang lebih luas yang berintegrasi dari berbagai 

norma dan kontek yang berbeda. 

5. Ciri agung; pengejawantahan ciri pribadi yang kritis, kooperatif, drive, dan puitis 

disebut sebagai ciri agung (great). Ia bukan sekedar berani melanggar konteks 

atau mengembara dan mengatasi contraints. Standar kreasi pada ciri agung ini 

adalah penghayatan bukan sintesa biasa. Suatu penghayatan yang utuh dan 

lengkap tingkat-tingkat kesiagaannya cerminan pengejawantahan keseimbangan 

dinamis integral dari kemampuan fisik, kreatif, dan rasio yang kita miliki. 

6. Ciri respon apresiasi; seseorang dihadapkan suatu hasil nyata atau produk kreasi. 

Apresiasi merupakan tanggapan atau penilaian terhadap produk kreasi. Ada 

beberapa ciri respon apresiasi terhadap produk kreasi, anatara lain: 

a. Surprise; respon terhadap suatu yang iseng maupun yang baru setidaknya 

memberikan kesan surprise. Surprise tidak cukup menunjukkan mutu suatu 

karya, namun bagaimana audience mendapatkan kesan pada pandangan 

pertama. 

b. Empati; empati merupakan proses intuitif diiringi rasa, indah, dan estetik 

(feeling into form) dan berada antara tak sadar dan ambang sadar. Secara tiba-

tiba mata hati kita terbuka dan mampu menghayati bahwa karya yang kita lihat 

terbut bukanlah karya biasa, melainkan karya yang berkualitas.  

c. Rasa estetik; bisa didekati melalui proses rasional, karena estetik dapat pula 

didekati sebagai ilmu pengetahuan. Proses ini bisa hambar dan kering bahwa 

secara ektrem kita mengerti, mengapa karya bisa disebut indah padahal karya 

tersebut tidak mampu menggugah perasaan kita. Dalam hal ini rasa rasional 

(ilmu estetik) harus mampu meningkatkan dan memperluas cakrawala rasa 

apresiasi empati yang intuitif itu, dan jangan sampai ilmu estetika itu 

mengalahkan empati, sehingga lebih rasional analisis daripada kreatif.   

d. Simpati; selain dapat membangkitkan rasa empati juga membangkitkan rasa 

simpati, yaitu hubungan antara etika dengan isi pesan atau fungsi suatu karya. 

Simpati terjadi atas ciri kreasi kelayakan etis karya dengan merasakan 

meningkatnya perasaan-hanyut (feeling with content) pada suatu karya. 

e. Rasa etis; untuk mencapai rasa etis diperlukan proses rasional dengan 

pendekatan ilmu pengetahuan. Rasa etis bisa juga hambar dan kering, dalam 
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keadaan ekstrem kita mengetahuai jalan cerita suatu karya, tetapi kadang kita 

kesulitan untuk menghayati pesan karya, karena perasaan kita sudah terlalu 

tumpul untuk itu, maka kita harus berusaha agar terjadi integrasi simpati 

dengan rasa etis untuk membuka cakrawala menghayati suatu karya. 

f. Terpesona; merupakan respon apresiasi yang lebih tinggi dari rasa empati dan 

simpati. Terpesona merupakan respons atas ciri kreasi transformasi, yaitu 

perasaan yang timbul bila berhadapan dengan suatu karya yang integral dan 

jujur, yang banyak mengatasi norma-norma contraints dan mulai bergerak ke 

norma-norma falsafah. Bila kita berhadapan dengan suatu kreasi yang agung, 

maka dari rasa empati dan simpati kita langsung terpesona. 

g. Terharu; merupakan puncak apresiasi, karena ia merupakan gambaran yang 

tepat dari rangkaian empai, terpesona, dan terharu. Pada setiap pertemuan, kita 

seakan dihadapkan sesuatu yang baru, posisi yang berbeda, dan kesan yang 

berbeda pula. Kita tidak hanya dibuat kagum terpesona yang hanya mengarah 

lahiriah, tetapi kita dibuat benar-benar terharu ”sampai ke tulang sumsum” 

sebagai ungkapan keseluruhan nilai filosofis. 

Untuk membangkitkan kreativitas perlu adanya motivasi pada diri pencipta 

dan dorongan dari luar (lingkungan). Motivasi pada diri pencipta, merupakan motivasi 

yang dibangun dalam diri individu sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memperkenalkan individu tentang kegiatan-kegiatan kreatif, dengan tujuan untuk 

memunculkan rasa ingin tahu, serta untuk melakukan hal-hal baru. Syarat agar 

muncul motivasi pada diri pencipta menurut Beakley (1974:59) adalah: (1) minat 

terhadap sesuatu masalah dan hasrat untuk mengatasi masalah tersebut, (2) tidak ada 

masalah besar yang menghambat, (3) menguasai informasi yang relevan terhadap 

masalah, (4) informasi dapat dicerna dan diolah secara sistematik, (5) jiwa merasa 

tenang dan senang, (6) merasa bebas dari tekanan, (7) tidak ada rintangan terhadap 

fungsi pemikiran, seperti cemas, (8) menggunakan rangsangan yang membantu 

penyelesaiannya, seperti membaca, diskusi, ceramah dan sebagainya, (9) 

mengusahakan kesempatan yang tenang agar timbul inspirasi. Motivasi dari luar 

adalah kondisi eksternal (lingkungan). Kreativitas memang tidak dapat dipaksakan, 

tetapi harus dimungkinkan untuk tumbuh. Individu memerlukan kondisi eksternal 

yang mampu mengembangkan potensinya. Maka dari itu, pentingnya memanfaatkan 
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lingkungan (kondisi eksternal) yang dapat memupuk dorongan dalam diri individu 

untuk mengembangkan kreativitasnya. 

 

2. Ekplorasi dari Batik ke DKV 

Eksplorasi dalam bahasa Inggris exploration yang berarti “penjajahan”. Dalam 

desain bisa diartikan “peminjaman” atau “pengambilan” ide dari objek tertentu ke 

objek lain, atau dari bidang tertentu ke bidang lain dalam penerapan yang beda. 

Pengertian “peminjaman” dalam proses eksplorasi, yaitu peminjaman bagian dari 

batik yang dikembangkan ke media desain komunikasi visual. Batik maupun desain 

komunikasi visual sama-sama karya seni terapan, tetapi mempunyai fungsi yang beda. 

Batik lebih diarahkan ke produk busana dan perlengkapan estetik interior, tetapi kalau 

desain komunikasi visual merupakan produk media informasi. Eksplorasi dalam 

desain ini adalah pengambilan motif batik yang diterapkan ke dalam media 

komunikasi. Agar proses eksplorasi benar-benar menjadikan karya yang luar biasa, 

maka syarat yang harus dipenuhi desainer (pencipta) adalah perannya sebagai 

kolektor (pengumpulan data) dan ahli riset, analisis dan strategi, memiliki 

kemampuan berimajinasi, serta bisa mengevaluasi pekerjaannya. 

a. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan berbagai referens, apakah melalui literatur, 

data lapangan atau senua data yang terkait dengan masalah yang bisa untuk 

pengembangan ide. Kemampuan dalam menggali data tergantung dari 

sensivitasnya terhadap masalah yang ada pada konsumen, baik dibidang sosial-

budaya, teknologi, dan seni. Kesemuanya ini hasilnya nanti tidak sekedar 

memenuhi kebutuhan, tetapi bisa menambah wawasan dan memberi inspirasi pada 

masyarakat. 

b. Analisis dan strategi, merupakan pengumpulan beberapa data yang masuk lalu di 

pilah dan dipilih sesuai dengan kelompok dan karakter masing-masing data 

dengan cara mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Bila permasalahan digali 

lebih dalam, maka akan ditemukan data yang berbobot. Bila ditemukan data 

(objek) yang spesifik akan mendapatkan hasil yang unik dan spesial sebagai dasar 

untuk pengembangan strategi. Bila hasil yang dicapai terlalu umum maka akan 

mempengaruhi strategi yang diterapkan bersifat populer, tetapi bila hasil capaian 

bersifat khusus dan spesial maka strageti yang dipakai bersifat khusus atau 

positioning. 
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c. Imajinasi dan kreatif, merupakan modal perancang agar memiliki ketajaman 

berimajinasi akan menghasilkan ide-ide yang cemerlang di luar batas logika. 

Adanya kecemerlangan ini akan membuahkan ide yang menarik “surprise”, 

sehingga memberikan kesan “luar biasa”. Berimajinasi merupakan bagian yang 

paling berat bagi desainer, karena bisa mewujudkan bahasa rupa secara visual dan 

non visual. Kemampuan berimajinasi harus didukung dengan jiwa kreatifitas yang 

tinggi dalam mengolah gagasan, yaitu memandang dengan cara baru, senang 

bermain dengan beberapa kemungkinan jawaban, mudah beradaptasi dengan 

berbagai perubahan, tidak terpaku pada aturan yang baku, melangkah dengan cara 

yang beda, sehingga menghasilkan karya yang inovasi. 

d. Evaluasi, merupakan tugas akhir. Tidak semua desainer melakukan evaluasi 

terhadap karya yang diciptakannya, karena ada desainer yang beralasan tidak ada 

waktu untuk evaluasi atau karyanya sudah maksimal, baik, dan finishing. Proses 

evaluasi merupakan hal penting yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil akhir 

agar hasil akhirnya lebih baik dan berkualitas. Adanya evaluasi, sehingga 

mengetahui sejauhmana percapaian karya yang mengarah ke fungsi dan tujuan. 

Perubahan fungsi dari batik kawung ke media desain komunikasi visual perlu 

adanya kreativitas. Pencipta (desainer) harus kreatif, yaitu memiliki kemampuan 

handal untuk menciptakan sesuatu yang inovasi. Ide yang diciptakan merupakan 

sebuah solusi yang baru. Desainer besar Swiss, Josef Muller Brockmann, 

bereksperimen menggabungkan motif batik dengan metode sistem tata letak (grid), 

begitu juga desainer Phillipe Starck yang bekerja dengan impian dan gairah. Ia 

mengintepretasikan ulang dunia di sekitar kita. Ia menolak segala bentuk batasan dan 

menantang batas toleransi guna terciptanya karya yang indah. 

Sebagai contoh Josef Muller Brockmann (Concept.2005:55-63), bereksperimen 

menggabungkan motif batik kawung dengan metode sistem grid yang dipadu dengan 

pengolahan bidang (layout) untuk menghasilkan media komunikasi (gambar di 

bawah). Proses yang dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain: 

1. Motif batik yang dipilih adalah motif tradisional yang tertua, seperti batik 

kawung. Batik kawung menjadi pilihan pertama karena kemudahan strukturnya 

motif ke arah geografis dan memiliki susunan digital. 

2. Mengembangan, mengekplorasi motif batik kawung dipadukan dengan metode 

dan sistem tataletak desain. Implementasi diwujudkan dengan beberapa alat bantu, 
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Gambar: 

Aplikasi media poster sebagai publikasi identitas bangsa yang memiliki standar internasional 

Sumber: Henricus, Concept 

Gambar: 

Motif kawung diolah melalui eksplorasi garis, ruang potif-negatif, dan tata letak. 

Sumber: Henricus, Concept 

perangkat lunak pada komputer grafis, mesin fotocopy, kertas transparan untuk 

mencapai banyak kemungkinan. 

3. Komposisi yang terbentuk sebagai proses eksplorasi penggabungan motif batik 

dengan metode desain sehingga menghasilkan alternatif karya yang mengejutkan. 

4. Alternatif karya lalu dialikasikan pada media komunikasi visual dunia nyata, 

sebagai ajang pembuktian bagi kebutuhan masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Positioning 
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Positioning adalah suatu yang dilakukan terhadap pikiran calon konsumen, 

yaitu menempatkan suatu produk/jasa pada pikiran calon konsumen sesuai dengan 

keinginan konsumen. Positioning itu diartikan sebagai memposisikan, merek 

positioning berarti memposisikan merek untuk meraih citra dan nilai merek di benak 

konsimen. Positioning merupakan strategi penciptaan posisi dalam pikiran atau benak 

konsumen atau prospek merek. 

Menurut Hermawan Kertajaya (2004:11), Positioning didefinisikan sebagai 

The strategy to lead your customer credible, dengan kata lain adalah upaya untuk 

membangun dan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Menurut Philip Kotler 

(1997:262), penentuan posisi (positioning) adalah merupakan tindakan merancang 

penawaran dan citra perusahaan sehingga mencapai suatu posisi kompetitif yang 

berarti dan berbeda dalam benak konsumen sasarannya. Philip Kotler menjelaskan 

ada beberapa jenis positioning antara lain: 

1) Penentuan posisi menurut atribut, yaitu menghubungkan produk dengan simbol 

tertentu, seperti merek sepeda motor “Harly Davidson” sebagai simbol 

kemewahan dan keperkasaan. 

2) Penentuan posisi menurut manfaat, yaitu menghubungkan produk dengan manfaat 

khusus bagi pelanggan, seperti shampo “Selsun” yang berfungsi membasmi kutu 

rambut. 

3) Penentuan posisi menurut penggunaan/penerapan, yaitu menghubungkan produk 

dengan suatu kegunaan dan penerapan, seperti obat anti mabuk merek “Antimo” 

yang digunakan orang dalam perjalanan jauh. 

4) Penentuan posisi menurut pemakai, yaitu menghubungkan suatu produk dengan 

seorang atau sekelompok pemakai, seperti sampo merek “Liveboy”, yang bisa 

dipakai bersama seluruh keluarga. 

5) Penentuan posisi menurut pesaing, yaitu mengidentifikasikan produk dengan 

menggunakan pesaing sebagai titik acuan, seperti merek rokok “A-mild” sebagai 

rokok yang rendah kadar “tar” dan “nikotin” nya. 

6) Penentuan posisi menurut kategori produk, yaitu menghubungkan produk dengan 

produk lain dalam kelas produk yang serupa, seperti produk madu merek “Green 

Tea Yasmine” dari Madurasa yang diposisikan sebagai minuman teh hijau plus 

madu. 
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7) Penentuan posisi menurut kualitas atau harga, yaitu menggunakan harga sebagai 

penunjuk kualitas yang lebih tinggi, kualitas lebih tinggi dicerminkan dengan 

lebih banyak keistimewaan maupun pelayanan, seperti mobil “Avanza” dari 

Toyota yang harganya lebih mahal dari “Xenia” dari Daihatsu. Adanya perbedaan 

ini pihak Toyota lebih mengutamakan kenyamanan dan ketenangan bagi 

pengendara. 

Menurut Chandra (2008:69), untuk memasuki pikiran dan benak konsumen 

sangatlah penting artinya dalam keberhasilan pemasaran suatu produk, sehingga 

bagaimana cara dan proses tersebut akan menjadi pokok dalam teori positioning. 

Konsep dasar dari positioning adalah bagaimana cara yang ditempuh oleh produsen 

dalam memposisikan produk yang akan dipasarkan tersebut ke dalam benak 

konsumen. Memposisikan produk ke dalam benak konsumen adalah bagaimana 

konsumen berpikir terhadap produk tersebut. Apa yang konsumen pikirkan tentang 

produk tersebut akan menentukan pilihannya untuk membeli atau tidak. Karena 

adanya permainan persepsi dalam pikiran konsumen tersebut maka banyak 

perusahaan memilih iklan sebagai alat komunikasi untuk memasarkan produk-produk 

yang diproduksinya.  

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat ditarik suatu bahwa positioning, 

merupakan cara menempatkan image dari sebuah produk di benak calon konsumen 

melalui proses komunikasi, yang dibangun oleh produsen melalui pemasaran.  

Strategi tersebut menciptakan hubungan asosiatif antara produk yang diciptakan 

dengan pemahaman yang positif, sehingga produk tersebut mempunyai kelebihan 

dibandingkan dengan produk kompetitor. 

Unique Selling Proposition (USP) merupakan strategi kompetitif dalam 

memasuki persaingan dicari keistimewaan atau keunikan produk yang tidak dimiliki 

pesaing. Iklan USP adalah jenis iklan yang mengutamakan faktor unik dalam 

pembuatan iklannya. Faktor unik tersebut bisa diterapkan dalam penggambaran 

spesifikasi produknya. Diharapkan dengan adanya keunikan dalam iklan dapat 

menarik perhatian para pembacanya. Keunikan tersebut juga diharapkan para 

pembaca dapat dengan mudah teringat akan produk yang ditawarkan dan semakin 

ingin untuk menggunakan produk tersebut. 
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Iklan Coca Cola di samping merupakan jenis iklan 

USP. Dapat digolongkan sebagai jenis iklan tersebut 

karena dalam penyampaiannya dengan cara yang unik. 

Iklan ini menampilkan secangkir Coca Cola dengan 

tulisan Tea Break. Melalui gambar dan tulisan tersebut, 

iklan ini ingin menyampaikan pesan bahwa Coca Cola 

dapat dinikmati di saat-saat istirahat santai pengganti 

teh. 

Penggunaan cangkir teh sebagai tempat 

Coca Cola dirasa sangat sarat makna, dan pesan yang 

disampaikan dapat langsung tersampaikan dengan baik. 

Penggambaran spesifikasi produk Coca Cola yaqng 

unik inilah yang membuat iklan ini dimasukkan dalam jenis iklan USP. 

 

C. Repositioning 

Jangan dikira repositioning merupakan suatu hal yang sederhana. 

Repositioning sama sulitnya denganmenentukan positioning, bahkan kadang lebih 

sulit karena menyangkut “nyawa” merek, konotasi mata dan hati konsumen terhadap 

merek yang telah tertanam dibenaknya. Adanya repositioning pada otomotif merek 

Harley-Davidson yang dulunya identik dengan “preman” pria badan kekar bertato 

berambut panjang yang penampilan acak-acakan, namun kini terjadi perubahan citra 

yang menjadi merek prestisius idalam banyak orang, yang memposisikan sebagai 

simbol orang kaya berwibawa mempunyai pengaruh besar di masyarakat. 

Saudara masih ingat lagline “pake hitam, siapa takut?” dari sebuah iklan 

produk sampo Clear. Iklan yang dikomandani oleh Jeanny Loraine Hardoko tersebut 

merupakan hasil repositioning Clear, dari sampo pengobatan menjadi sampo anti 

ketombe. Perubahan ini muncul setelah setelah menganalisis hasil riset tentang iklan 

sampo. Banyak konsumen dalam melihat iklan sampo tidak bisa membedakan merek 

sampo dengan merek lainnya, karena semua sampo hampir sama. Semua iklan sampo 
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bersifat faritas, yaitu mempunyai kesamaan dalam gaya dan tampilan, sebagai contoh 

tampilnya rambut yang perfect terurai bagaikan burung merak dan alunan rambut 

yang jatuh halus bagaikan kipas, serta rambut yang panjangnya sebahu. Hal inilah 

yang membuat konsumen tidak bisa membedakan satu merek dari merek lainnya. Di 

samping itu harus berdasarkan target market Clear, yaitu: 

a) Anak muda yang aktif, namun masih belum pede yang masih perlu mencari 

pengakuan di masyarakat khususnya kelompok sebayanya. 

b) Rasa percaya dirinya masih kecil, adanya ketombe menjadi tidak pede, dan ada 

tantangan baru. 

c) Penderita rambut biasaya suka memakai baju warna terang yang bisa 

menyembunyikan kekurangannya ketombe yang menempel di baju. 

Manajemen Hero Group yang memiliki ratusan outlet yang tersebar di 

berbagai daerah, sekarang sedang gencar-gencarnya merepositioning. Hero yang 

selama ini memiliki image yang kuat sebagai supermarket yang menawarkan produk 

segar dan berkualitas tinggi untuk kelas atas (kualitas A+). Dalam perkembangan 

perjalanannya, Hero mulai mengevaluasi, khususnya outlet yang tidak ramai 

dikunjungi pada pembeli. Hal ini baru sadar bahwa Hero tidak mempunyai konsep 

yang jelas tentang positioning. Agar bisa bertahan dan berkembang maka perlunya 

repositioning menjadi format atau merek menengah, tentunya tidak merek Hero tetapi 

membuat merek baru yaitu Giant Supermarket. Hero yang sudah mapan di tingkat 

atas tetap dipertahankan dengan nama merek Hero (kualitas AA+), sedangkan yang 

baru dengan segmentasi menengah bernama merek Giant Supermarket (kualitas BC). 

 

Keterangan Hero lama Hero Reposisi Giant Supermarket 
Tahun Launch  2007 2007 

Target Market Campur (AB) AA+ BC 

Positioning 

Kurang fokus 

(intinya produk 

segar) 

Kualitas produk dan 

kenyamanan belanja 
Value for money 

Lokasi 
Tidak sesuai dengan 

segmennya 
Kelas atas Kelas menengah 

Desain Visual Tidak unik Penataan lebih lega Barang lebih penuh 

Visual Produk Kurang jelas 

Kualitas tinggi sesuai 

kebutuhan 

segmennya 

Lebih menyediakan 

barang-barang dasar 

Harga Kurang jelas Lebih tinggi Lebih murah 
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