
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



41 
 

BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi Pengumpulan Data  

Perancangan visual branding gerakan Pencerah Nusantara akan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dan informasi untuk dianalisis. 

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk menjelajahi dan memahami 

pemahaman individu atau grup sehingga penulis dapat menarik interpretasi pribadi 

setelah melakukan proses penelitian. Metode kualitatif yang dilakukan dalam 

perancangan tugas akhir ini berdasarkan kebutuhan partisipan dan data yang dipilih 

dengan sengaja sebagai pilihan terbaik untuk membantu penulis memahami 

permasalahan dan melakukan penelitian (Creswell, 2014). 

 Metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan oleh penulis, 

berdasarkan penjelasan Creswell (2014), yaitu observasi, wawancara, dokumen, 

serta audio dan materi visual. Pendokumentasian pengumpulan data dilakukan 

lewat foto, rekaman, dan video dengan responden terkait. 

3.1.1. Pencerah Nusantara 

Pencerah Nusantara merupakan sebuah gerakan sosial kepemudaan yang bertujuan 

untuk membangun kesehatan Indonesia. Pencerah Nusantara adalah mengenai 

menciptakan perubahan pola pikir dalam masyarakat. Meskipun berpusat pada 

upaya kesehatan, mengobati penyakit bukanlah tujuan utama dari gerakan ini. 

Dengan adanya para Pencerah Nusantara (panggilan relawan gerakan Pencerah 

Nusantara), diharapkan akan menjadi perubahan paradigma mengenai kesehatan. 
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Menjaga kesehatan adalah upaya mencegah kesakitan yang dilakukan bersama, dan 

para Pencerah Nusantaralah yang akan memulai perubahan ini. 

 Para Pencerah Nusantara akan mendapatkan pengalaman berinteraksi 

langsung dengan masyarakat, menciptakan perubahan dan melihat efek perubahan 

tersebut dalam masyarakat akan menjadi pengalaman tidak terlupakan bagi para 

Pencerah Nusantara. Pengalaman ini diharapkan mengubah pola pikir, memperkaya 

hidup, dan menjadi bekal tak ternilai bagi perjalanan hidup para Pencerah 

Nusantara di masa yang akan datang. Sementara bagi masyarakat yang mereka 

sentuh, perubahan yang mereka hasilkan akan mengubah kehidupan masyarakat 

sekitar, dan generasi-generasi di bawahnya. 

 

Gambar 3.1. Logo Pencerah Nusantara 

(Dok. Pencerah Nusantara, 2018) 

 

3.1.1.1. Sejarah Pencerah Nusantara 

Gerakan Pencerah Nusantara digagas oleh Kantor Utusan Khusus Presiden 

RI untuk Millennium Development Goals (KUKP-RI MDGs) yang diawali 

dengan program Indonesia MDG Awards 2011 (IMA 2011). Perjalanan 
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MDGs telah memasuki tahun ke-12, dan waktu yang tersisa hanya kurang 

dari empat tahun lagi menjelang tahun 2015. Upaya-upaya yang diarahkan 

untuk mempercepat pencapaian target-target MDGs merupakan intensi 

dibentuknya Pencerah Nusantara. 

 Dalam penjaringan peserta IMA 2011, banyak ditemukan rekan-

rekan yang bekerja sepenuh hati memperbaiki lingkungannya dan mengajak 

para pihak untuk berinovasi dan berkolaborasi membawa perubahan yang 

lebih cepat. Pencerah Nusantara mengundang mereka pada tanggal 31 

Januri - 1 Februari 2012 dalam Festival MDGs Nasional dan diberikan nama 

Pencerah Nusantara. 

 Mengambil nama yang sama, Program Pencerah Nusantara 

merupakan program untuk melakukan optimalisasi layanan kesehatan 

primer di Indonesia yang bersifat lintas sektoral. Gerakan ini mengajak 

tenaga kesehatan, masyarakat/relawan, pemerintah, sektor swasta, lembaga 

swadaya masyarakat dan pemuda untuk bersama-sama memperkuat sistem 

pelayanan kesehatan primer di Indonesia dengan didukung jaringan IT. 

Semua yang terlibat di dalamnya adalah bagian dari gerakan Pencerah 

Nusantara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

melalui kesehatan, melakukan kegiatan yang bersifat kuratif, promotif, 

preventif, dan melakukan community building untuk masyarakat setempat. 

Perancangan Ulang Visual..., Vevi Julian, FSD UMN, 2018



44 
 

3.1.1.2. Visi dan Misi Pencerah Nusantara 

Sebagai sebuah gerakan, Pencerah Nusantara memiliki visi untuk 

berkontribusi pada komunitas yang diharapkan dapat mencerahkan, 

memberikan inspirasi, menularkan semangat ke sekitarnya untuk berinovasi 

bersama untuk kesejahteraan nusantara. 

 Berikut dipaparkan misi Pencerah Nusantara, antara lain: 

1. Menemukan inovator-inovator serta praktek cerdas di tingkat akar 

rumput. 

2. Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan di pusat 

pelayanan kesehatan primer. 

3. Memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer di Indonesia melalui 

terobosan kreatif dan inovatif. 

4. Mengubah paradigma dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan 

5. Menjadi wadah bagi pemuda Indonesia yang ingin mengabdi dan 

berkontribusi dalam pembangunan. 
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Gambar 3.2. Pencerah Nusantara 

(https://twitter.com/pencerahnusa/status, 2017) 

 

3.1.1.3. Program Seleksi Pencerah Nusantara 

Tahap I Seleksi Pencerah Nusantara terbuka untuk semua generasi muda 

Indonesia, baik dari latar belakang pendidikan medis maupun di luar medis. 

Pendaftaran dapat dilakukan dengan membuat akun dan mengisi formulir 

online di website Pencerah Nusantara (www.pencerahnusantara.org). 

Tahap II yaitu Direct Assessment. Pencerah Nusantara yang lolos 

Seleksi Tahap II akan diundang untuk mengikuti Seleksi Tahap II. Di sini 

akan terdapat pengenalan lebih mendalam, melalui serangkaian wawancara 

dan beberapa tes lainnya, yang akan dilaksanakan selama sehari penuh. 

Seleksi Tahap II akan melibatkan beberapa mitra dari CISDI (Center for 

Indonesia’s Strategic Development Initiatives), yang akan membantu proses 

seleksi sesuai dengan keahliannya masing-masing. 
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Pengumuman dari hasil Seleksi Tahap II akan diumumkan para 

peserta Seleksi yang lolos menjadi Pencerah Nusantara. Dilanjutkan dengan 

pelatihan yang dilakukan secara intensif selama kurang lebih tujuh minggu, 

dengan modul yang sudah dipersiapkan sedemikan rupa untuk memperkuat 

kompetensi masing-masing individu dan kelompok. Materi pelatihan 

meliputi: kompetensi medis, kepemimpinan dan nasionalisme, personal 

well-being, teamwork dan teambuilding, manajemen puskesmas, 

kompetensi survei, pengolahan data dan program development, 

pemberdayaan dan mobilisasi komunitas, keterampilan dan ketahanan fisik. 

Pelatihan akan diberikan oleh para ahli di masing-masing bidang, 

dan Pencerah Nusantara pun akan memiliki kesempatan untuk bertemu 

tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai latar belakang untuk memperkaya 

pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Dalam pelatihan Pencerah 

Nusantara pun akan melalui sesi di mana mereka bisa mempraktekkan ilmu 

yang sudah didapat secara langsung di puskesmas sekitar lokasi pelatihan. 

Selanjutnya adalah penempatan dan pengabdian. Pencerah 

Nusantara akan berangkat ke lokasi penugasan yang sudah ditetapkan 

sebelum pelatihan, bersama tim. Tim akan tinggal di rumah dinas yang 

sudah dipersiapkan, untuk melakukan penguatan layanan kesehatan primer 

untuk masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: 

1. Melakukan kegiatan yang bersifat kuratif, promotif, dan preventif. 
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2. Membina hubungan, melaksanakan koordinasi yang selaras dan 

melakukan advokasi dengan masyarakat, staf puskesmas, pejabat 

pemerintah daerah dan pusat, mitra (seperti sektor swasta, LSM/NGO, 

organisasi pemuda, universitas dan lain-lain) untuk memastikan 

program berjalan secara berkelanjutan dan memiliki dampak jangka 

panjang bagi kesejahteraan masyarakat. 

3. Membantu optimalisasi pelayanan puskesmas melalui pembinaan staf, 

berbagi ilmu dan keterampilan, dan penguatan sistem manajemen 

puskesmas. 

4. Bekerja secara strategis untuk merancang dan mengimplementasikan 

berbagai program intervensi yang berbasis masyarakat dengan model 

pendekatan yang holistik dan sejalan dengan pencapaian Millennium 

Development Goals. 

Penting bagi setiap tim Pencerah Nusantara untuk memiliki 

kemampuan mengambil inisiatif dalam merancang program aksinya, 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat setempat. 

Koordinasi dan komunikasi dengan tim pengelola program di Jakarta pun 

akan rutin dilakukan. Secara umum, fasilitas di setiap lokasi pengbadian 

akan terbatas, seperti sinyal, listrik, transportasi umum, dan ketersediaan air 

bersih. 

 Pasca pengabdian setelah setahun, untuk meningkatkan 

kesejahteraan bangsa, Pencerah Nusantara akan kembali ke Jakarta untuk 
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melakukan evaluasi dan refleksi bersama tim pengelola program. 

Diharapkan pengalaman mengabdi akan memperkaya pola pikir dan cara 

pandang mereka, sehingga dapat meneruskan baktinya di komunitas 

masing-masing. Pengelola Pencerah Nusantara akan memberikan Surat 

Masa Bakti dan mendukung penuh apabila memerlukan rekomendasi untuk 

melanjutkan karir maupun pendidikan ke jenjang lebih lanjut. 

 

Gambar 3.3. Proses Seleksi Wawancara Pencerah Nusantara 

(https://instagram.com/ pencerahnusantara, 2018) 

 

3.1.2. Wawancara 

Dalam rangka pemenuhan informasi mendalam mengenai latar belakang, situasi, 

kendala, dan harapan gerakan Pencerah Nusantara, penulis melakukan proses 

wawancara dengan tim divisi Outreach and Partnership CISDI, selaku pengurus 

media komunikasi dan hubungan eksternal. Wawancara dilakukan sebanyak dua 
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kali, pada 8 Februari 2018 dan 1 Maret 2018 di kantor CISDI, Cikini, Jakarta Pusat. 

Wawancara dilakukan terhadap: 

1. dr. Mochamad Fadjar Wibowo, M.Sc., GH, selaku Outreach and Partnership 

Coordinator. 

2. Yeyen Yenuarizki, selaku Outreach and Partnership Senior Officer. 

3. Arina Aisyal Hanny, selaku Outreach and Partnership Officer. 

 

Gambar 3.4. Wawancara dengan Kak Yeyen dan Kak Arina 

 

 Dalam wawancara, dijelaskan kembali mengenai latar belakang 

diciptakannya gerakan Pencerah Nusantara pada tahun 2011 ialah muncul dari 

pembentukan KUKP-RI MDGs. Timbulnya inisiasi gerakan Pencerah Nusantara 

karena layanan kesehatan primer yang perlu diperkuat, yaitu puskesmas. Sistem 

penempatan puskesmas yang berada di tiap kecamatan menjadikan puskesmas 

sebagai pelayanan kesehatan terdekat bagi masyarakat seluruh Indonesia. Melalui 
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sistem tersebut, diharapkan status kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. 

Namun, kenyataan di lapangan menyajikan data angka kematian anak, ibu yang 

masih tinggi dan status nutrisi yang masih rendah. Salah satu indikator MDGs 

kesehatan ibu, tidak mencapai target saat MDGs selesai pada tahun 2015, malah 

terjadi penurunan. 

 Setelah MDGs, KUKP-RI dipurnatugaskan, Ibu Diah Saminarsih selaku 

Deputi Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs berpikir masih banyaknya tugas 

untuk pembangunan kesehatan Indonesia mulai dari tingkat grass root community 

sampai tingkat kebijakan. CISDI pun didirikan, sebagai Organisasi Masyarakat 

Sipil di bidang pembangunan kesehatan dan pemberdayaan pemuda. Target 

program dan rekruitmen pengurus melibatkan mayoritas generasi muda. Pencerah 

Nusantara sebagai program CISDI, memberdayakan tenaga kesehatan peofesional 

yang usianya masih di bawah 30 tahun. Program lainnya, yaitu Generasi Kreatif 

Penggerak Nusantara, advokasi pengendalian tembakau, Forum for Young 

Indonesian (FYI), dan campaign untuk SDGs (Sustainable Development Goals). 

 Selama berkarya mulai dari batch 1 sampai dengan batch 6, terjadi 

peningkatan submisi dan media engagement Pencerah Nusantara. Namun, setiap 

pembukaan pendaftaran Pencerah Nusantara, pendaftar dengan profesi dokter 

paling sulit ditemukan sehingga tidak memenuhi target. Penempatan PN di daerah 

bermasalah kesehatan, membutuhkan intervensi tenaga medis eksternal karena 

keadaan kesehatan yang tidak bisa dikendalikan secara mandiri oleh masyarakat 

setempat. Strategi yang dilakukan Pencerah Nusantara untuk mempromosikan 

programnya melalui media sosial dan website, media konvensional untuk daerah 
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lain: mengirim poster dan surat ke universitas, peliputan media (contoh: NET) dan 

jaringan alumni membantu sosialisasi. 

 Ketiadaan brand guidelines, ketidakpastian logo untuk digunakan oleh 

media, materi publikasi dibuat dari pemikiran pribadi staf yang ditugaskan tanpa 

pedoman menjadi permasalahan Pencerah Nusantara dalam menyuarakan 

programnya secara visual. Hal ini mengarahkan pada kebutuhan brand guidelines 

untuk memudahkan penggunaan brand. Pencerah Nusantara sendiri sadar 

mengenai dampak desain dalam komunikasinya. Apabila tidak dikomunikasikan 

secara baik, dalam satu frekuensi yang konsisten, bagaimana kehadirannya bisa 

dimengerti dan menarik publik. Memiliki konten yang baik tetapi penyajiannya 

buruk akan membuang potensi komunikasi efektif Pencerah Nusantara. 

Ditegaskan oleh Moch. Fadjar Wibowo, Pencerah Nusantara ingin 

dipersepsikan sebagai wadah bagi profesional kesehatan, sebagai missing link 

antara pemerintah dengan masyarakat, yang menyediakan keterampilan medis 

klinis sesuai dengan demand kesehatan Indonesia. Kolaborasi antarprofesi, 

kemitraan multi sektor, penguatan sistem kesehatan, dan pembangunan kapasitas 

bagi tenaga medis yang mengabdi menjadi kata kunci yang ingin digambarkan oleh 

Pencerah Nusantara. 

Pendekatan Pencerah Nusantara yang mengarah terhadap audiensnya, yaitu 

generasi muda, ingin menampilkan programnya sebagai hal yang menyenangkan 

dan sebagai suatu kegiatan yang harus dilakukan di era inklusif ini oleh generasi 

muda. Lewat tagline-nya: learn, empower, adventure, Pencerah Nusantara ingin 
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menjadi wadah bagi pemuda untuk melakukan pengabdian lewat aksi seru terjun 

langsung agar dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. 

 

Gambar 3.5. Wawancara dengan Mas Fadjar dan Tim Divisi Outreach and Partnership 

 

3.1.3. Analisis SWOT 

Kurtz (2016) menyatakan bahwa analisis SWOT merupakan analisis menyeluruh 

untuk membantu suatu brand dalam menentukan strategi perancangan dengan 

membandingkan secara langsung kekuatan dan kelemahan yang dimiliki (internal) 

dengan kesempatan dan ancaman yang berasal dari luar (eksternal). Penulis 

melakukan analisis SWOT untuk mengetahui keunikan dan kekuatan yang dimiliki 

Pencerah Nusantara yang perlu ditonjolkan (strengths), mencari tahu hal apa yang 

dapat dikembangkan (opportunities), serta hal apa yang harus dihindari baik secara 

internal maupun eksternal (weakness dan threats). 
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Tabel 3.1. Analisis SWOT Pencerah Nusantara 

SWOT Pencerah Nusantara 

Strength 

1. Gerakan sosial pertama dalam misi kemerataan pembangunan 

kesehatan di Indonesia 

2. Melibatkan tenaga non-medis yang ingin berkontribusi pada 

peningkatan kesehatan Indonesia 

3. Jangka waktu pengabdian selama satu tahun, relatif singkat 

dibandingkan gerakan lain 

4. Karir pasca penugasan yang menjanjikan 

Weakness 

1. Media komunikasi utama hanya lewat media sosial dan website 

2. Ketidakkonsistenan visual pada penyampaian informasi di media 

promosi 

3. Minim konten dalam penampilan aktivitas program 

4. Strategi Offline communication tidak terstruktur dan terencana 

Opportunity 

1. Melakukan online dan offline strategies untuk mengkomunikasikan 

program sebagai peluang untuk meningkatkan pendaftar 

2. Merancang identitas visual yang konsisten untuk mendapatkan 

kepercayaan audiens 

Threat 

1. Program serupa bernama Nusantara Sehat dari Kementerian 

Kesehatan RI 

2. Penurunan pendaftar atas ketidaktahuan target terhadap program ini 

3. Program terhambat terlaksana karena hilangnya peminat 
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3.1.4. Studi Eksisting 

Penulis melakukan pengamatan pada dokumen visual Pencerah Nusantara dalam 

mengkomunikasikan brand-nya. Pencerah Nusantara melakukan penyampaian 

informasi lewat media online, antara lain website, Instagram, Twitter, Facebook, 

dan Youtube, serta media offline yang digunakan adalah poster dan two pager. 

Pencerah Nusantara memfokuskan strategi komunikasinya lewat media sosial. 

 

Gambar 3.6. Tampilan Website Pencerah Nusantara 

(https://pencerahnusantara.org, 2018) 
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Gambar 3.7. Tampilan Media Sosial Pencerah Nusantara 
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Upaya Pencerah Nusantara mendirikan website sebagai penyalur sumber 

informasi utama program Pencerah Nusantara untuk diakses oleh setiap kalangan 

berakhir dengan repetisi informasi dari media sosial. Pencerah Nusantara secara 

aktif memberikan informasi lewat media sosial, salah satu media teraktifnya ialah 

akun Instagram. Melalui akun @pencerahnusantara, terlihat ketidakkonsistenan 

visual poster online yang telah diunggah. Terlihat juga duplikasi desain secara 

harafiah, pada desain poster cetak yang dipecah menjadi post Instagram. Namun, 

hal menarik yang Pencerah Nusantara lakukan selain mengkomunikasikan 

programnya ialah dengan mengunggah konten-konten seputar kesehatan atau fakta-

fakta menarik sebagai unggahan generik untuk kepentingan bersama. 

 

Gambar 3.8. Visualisasi Pencerah Nusantara yang Tidak Konsisten 

(https://www.instagram.com/pencerahnusantara/, 2018) 
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Pencerah Nusantara menggantungkan offline communication-nya lewat 

media cetak, yakni poster dan two pager. Poster dicetak ukuran A3 dan disebarkan 

ke universitas atau organisasi lain yang bersangkutan, beserta surat undangan, 

sebagai media promosi untuk menginformasikan pendaftaran terbuka Pencerah 

Nusantara. Poster juga digunakan sebagai media informasi bagi pendaftar dalam 

open booth. 

 

Gambar 3.9. Poster Pencerah Nusantara 

(Dok. Pencerah Nusantara, 2018) 
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Gambar 3.10. Booth Pencerah Nusantara 

(Dok. Pencerah Nusantara, 2018) 

 

Sedangkan two pager, seperti company profile ringkas berukuran A3 dan 

dilipat menjadi A4, menjadi media promosi dan pengenal identitas yang biasanya 

dibagikan ke pihak sponsor, media partner, dan mitra-mitra kerjasama lainnya. Two 

pager berisikan informasi Pencerah Nusantara, dimulai dari sejarah singkat, latar 

belakang, visi-misi, aktivitas dan prestasi. 

 

Gambar 3.11. Two Pager Pencerah Nusantara 
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 Metodologi Perancangan 

Menurut Wheeler (2013) dalam bukunya Designing Brand Identity, terdapat lima 

langkah dalam melakukan proses branding, yaitu melakukan penelitian, merancang 

strategi, merancang identitas, membuat touchpoints, dan mengatur aset. 

1. Conducting research 

Pada tahap awal proses perancangan, perlu dilakukan kegiatan observasi 

tentang visi dan misi, strategi, tujuan, SWOT, serta brand values. Penulis 

melakukan interview, marketing audit dan studi pustaka dalam mendukung 

pencarian data. Kegunaan proses ini agar penulis mampu memahami dengan 

baik profil, sejarah, serta value dari objek yang diteliti, yaitu brand tersebut. 

2. Clarifying strategy 

Perancangan strategi dilakukan dengan mengkombinasikan pola pikir rasional 

dan kreativitas untuk menghasilkan strategi terbaik yang menentukan arah 

brand akan berjalan. Segala data disatukan dan disimpulkan sehingga terbentuk 

brand & creative brief sebagai dasar perancangan brand identity yang baru. 

3. Designing identity 

Setelah melakukan proses analisis, tahap selanjutnya adalah melakukan proses 

visualisasi lewat brainstorming big idea, eksplorasi aplikasi, membuat visual 

strategy sehingga mencapai kesepakatan. Hasil brainstorming akan menjadi 

acuan untuk perancangan brand identity yang representatif. 
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Gambar 3.12. Brand Signature 
(Designing Brand Identity, 2013) 

 

4. Creating touchpoints 

Hasil dari perancangan identitas visual kemudian dikembangkan melalui proses 

refinement serta perancangan dan pengembangan strategi visual. Kegiatan yang 

dilakukan meliputi proses perancangan bahasa visual yang dapat diaplikasikan 

melalui berbagai media penunjang seperti correspondences, business card, 

collateral, website, advertising, uniform, ephemera dan sebagainya. 

Pengaplikasian dalam berbagai medium ditujukan untuk mencapai harmoni, 

fleksibilitas, dan konsistensi brand dalam komunikasi.  

5. Managing assets 

Pada tahap ini proses perancangan guidelines dilakukan guna menjaga 

konsistensi dari penggunaan identitas brand yang baru, bisa dalam bentuk 

brand books atau online branding tools. Kegiatan mengelola brand identity 

assets dilakukan untuk menghidupkan brand tiap saat dan memastikan 
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perkembang brand yang berkelanjutan. Pada tahap ini juga dapat dilaksanakan 

kegiatan yang berhubungan dengan perancangan strategi brand launching, baik 

secara internal dan eksternal, kepada publik. 

 

 

Gambar 3.13. Breakdown Metodologi Perancangan 

 

3.2.1 Perancangan Logo 

Tahapan-tahapan kerja dalam mendesain logo diperlukan sebagai pijakan untuk 

membuat logo yang efektif dengan kualitas yang optimal (Rustan, 2017, hlm. 36). 

Rustan (2017) mendefinisikan tujuh tahapan kerja dalam perancangan logo. 

1. Riset dan Analisa 

Pencarian fakta-fakta tentang entitas tersebut, seperti visi, misi, struktur 

perusahaan, analisa pasar, target group, keunggulan dan kelemahan (analisa 

SWOT). Menarik brand personality dari hasil wawancara khusus, untuk 

Perancangan Ulang Visual..., Vevi Julian, FSD UMN, 2018



62 
 

dikumpulkan dalam bentuk keywords dan dirangkum dalam creative brief yang 

akan digunakan pada tahap berikutnya. 

2. Thumbnails 

Mengembangkan ide lewat visual lewat kegiatan visual brainstorming, 

contohnya berupa sketsa-sketsa kasar secara manual. 

3. Komputer 

Memilih thumbnails potensial untuk dikembangkan secara digital, yang 

kemudian menjadi alternatif logo digital untuk di-review. 

4. Review 

Keikutsertaan pihak lain dalam melakukan pratinjau dari hasil yang ada. Ulasan 

pada proses ini berguna untuk pengembangan visual berikutnya. 

5. Pendaftaran Merek 

Logo yang sudah selesai dan disetujui bersama, kemudian didaftarkan ke 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI), Departemen 

Hukum dan HAM untuk mendapatkan perlindungan hak dari penggunaan 

secara tidak sah oleh pihak lain. 

6. Sistem Identitas 

Proses penentuan atribut lainnya, seperti logo turunan, sistem warna, sistem 

tipografi, sistem penerapan logo pada berbagai media, dan lain-lain. Hal 

tersebut kemudian dirangkum dalam pedoman sistem identitas. 
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7. Produksi 

Berdasarkan pedoman sistem identitas, berbagai media internal dan eksternal 

mulai diproduksi dengan menggunakan identitas yang sudah didaftarkan atau 

dipatenkan (hlm. 36-42). 
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