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Abstrak : Perancangan ini dilakukan dalam rangka mendukung 
aktivasi dari bisnis layanan virtual office oleh Escritoire bagi para 
Entrepreneur dan wiraswastawan di Surabaya barat. 
Perancangan ini dibuat untuk membantu membentuk identitas 
perusahaan dari Escritorie yang akan bergerak pada bidang penyewaan 
virtual office di Surabaya Barat dengan membuat brand serta media 
promosi.  Perancangan tersebut termasuk dalam Logo dan elemen 
desain yang akan dikomunikasikan kepada klien Escritoire yang 
dirancang untuk berkesan profesional serta dapat membantu 
pengaktivasian bisnis dari Escritoire. 
 
Abstract : This Design is made for suporting the activation of virtual 
office rental business activation by Escritoire for Entrepreneurs and 
businessman in West of Surabaya. 
This Design is made for help to form a company identity for Escritoire 
that will make a business on virtual office rental in West of Surabaya 
by make the company's brand and promotional media.  The design 
includes Logo and design element that will be communicated to 
Escritoire client that designed to have the impression of 
proffesionalism and will help the business activation of Escritoire 
 
Kata kunci: Profesional, Elemen desain, Media promosi dan Identitas. 

 
 
LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH 
 

Kata kantor dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda kata Kantoor 

yang diadaptasi dari bahasa Prancis comptoir2.  Kantor adalah untuk sebuah 

tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara 

rutin.  Kantor biasa hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun 

bangunan bertingkat tinggi.  Asal usul kata kantor bermula dari bahasa latin 

                                                 
1 Fandi Eka Setiawan adalah mahasiswa pada jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas 
Ciputra. Email: feka@ciputra.ac.id 
2 Buku Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia (Jilid 1 - 1980) 
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Officium yang artinya beragam, dari "service", "(sense of) duty", "courtesy", 

"ceremony" dan sejnisnya.3 

 Kantor yang awalnya diciptakan untuk keperluan administrasi pemerintah itu 

sekarang telah berkembang menjadi kebutuhan yang umum bagi para 

Entrepreneur.  Membuat kantor di Indonesia memerlukan modal yang banyak, 

dimulai dengan membuat bangunan, arsitektur, interior, sampai tenaga kerja.  

Kantor memiliki kegunaan utnuk tempat bekerja, meeting sampai mengelola 

sebuah perushaan atau bisnis.  Dengan mahalnya untuk membuat kantor sendiri 

dan juga mengingat pentingnya kantor bagi para pengusaha, sekarang bisnis 

penyewaan perkantoran tidaklah jarang untuk ditemukan. 

Bisnis penyewaan perkantoran di Indonesia sangatlah beragam.  Keragaman 

bisnis tersebut biasanya terletak pada tempatnya.  Tempat yang dijadikan untuk 

bisnis penyewaan kantor dapat berupa ruko, rumah, garasi, pertokoan, dan juga 

gedung perkantoran.  Banyak gedung-gedung yang telah di dedikasikan untuk 

menjadi gedung perkantoran. 

Di Surabaya sendiri telah ada berbagai macam bisnis penyewaan kantor, 

mulai dari gedung perkantoran seperti Spazio dan Intiland, penyewaan kantor di 

ruko seperti Virto sampai penyediaan jasa virtual office seperti Office Plus. 

Virtual office adalah sebuah jasa yang menyediakan jasa komunikasi dan juga 

representasi alamat yang memungkinkan para pengguna untuk mengurangi biaya 

kantor tradisional tetapi tetap dapat menjaga profesionalisme sebuah bisnis. 

Meskipun Virtual office sudah beroperasi mulai tahun 1994 di luar Indonesia,  di 

Surabaya sendiri jasa seperti itu belum banyak yang mengenalnnya 

Escritoire adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa virtual office 

dan juga penyewaan tempat kerja yang akan berbasis di Spazio, sebuah gedung 

perkantoran di Surabaya Barat.  Escritorie sendiri memfokuskan kepada 

penyewaan ruang rapat, juga ruang untuk bekerja dengan memakai sistem virtual 

office.  Bisnis ini ditujukan kepada orang-orang yang ingin menaikan image 

mereka untuk menjadi lebih terpercaya dan profesional. 

                                                 
3 http://dictionary.reference.com/browse/office 



VICIDI, Jurnal Desain: Vol X, No, X (September 2014): 100-101 3 

Pada saat penulisan karya ilmiah ini Escritoire sedang mempersiapkan 

aktivasi bisnisnya, tetapi mereka belum memiliki brand juga rencana media media 

promosi secara online maupun offline yang jelas.  Karena itu Escritoire 

membutuhan perancangan brand  dan media promosi yang tepat sebagai media 

aktivasi untuk memperkenalkan jasa dan perusahaan Escritoire agar diketahui dan 

dikenal oleh masyarakat luas. 

Dari penjelasan tentang latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka 

dirumuskan sebuah masalah yaitu : 

- Bagaimana merancang brand dan media promosi sebagai aktivasi bisnis 

penyewaan kantor untuk Escritoire. 

 

HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN 
 

Hasil Survei 
 

Hasil survei dari 30 entrepreneur muda di Surabaya : 
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Hasil survey ini dipertunjukan untuk mencari : 

•   Pertanyaan 1 : Apakah kantor menurut mereka penting? 

•   Pertanyaan 2,3 dan 4 : Apa saja yang menurut mereka barang / 

alat yang penting dalam kantor mereka ( data untuk kepentingan 

media promosi ) 

•   Pertanyaan 5 : Menurut mereka, kantor yang cocok memakai 

desain seperti apa (tidak memakai nama dalam survey, hanya 

gambar) yang ditujukan untuk membantu pemilihan gaya desain.  
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Gambar 1 dalam survey ini adalah kantor dengan desain vintage 

(old), gambar ke 2 adalah kantor dengan desain futuristik, gambar 

ke 3 adalah kantor dengan desain colorful modern dan yang 

terakhir adalah kantor dengan desain modern minimalist 

Hasil Wawancara 
 

• Wawancara dengan ke 30 entrepreneur muda yang telah 

mengisi survei : 

 

Wawancara ini diperuntukkan untuk mengetahui seberapa banyak 

Entrepreneur yang mengetahui jasa Virtual Office. 

 
Untuk wawancara kepada 4 orang ini dipertunjukkan untuk mengetahui 

wawasan mereka dalam bidang mereka masing-masing.  Hasil dari wawancara 

tersebut adalah: 

• Sakti Makki, Desainer grafis dan Brand Strategist, Expert user 

- Sejarah tentang bapak Sakti Makki : 

" Saya adalah founder Makki Makki studio, sebuah studio 

yang menjadi salah satu strategic branding consultant pertama 

di Indonesia.  Studio ini sudah berdiri sejak tahun 1991 

(sekarang sudah mencapai tahun ke 23) dan sekarang kami 

masih menjadi yang terdepan di Indonesia." 

- Apa itu brand? 

" Brand itu adalah semua yang berhubungan dengan 

perusahaan tersebut, kalau branding itu adalah segala sesuatu 

yang sebuah brand tersebut lakukan.  Branding itu ada 

beberapa langkah, pertama kita akan mengukur (measurement) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ya

Tidak / Belum pernah
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dengan 2 bagian dari brand evaluatin dengan brand valuation.  

Nilai tersebut dilihat dari kacamata 3 kelompok, yaitu perilaku, 

expresi dan komunikasi.  Brand evaluation sendiri adalah 

sebagai valuasi, dari kemampuan perusahaan menjadi 

multiplier (dalam finansial) 

Langkah kedua adalah dalam brand developement, sebuah 

strategi pengembangan yang akan melihat brand tersebut dari 

horizon 10 sampai 20 tahun kedepan (biasanya disebut road 

map).  Di tahap terakhir brand developement ini terdapat 

brand creation yang akan dibentuk dari dimensi visi, brand, 

expresi, produk, network sampai distribusi (yang biasanya 

disebut total dimention) 

Tahap terakhir ini adalah brand activation, jika tadi kita sudah 

mengenal dan mengukur sebuah perusahaan, membuat strategi 

untuk berperang, sekarang tinggal eksekusi dari strategi 

tersebut.  Brand activation ini akan melaksanakan semua yang 

sudah direncanakan seperti thematic campagin juga akan 

terpengaruhi oleh kondisi di lapangan. 

Kalau kita berbicara tentang brand, itu terdapat simbol-simbol.  

Ada simbol verbal dan visual, sebagai contoh sebuah radio, 

apakah dia memiliki brand? tentu ia, tetapi apakah anda pada 

saat mendengarkan dapat melihat logonya? tentu tidak.  Tetapi 

setiap saat kita mendengarkan, kita mengetahui itu adalah 

stasiun radio "x" dikarenakan simbol verbal yang terus 

diberitakan. 

Kalau kita bicara tentang simbol visual (dalam hal ini adalah 

sebuah logo) kamu harus dapat memahami dulu esensi apa saja 

yang membuat simbol visual.  Visualisasi, pahami dan 

konstruksi, jika anda dapat melakukan itu, logo atau sebuah 

simbol visual dapat anda ciptakan.  Contohnya jika anda 

membuat sebuah rumah, pasti anda memikirkan dulu ingin 
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seperti apa rumah anda, setelah itu anda akan membangun 

fondasi atau struktur dasarnya dan pada saat mengeksekusi 

anda pasti akan mengikuti blueprint yang telah anda buat 

sebelumnya. 

Hubungannya dengan logo itu, sebuah rumah tersebut akan 

memiliki nyawa (soul) yang telah ditanamkan dari blueprint 

yang telah anda temukan terlebih dahulu. Jadi jika anda 

memilih untuk membuat sebuah simbol visual, anda harus 

mengikuti essence dari brand tersebut." 

- Brand Experience, itu mencangkup apa saja? 

" Well seperti yang sebelumnya saya jelaskan, brand 

experience itu sudah ada dalam tahap ke 2 untuk melakukan 

branding (pada tahap brand developement), kenapa? karena 

pada tahap ke 2 teresebut, anda telah menyusun segala strategi 

brand anda yang akan anda lakukan.  Jadi brand experience 

yang anda tanyakan ini dapat saya bilang sebagai semua hal 

yang telah anda rancang untuk pengguna pada saat mereka 

mencicipi (memakai) produk/jasa/apapun yang brand anda 

kerjakan  yang nantinya akan di laksanakan pada tahap ke 3." 

• Eko Kurniawati, Entrepreneur muda, Expert user  

- Cara pemasaran apa saja yang menurut mbak sebagai cara 

yang efektif? 

" Sebenarnya jika di bilang efektif, semua itu efektif hanya 

tergantung dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

bisnisnya.  Contohnya, kalau bisnisnya saya ini sendiri adalah 

sebuah bisnis online, ya cara memasarkannya lewat online 

juga, dimulai dari website, website adverising, black berry 

messenger, facebook, dan sebagainya.  Juga jika mau 

ditambahkan dengan pemasaran secara offline bisa dilakukan 

tetapi lebih baik langsung ke target market anda jika anda 

memiliki binsis baru." 
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- Bagaimana dengan pemasaran bisnis yang baru saja dimulai? 

" Kalau bisnis baru sih saranku adalah cari tahu dulu target 

marketnya, setelah itu tempatkan target marketmu di sebuah 

map (dimana dia berada).  Setelah anda tahu di mana target 

marketnya anda bisa langsung aplikasikan yang cocok buat 

pemasaran, seperti jika dalam kasusnya anda adalah mentarget 

entrepreneur muda, anda bisa langsung cari di universitas-

universitas untuk membagikan poster dan brosur dengan kata-

kata yang dapat mereach target marketnya, kata-kata, 

penempatan brosur, poster, advertising sampai website dapat 

menjadi salah satu cara untuk mempromosikan bisnis baru.  

Segala faktor dapat membuat pemasaranmu bisa menjadi 

efektif atau tidak sama sekali, hanya tergantung apa bisa anda 

melihat faktor tersebut dan mencocokannya dalam strategi 

pemasaran anda" 

• Andhika Dwi Pramudita, Entrepreneur muda, Extreme User 

- Apa saja yang anda rasakan pada saat menerima layanan dari 

perusahaan vOffice di Intiland? 

" Wah, kalau itu sih saya sebenarnya suka dengan konsepnya, 

pelayanannya mereka juga bagus. Tapi sayangnya bisnis 

seperti ini bisa di bilang masih sepi di Surabaya, kemungkinan 

besar sih dikarenakan banyak yang tidak tahu degan apa itu 

Virtual Office maupun benefitnya." 

- Pengalaman apa saja yang anda terima selama di sana? 

" Kalau pengalaman sih, tidak ada yang buruk.  Hanya saja 

melihat sepinya bisnis ini juga kasihan, juga tempatnya ini 

masih berada di daerah tengah kota.  Kemungkinan jika ada 

menyebar ke Surabaya Barat, Utara atau seluruh daerah 

Surabaya dapat menambah popularitas maupun awareness dari 

bisnis seperti ini." 
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• Luisa Tjiputra, Interior consultant, Expert user 

- Desain seperti apa yang cocok untuk perkantoran? 

" Kalau gaya desain ini sih berbagai macam yang cocok untuk 

perkantoran, mungkin dalam bisnis anda ini bisa memakai 

campuran gaya desain modern dengan sentuhan grafis yang 

simple untuk menunjukan bahwa suasananya profesional." 

- Hubungannya dengan desain brand apa saja dalam bidang 

interior perkantoran? 

" Kalau tentang brand itu saya kurang tahu ya, tetapi interior dengan desain awal 

(essence) dari perusahaannya itu biasanya dicerminkan di desain interiornya agar 

seragam." 

Hasil Data Sekunder (Literatur) 

Brand 
 

Brand adalah sebuah presepsi yang dibentuk oleh audience 

mengenai sebuah perusahaan, orang maupun sebuah ide.  

Presepsi tersebut di akumulasikan dari logo, visual, identitas 

program, pesan, produk dan aksi dari  sebuah perusahaan, 

orang maupun sebuah ide.  Designer sendiri tidak dapat 

"membuat" brand, hanya audience yang dapat melakukannya 

dan designer hanya membuat fondasi dari pesan yang ingin 

disampaikan melewati logo dan sistem identitas. (Adamson 

2008:9)  

-  Menurut buku Designing Brand Experience: Creating 

Powerful Integrated Brand Solutions oleh Robin Landa, Brand 

adalah :  

" Brand is a proprietary name for a product, service, or 

"group".  On a more multifaceted level, a brand is the sum 

total of all functional and emotional assets of the product, 

service, or group that differentiate it among the competition." 

(Landa 2005:4) 
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Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa Brand itu adalah total 

dari seluruh aset fungsional dan emosional dari sebuah produk, 

service, atau kelompok.  Brand tersebut digunakan untuk 

membedakan mereka dari kompetisi di bidang mereka sendiri. 

Branding 
 

Branding adalah sebuah strategi dan praktek kreatif untuk 

mengelola brand sebagai sebuah aset yang berharga (Swystun 

2006:20) 

Brand Identity 
 

" The brand identity is the visual and verbal articulation of a 

brand, including all pertinent design applications, such as 

logo, business card, letterhead, or packaging.  It also usually 

includes a tagline and website." (Landa 2005:5) 

Identitas brand adalah artikulasi verbal dan visual dari sebuah 

brand.  Identitas brand ini termasuk desain aplikasi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan seperti logo, kartu nama, kepala 

surat dan sebagainnya.  Biasanya identitas brand tersebut akan 

dibuat setelah dapat menentukan esensi dari sebuah brand.  

Brand identity biasa juga disebut corporate identity 

Brand Driver 
 

Brand Driver adalah sebuah metode yang diberikan oleh Allen 

P. Adamson dalam bukunya Brand Simple yang menyatakan 

bahwa metode ini dapat menggerakkan setiap branding signal, 

branding behavior, serta brand association. 

" It forces you to make phrase or statement something that 

motivates and inspires those charged with bringing it to life in 

a way that will connect with the customer you want to impact" 
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Brand Driver memaksa kita membuat kalimat atau sebuah 

frase yang dapat menggerakkan semua orang yang berada di 

perusahaan atau grup dengan cara yang sedemikian rupa yang 

kita inginkan dan dapat mengkoneksikannya dengan customer. 

Contoh dari Brand Driver yang sangat simple adalah sebuah 

pesan dari HBO : " It's not TV. It's HBO" yang menangkap 

semua esensi dari ide brand HBO.  (Adamson 2007:84) 

Brand driver itu sendiri dimulai dengan pembuatan ide brand 

yang seusai dengan perusahaan juga mencari tau tentang 

ensensi dari sebuah perusahaan.  Mencari esensi tersebut sama 

dengan mencari atribut brand yang didapatkan dengan 

melakukan metode brand laddering, dilanjutkan dengan 

mencari dua hal terpenting dalam brand : Visual Brand Core 

dan Verbal Brand Core. 

Ketiga hal tersebut dapat digabungkan menjadi sebuah frase 

atau kalimat yang akan menjadi sebuah promise/janji dari 

sebuah brand yang akan menjadi sebuah brand driver sebuah 

perusahaan tersebut 

Brand Experience 
 

Brand Experience adalah sebuah pengalaman dari audience 

individual pada saat dia berinteraksi dengan sebuah brand, 

setiap kali dia berinteraksi dengan brand.  Ketika mereka 

berinteraksi dengan sebuah brand mereka akan 

mengkontribusikan presespsi mereka tentang brand tersebut, 

meskipun itu pengalaman yang positif, negatif maupun 

pengalaman netral. (Landa 2005:9) 

Brand experience tersebut terdiri dari 4 tahap : 

1. Discovery stage : tahap dimana para pengguna akan 

mengetahui brand pertama kali 
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2. Active Seaerching stage : tahap dimana para pengguna akan 

mencari informasi lebih lanjut tentang sebuah bisnis 

3. Hands-on stage : tahap dimana para pengguna merasakan 

produk atau jasa yang disediakan oleh sebuah bisnis 

4. After-sales stage : tahap dimana para pengguna akan 

melapor segala pengalaman pada saat menggunakan produk 

atau jasa sebuah bisnis. 

 

Dalam hasil penelitian ini, ditemukan beberapa poin yang dapat digunakan 

untuk perancangan brand dan media promosi untuk Escritoire 

• Brand adalah sesuatu yang tak dapat "dibuat" langsung oleh 

designer melainkan dihasilkan oleh presepsi konsumer.  

Meskipun tidak dapat dibuat, brand tetap dapat di rancang 

memakai Brand Driver.  Dengan Brand Driver tersebut akan 

mengeluarkan esensi dari sebuah brand yang dapat di 

translasikan menjadi media promosi. 

• Metode untuk menentukan media promosi dengan Escritoire 

dapat melalui metode Brand Experience.  Sebuah metode yang 

merancang pengalaman pengguna terhadap brand dari 

Escritoire dimana mengikuti perjalanan konsumer terhadap 

brand dari Escritoire.  Dengan metode tersebut dapat 

ditentukannya pemakaian media promosi yang dapat 

mengkomunikasikan brand Escritoire. 

• Hal yang dapat menjadi penambahan untuk melakaukan tahap 

desain adalah pemilihan gaya desain yang modern, pemakaian 

Sans Serif serta pemilihan warna yang cocok dengan esensi 

dari perushaan yaitu oranye dan biru.  Gaya desain terlihat dari 

hasil wawancara juga survei. 

• Banyak yang tidak mengetahui tentang adanya ataupun 

mengerti jasa Virtual Office 
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• Beberapa hal yang dianggap penting oleh para Target Market 

dapat dijadikan bahan utnuk penambahan informasi dalam 

media promosi. 

• Menurut expert user, yang dapat dijadikan media promosi 

tergantung dengan bisnis yang dijalankan juga sesuai dengan 

apa yang ingin di sampaikan dan kepada siapa.  Jadi dengan 

target market yang sudah jelas, dapat ditentukannya ke mana 

saja tujuan dari media promosi, jenis-jenis media promosi juga 

banyaknya media promosi yang dibutuhkan untuk membatu 

aktivasi bisnis dari Escritoire.  Juga pernyataan tersebut sesuai 

dengan metode brand experience. 

 

SOLUSI KOMUNIKASI VISUAL 
 

Bedasarkan hasil wawancara, survei, studi literatur serta tinjauan bisnis, 

solusi untuk merancang brand juga media promosi dari Escritoire dimulai dari 

pembuatan Brand Driver. 

• Escritoire Brand Driver 

Brand Attribute : Trust, Fulfillment, Professional, Satisfaction, Cost Effective. 

Verbal Core Driver : 

Usaha kecil menengah sekarang telah berkembang pesat, banyak 

entrepreneur-entrepreneur muda yang telah memiliki potensi maupun mimpi 

untuk menjadikan bisnisnya lebih maju.  Dengan sistem VO (Virtual Office) 

pertama yang berada di Surabaya Barat, Escritoire dapat membantu para 

entrepreneur-entrepreneur muda tersebut untuk mendapatkan penyewaan virtual 

office yang terpercaya, profesional yang akan memperlihatkan profesionalitas 

bisnis anda. 

 Kantor adalah salah satu bagian dari bisnis yang penting, menjadi pusat 

dari administrasi dan juga kepentingan dari bisnis tersebut tetapi membuat kantor 

tidaklah gampang.  Cost yang tidak murah, tanah yang semakin lama semakin 
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mahal sampai maintenance cost dari kantor yang akan berkembang menjadi 

alasan beberapa entrepreneur muda tidak memiliki kantor sendiri yang layak.  

Dengan service VO ini akan mengurangi cost yang ada di kantor tradisional tetapi 

tetap memperlihatkan sisi professional dari usaha entrepreneur tersebut. 

Visual Core Driver :  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Core Driver 

Visual Core Driver disini memiliki 9 gambar yang mencerminkan atribut 

brand dari Escritoire. Gambar kiri atas dengan tengah atas mencerminkan 

kepercayaan (Trust), gambar kanan atas dengan kiri melambangkan 

profesionalisme, gambar tengah dengan kanan mencerminkan kepuasan 

(satisfaction), gambar kiri bawah mencerminkan profesionalisme, gambar bawah 

dengan kanan bawah mencerminkan Cost Effective. 

Penggabungan dari Visual Core Driver, Verbal Core Driver serta Brand 

Attribute mencapai sebuah Brand Promise Escritoire = "Deliver professionalism 

to your office environment" 
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Brand Promise tersebut menjadi sebuah frase yang akan membuat perusahaan 

Escritoire bergerak. 

Pemilihan media ditentukan dengan menggunakan metode brand experience.  

Brand experience juga akan merancang pengalaman pengguna jasa Escritoire 

agar dapat merasakan pengalaman brand dari Escritoire.  

Brand Experience 

1. Discovery : Pertama kali para pengguna jasa akan 

melihat logo dari Escritoire di poster, brosur, Facebook 

page, web banner, kartu nama serta billboard.  Di 

poster, brosur, x-banner, web banner serta billboard 

akan disertakan link website yang akan mengajak para 

pengguna untuk menuju ke tahap ke dua. 

2. Active Searching : Pengguna akan mengikuti link yang 

telah disediakan di tahap pertama menuju ke website 

dari Escritoire.  Di website tersebut terdapat informasi 

seputar Escritoire, penjelasan tentang virtual office 

yang berupa video.  Ketertarikan pengguna akan 

memicu interaksi kepada Escritoire. 

3. Hands-on : Pengguna akan merasakan seluruh layanan 

dari Escritoire.  Media yang akan dilihat oleh pengguna 

adalah identitas brand atau corporate identity serta 

mendapatkan marketing kit juga akan melihat car 

decal. 

4. After sales : Setelah pengguna menjalani 3 tahap di 

atas, pengguna akan melapor ke customer service dan 

media yang akan dipakai oleh pengguna adalah 

website, melalui telepon atau langsung datang ke 

kantor Escritoire. 
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Logo 
 

Konsep dari logo Escritoire berasal dari persepsi mata kita 

untuk melihat sebuah ruang, kata ruang tersebut terinspirasi 

oleh kata office yang berarti kantor.  Kantor ini sendiri adalah 

sebuah ruang yang memiliki fungsi untuk administrasi dan 

keperluan lainnya.  Setiap kantor memiliki ruang, dan ruang 

adalah sebuah "space" yang memiliki 3 macam pengukuran, 

panjang, tinggi dan lebar yang menjadi ciri ciri sebuah "3D 

Space" 

Huruf "e" yang berbentuk kubus tersebut memberi kesan 

adanya sebuah ruang di dalamnya dan  ruang tersebut 

mencerminkan sebuah ruangan yang ada di sebuah kantor serta 

mencerminkan bisnis Escritoire yang berhubungan dengan 

ruang.  Pemakaian huruf "e" kecil ditujukan kepada bentuk 

dari huruf tersebut yang mendekati sebuah kubus. 

 

 

 

 

 

Proses Logo 

Pemakaian typeface sans serif sebagai logotype akan memberi 

kesan modern, profesional juga kuat. 

Warna yang dipakai oleh logo Escritoire adalah oranye dan 

biru yang mencerminkan kepercayaan juga kenyamanan dari 

Escritoire 

Pemakaian warna gradasi di logogram akan menambah kesan 

3 dimensi dan membentuk sebuah kubus. 
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Pewarnaan pada logogram adalah gradasi oranye sedangkan 

logotypenya memakai warna gradasi biru. 

Di bawah logotype adanya penulisan brand line untuk 

memperjelas bisnis dari Escritoire yang berbunyi "Virtual 

Office Solutions" 

Secondary Element 
 

Secondary Element mengikuti konsep dari logo yaitu sebuah 

ruang.  Dengan membentuk dua buah pilar yang berwarna biru 

dan oranye, secondary element ini menciptakan persepsi 

bahwa adanya sebuah ruang di desain tersebut.  Membuat 

secondary element tidak sama besar akan menambah ilusi 

bahwa ada elemen yang di depan dan ada elemen yang di 

belakang. 

 

 

 

 

 

 

Proses Secondary Element  

 

Pemilihan warna biru dan oranye pada pillar tersebut 

melambangkan kepercayaan juga kehangatan.  Warna biru tua 

\juga oranye tua dipakai untuk memberikan ilusi bahwa 

secondary element memiliki sebuah volume. 
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Desain Utama 
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KESIMPULAN 
 

Escritoire merupakan perusahaan baru yang ingin mengaktivasikan bisnisnya, 

maka dibutuhkannya sebuah brand untuk menjadikan Escritoire memiliki sebuah 

identitas perusahaan.  Brand tersebut dibentuk dengan metode brand diver dimana 

metode tersebut dapat menemukan esensi dari Escritoire.  Identitas perusahaan 

tersebut ditranslasikan menjadi sebuah logo dan secondary element dimana kedua 

identitas tersebut saling berkaitan. 

Perjalanan menuju ke penentuan media promosi dapat dipermudah dengan 

cara menggunakan metode brand experience.  Brand Experience tersebut 

mengajak kita untuk berpikir tentang perjalanan calon pengguna/konsumen yang 

kita inginkan dan menyesuaikannya dengan entitas brand.  Di sini Escritoire 

memiliki perjalanan pengalaman konsumen dengan mengajaknya untuk 

mengunjungi website dari Escritoire baru mengajak konsumen untuk mencoba 

produk dari Escritoire. 

Konsep dari brand Escritoire adalah sebuah ruang, yang menjadikan logo 

serta secondary element berbentuk bidang ruang.  Pemilihan warna dari logo 

tersebut akan menimbulkan kesan kepercayaan dan kenyamanan. 

Identitas brand akan di aplikasikan ke seluruh media, juga termasuk media 

promosi.  Identitas brand tersebut akan mencoba untuk membentuk persepsi para 

konsumen secara teratur dan terlihat seragam. 

Saran 
 

Perancangan brand serta media komunikasi itu memang berkaitan, jika ingin 

membuat perancangan sebuah brand disarankan untuk mengaplikasikan metode 

brand driver serta brand experience yang dapat mempermudah designer. 

Seluruh desain dari identitas korporat akan memiliki sebuah peraturan yang 

terdapat di GSM (Graphic standard manual) serta peraturan tersebut harus 

dipatuhi untuk tetap menjaga identitas brand. 

Disarankan untuk Escritoire agar mencari tempat alternatif yang lebih 

berpotensi untuk dijadikan kantor, dikarenakan beberapa perusahaan yang berada 
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di Spazio telah membeli tempat kantor tersebut yang mengakibatkan Escritoire 

harus menyewa tempat di sana bukan membeli.  Dampaknya dapat menuju ke 

kenaikan harga untuk para calon pengguna. 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Adamson, Allen P. (2007). Brand Simple : How the Best Brands Keep It 

Simple and Succeed. USA : Pallgrave Macmillan. 

Ambrose, Gavin. Harris, Paul. (2011). The Fundamentals of Typography : 

second edition. London : A&C Black. 

Dictionary. "office". 8 April 2014. 

http://dictionary.reference.com/browse/office 

Eisemann, Leatrice. (2000). Pantone Guide to Communicationg with color. 

USA :  HOW books. 

Kartajaya, Hermawan. (2007). Hermawan Kartajaya on Marketing Mix. 

Indonesia : Gramedia Pustaka Utama 

Kasali, Rhenald. (1998). Membidik Pasar Indonesia : Segmentasi, Targeting 

dan Positioning. Indonesia : Gramedia Pustaka Utama 

Landa, Robin. (2005). Designing Brand Experience : Creating Powerfull 

Integrated Brand Solutions. USA : Cengage Learning. 

Perhubungan, Departemen. (1980). Sejarah Pos dan telekomunikasi di 

Indonesia Jillid I. Indonesia : Dirjen Pos dan Telekomunikasi 

Swystun, Jeff. (2007). Brand Glossary. New York : Interbrand  


	Hasil Survei
	Hasil Wawancara
	Hasil Data Sekunder (Literatur)
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.3.1.
	2.3.2.
	Brand
	Branding
	Brand Identity
	Brand Driver
	Brand Experience

	1.1.
	1.2.
	1.3.
	1.4.
	1.4.1.
	Logo
	Secondary Element

	Saran

