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LAMPIRAN J  

PEMETAAN HASIL WAWANCARA 

N1 : Verne Indonesia, Edo Septyan Tedjasukma (CEO/Co-Founder) 

N2 : Verne Indonesia, Ridho Aryo Pratama (CFO/Co-Founder) 

N3 : Revolt Industry, Andreas Siswanto (CFO/Co-Founder) 

N4 : Revolt Industry, Agung Dwi Kurnianto (Brand Officer/Co-Foun

 Peran brand 

bagi usaha 

Personifikasi 

brand 

Ekstensi brand, 

ekstensi lini 

produk 

Proses desain 

elemen brand 

Desain elemen brand Faktor yang 

menghasilkan 

brand yang baik 

Pesan pada brand Future plan brand 

N1 Brand 

mengikuti 

kualitas dari 

produk 

Merepresenta

sikan 

kepribadian 

Edo sendiri 

Stylo, brand 

baru (tas vape). 

Kertakes, OEM 

manufacturing 

Dilakukan sendiri 

dalam perusahaan 

Logo orangtua yang 

melambangkan usia. 

Nama Verne dari penulis 

Julius Verne bersifat 

adventerous 

Brand harus bisa 

bercerita 

Biarkan kualitas 

produk yang bicara. 

Berusaha untuk 

mengangkat pamor 

local brand 

Pembentukan 

komunitas crafting 

(Circle of solidly 

built leather goos 

maker) 

N2 Sebagai 

identitas, dan 

kepribadian  

Merepresenta

sikan edo, 

dengan 

sedikit 

kepribadian 

dari anggota 

organisasi 

Stylo, brand 

baru (tas vape) 

Dilakukan sendiri 

dalam perusahaan 

oleh Edo 

Logo orangtua yang 

melambangkan usia 

Kualitas produk 

harus sebanding 

dengan kualitas 

dari brand image 

Memberdayakan 

pengrajin, 

mempromosikan 

brand lokal, sebagai 

wadah crafting di 

indonesia terutama 

surabaya 

Pembentukan 

komunitas crafting 

(Circle of solidly 

built leather goos 

maker) 

N3 Sebagai pintu 

masuk yang 

menuntun 

pada brand 

extension 

Kepribadian 

brand adalah 

seluruh 

anggota 

organisasi 

Raja leather 

(OEM 

manufacturing) 

Rove Gift 

(wedding 

souvenir) 

Desain internal 

dengan bantuan 

beberapa 

mahasiswa magang 

yang sampai 

sekarang masih 

bekerja sama 

Revolt dari kata 

“Revolution” = 

memberontak dan 

Insutry yang berarti 

kekeluargaan 

Ide yang tepat dan 

orang-orang yang 

menjalankan ide itu 

secara konsisten 

Rebel terhadap fast 

living modern, 

promosi brand 

lokal, respect the 

odds 

Perbaikan website 

dan standarisasi 

manajemen yang 

akan 

mempengearuhi 

brand 

N4 Brand-lah 

yang dijual, 

dan memberi 

value added 

pada produk 

nya 

Kepribadian 

ada pada 

seluruh 

anggota 

organisasi 

yang disebut 

keluarga 

Raja leather 

(OEM 

manufacturing) 

Rove Gift 

(wedding 

souvenir) 

Desain dilakukan 

secara mandiri 

termasuk 

pembuatan 

showroom dan 

properti display di 

dalam showroom 

Revolt dari kata 

“Revolution” = 

memberontak dan 

Insutry yang berarti 

kekeluargaan. Logo “R” 

dari kulit dilipat posisi 

tegak lurus, kurva 

dinamis, kiri-kanan= 

maju 

Ciptakan passion 

untuk sesuatu 

Mempromosikan 

brand local dan 

knowledge sharing 

Pindah lokasi 

workshop, 

rebranding logo dll 
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