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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi Pemasaran 

Keberhasilan suatu perusahaan berawal dari kepentingan dan kepuasan 

publik. Untuk menciptakan kepuasan publik, dibutuhkan suatu komunikasi antara 

perusahaan dengan publiknya sehingga tercipta mutual understanding, mutual 

confidence dan image yang baik serta timbul suatu hubungan harmonis antara 

perusahaan dengan publiknya. 

Komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau 

perilaku baik secara langsung lisan maupun secara tidak langsung melalui media. 

Setiap perusahaan di segala bidang usaha pasti menggunakan komunikasi untuk 

mengenalkan ataupun memasarkan produk yang ditawarkan. Kegiatan 

komunikasi tersebut disebut komunikasi pemasaran. 

Dalam rangka membahas komunikasi pemasaran, akan diuraikan terlebih 

dahulu dua unsur pokok dari komunikasi pemasaran, yaitu komunikasi dan 

pemasaran. Secara umum, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses 

penyampaian pesan dari komunikator (source) kepada komunikan (receive). 

Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan dimana perusahaan atau organisasi 

lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan pelanggan 

lainnya, Jika digabungkan, komunikasi pemasaran merepresentasikan gabungan 

semua unsure dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya 
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pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan 

atau kliennya. (A Shimp, 2003 : 4). 

Istilah lain yang digunakam untuk menyebut komunikasi pemasaran adalah 

promosi. Bentuk-bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan untuk 

mempromosikan apa yang ditawarkan den mencapai tujuan finansial maupun 

nonfinansial seperti iklan, tenaga penjualan, kemasan product, direct mail, 

sampel produk gratis, kupon dan alat-alat komunikasi lainnya, secara 

keseluruhan, aktivitas-aktivitas tersebut merupakan komponen promosi dalam 

bauran  pemasaran “4P” yang salah satu P-nya adalah promosi, secara umum 

digunakan untuk mendeskripsikan komunikasi antara perusahaan dengan 

konsumen maupun calon konsumen. (A. Shimp, 2003 : 4) 

Dalam komunikasi, menurut Harold D Laswell terdapat unsur-unsur yang 

meliputi: 

1. Who (Komunikator), yaitu individu atau kelompok yang menjadi 

sumber pesan atau yang mengirimkan pesan. 

2. Says what (Lambang yang dikirim dalam komunikasi), pesan dapat 

berupa lambing verbal maupun non verbal. Dapat berupa gambar, 

tulisan maupun isyarat. 

3. In which channel (media), yaitu alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan. 

4. To whom (komunikan), penerima pesan. 

5. Effect (akibat yang ditimbulkan dari pesan pada komunikan), efek ini 

bisa kognitif, afektif, maupun konatif. 
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Begitu juga dalam komunikasi pemasaran, unsur-unsur yang ada di 

dalamnya sama seperti unsur-unsur komunikasi secara umum. Fandy Tjiptono 

(1997 : 219-220) menyatakan bahwa dalam komunikasi pemasaran terdapat tiga 

unsur pokok diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pelaku komunikasi 

Terdiri atas pengirim (sender) atau komunikator yang menyampaikan 

pesan dan penerima (receiver) atau komunikasi pesan dalam konteks ini, 

komunikatornya adlah produsen/perusahaan, sedangkan komunikannya 

adalah khalayak, seperti pasar pribadi, pasar organisasi, maupun umum 

(yang berperan sebagai initiator, influencer, decider, purchaser, dan 

user). 

2. Material komunikasi 

Ada beberapa material komunikasi pemasaran yang penting, yaitu : 

a. Gagasan, yaitu materi pokok yang hendak disampaikan pengirim 

b. Pesan (message), yakni himpunan berbagai simbol (oral, verbal atau 

non verbal) dari suatu gagasan. Pesan hanya dapat dikounikasina 

melalui media 

c. Media, yaitu pembawa (transporter) pesan komunikasi. Media 

komunikasi pemasaran bisa bersifat personal maupun non-personal. 

Media personal dapat dipilih dari tenaga penganjur (misalnya 

konsultan), tenaga ahli professional atau dari masyarakat umum. 

Media non-personal meliputi media massa (radio, TV, internet, 
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Koran, majalah, tabloid), kondisi lingkungan (ruang, gedung) 

ataupun peristiwa tertentu (hari-hari besar atau special). 

d. Response, yaitu reaksi pemahaman atas pesan yang diterima oleh 

penerima. 

e. Feed-back, yaitu pesan umpan balik dari sebagian atau keseluruhan 

respon yang dikirim kembali oleh penerima. 

f. Gangguan (noise), yaitu sebagai sesuatu yang dapat menghambat 

kelancaran proses komunikasi. Hambatan yang terdapat dalam proses 

komunikasi pemasaran biasanya meliputi gangguan fisik, masalah 

semantic/bahasa, perbedaan budaya, efek status dan ketiadaan umpan 

balik. 

3. Proses komunikasi 

Proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima maupun 

pengiriman kembali respond dan penerima kepada pengirim akan 

memerlukan dua kegiatan yaitu: 

a. Encoding 

Proses merancang atau mengubah suatu gagasan secara simbolik 

menjadi suatu pesan untuk disampaikan kepada penerima. 

b. Decoding 

Proses menguraikan atau mengartikan simbol sehingga pesan yang 

diterima dapat dipahami. 

Semua unsur-unsur tersebut di atas, harus diperhatikan oleh para pemasar 

untuk melakukan komunikasi dengan konsumennya, agar tujuan yang ditetapkan 



12 
 

dapat dicapai. Seluruh usaha komunikasi pemasaran diarahkan kepada 

pencapaian satu atau lebih tujuan dari perusahaan, seerti yang dikemukakan oleh 

Terence A. Shimp (2003 : 160) di bawah ini : 

1. Membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk 

2. Menciptakan kesadaran akan merek (brand awareness) 

3. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat. 

4. Memfasilitasi pembelian. 

Dalam komunikasi yang penting adalah bagaimana caranya agar suatu 

pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat menimbulkan dampak atau efek 

tertentu pada komunikan. Tanggapan atau efek konsumen sebagai komunikan 

dalam komunikasi pemasaran meliputi: 

1. Efek kognitif 

 Membentuk kesadaran informasi tertentu tentang produk yang 

ditawarkan 

2. Efek afeksi 

 Memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu, yang diharapkan 

adalah realisasi pembelian. 

3. Efek konatif atau perilaku 

 Membentuk pola khalayak menjadi perilaku selanjutnya. Yang 

diharapkan adalah pembelian ulang. (Tjiptono, 1997 : 220) 

Menurut Steward L. Tubbs dan Sylvia Moss (dalam Rakhmat, 2001 : 13), 

komunikasi yang efektif paling tidak menimbulkan lima hal, yaitu : pengertian, 

kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik dan tindakan 
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dari masing-masing efek tersebut, di dalam komunikasi pemasaran yang 

diharapkan adalah: 

1. Pengertian 

 Pemahaman konsep terhadap isi pesan yang disampaikan dari setiap 

aktifitas komunikasi pemasaran. 

2. Kesenangan 

 Perasaan nyaman dan senang pada konsumen saat proses komunikasi 

berlangsung. 

3. Pengaruh pada sikap 

 Merangsang selera konsumen terhadap produk yang ditawarkan dan 

memberi citra yang baik terhadap produk. 

4. Hubungan yang semakin baik 

 Keloyalan terhadap perusahaan dan produknya. 

5. Tindakan 

 Realisasi pembelian produk. 

Efektifitas komunikasi bisa diukur dari tindakan nyata yang dilakukan 

dalam berkomunikasi. Menimbulkan tindakan nyata memang indikator efektifitas 

yang paling penting. Karena untuk menimbulkan tindakan, kita harus berhasil 

terlebih dahulu menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap atau 

menumbuhkan hubungan yang baik. Tindakan adalah hasil kumulatif seluruh 

proses komunikasi yang bukan saja memerlukan pemahaman tentang seluruh 

mekanisme yang terlibat dalam proses komunikasi, atau juga faktor yang 

mempengaruhi perilaku manusia. (Rakhmat, 2001 : 16) 
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Penyampaian informasi yang dilakukan oleh komunikator kepada  

komunikan, tidak terlepas dalam bentuk pesan dan jenis komunikasi yang 

digunakan. Menurut Mary B. Cassata dan Molefi K. Asante dalam Deddy 

Mulyana (2008:69), Komunikasi adalah transmisi informasi dengan tujuan 

mempengaruhi khalayak.  

Menurut John Fiske (1990), komunikasi terdiri dari dua arus pemikiran 

utama, yang pertama komunikasi diterjemahkan sebagai proses transmisi pesan 

(transmission of messages). Hal ini terkait pada proses encode dan decode yang 

dilakukan oleh komunikator dan komunikan. Yang kedua proses bagaimana 

komunikator menggunakan saluran dan media komunikasi. Hal ini terkait dimana 

komunikasi sebagai suatu proses dimana seseorang mempengaruhi tingkah laku 

atau pikiran orang lain. Adapun menurut Carl I. Hovland dalam Deddy Mulyana 

(2008:68), komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. 

Dari definisi-definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi merupakan proses penyampaian (tranmisi) atau pengiriman pesan 

dari komunikator ke komunikan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam 

komunikasi, pesan dapat berbentuk verbal (tulisan atau lisan), non verbal 

(ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata dan lain-lain). Proses komunikasi 

dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung 

adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih tanpa perantara atau 

secara langsung, seperti berbicara face to face atau melalui telepon. Komunikasi 

tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan melalui perantara atau media 
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tertentu, seperti surat atau fax. Adapun proses komunikasi menurut Philip Kotler 

(1993 : 341) : 

Gambar 1 : Proses komunikasi 

 

 

 

 

Sumber : marketing jilid 2, Philip Kotler hal 341 

Pengirim atau komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada 

komunikan atau penerima. Pihak komunikator bisa seorang individu, kelompok, 

organisasi, perusahaan, lembaga. Komunikator dalam menyampaikan suatu 

perasaan atau pikiran, komunikator melalui proses pembentukan simbol-simbol 

yang bermakna sehingga dapat dipahami oleh komunikan, proses ini disebut 

pemberian kode (encoding). Pesan merupakan simbol yang dikirim oleh 

komunikator untuk komunikan. Dalam mengirimkan pesan, komunikator 

memerlukan alat untuk mengirikan pesan tersebut, alat tersebut merupakan 

media. Saluran atau media dapat secara langsung (tatap muka) atau melalui 

media tertentu seperti media cetak dan elektronik. Pemilihan media ini 

disesuaikan dengan tujuan, target, dan situasi. 
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Pesan yang dikirim melalui saluran atau media tertentu tersebut diartikan 

oleh komunikan, pemaknaan ini disebut Pembacaan kode (decoding). Penerima 

atau komunikan merupakan pihak yang menerima pesan. Pesan yang telah 

dimaknai oleh komunikan akan menghasilkan tanggapan yang merupakan reaksi 

penerima terhadap pesan yang telah sampai. Tanggapan dari penerima kemudian 

dikirim kembali kepada pengirim, hal ini merupakan umpan balik (feed back). 

Umpan balik diperlukan untuk mengukur apakah pesan telah terkirim secara 

benar sesuai yang dimaksud oleh pengirim. Namun dalam proses komunikasi 

terdapat penyimpangan (noise) yang merupakan gangguan yang terjadi pada 

proses komunikasi sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman makna 

pesan atau lainnya. 

Seperti halnya dalam komunikasi simbol, atau dikenal dengan interaksi 

simbolis. Pokok pikiran interaksionisme simbolik ada tiga; yang pertama ialah 

bahwa manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna yang 

dipunyai sesuatu baginya. Lebih dalam lagi sebuah kajian mengenai pokok 

pemikiran teori interaksionisme simbolik, membuat kita memahami bahwa 

dalam sebuah tindakan mempunyai makna yang berbeda dengan orang yang lain 

yang juga memaknai sebuah makna dalam tindakan interaksi tersebut. 

Interaksionis simbolik telah diperhalus untuk dijadikan salah satu 

pendekatan sosiologis oleh Herbert Blumer dan George Herbert Mead, yang 

berpandangan bahwa manusia adalah individu yang berpikir, berperasaan, 

memberikan pengertian pada setiap keadaan, yang melahirkan reaksi dan 

interpretasi kepada setiap rangsangan yang dihadapi. Kejadian tersebut dilakukan 
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melalui interpretasi simbol-simbol atau komunikasi bermakna yang dilakukan 

melalui gerak, bahasa, rasa simpati, empati, dan melahirkan tingkah laku lainnya 

yang menunjukan reaksi atau respon terhadap rangsangan-rangsangan yang 

datang kepada dirinya (Agus Salim, 2008, hal.1) 

Dalam hemat penulis, pendekatan interaksionisme simbolik merupakan 

salah suatu pendekatan yang mengarah kepada interaksi yang menggunakan 

simbol-simbol dalam berkomunikasi, baik itu melalui gerak, bahasa dan simpati, 

sehingga akan muncul suatu respon terhadap rangsangan yang datang dan 

membuat manusia melakukan reaksi atau tindakan terhadap rangsangan tersebut. 

Penjelsan tentang simbol ini juga dipertegas oleh White, makna atau 

simbol hanya dapat ditangkap melalui cara nonsensoris; melaui cara simbolik. 

Dalam hemat penulis, simbol merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat utamanya dalam masyarakat multi etnik, terutama 

dalam melakukan interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang 

lainnya. Suatu simbol menjadi penting karena dapat membuat manusia dalam 

melakukan sesuatu akan sungguh-sungguh dan berfikir secara manusiawi. Dalam 

melakukan suatu tindakan sosial seseorang akan selalu mempertimbangkan apa 

yang akan dilakukan terhadap orang lain. Dengan kata lain, dalam melakukan 

suatu tindakan sosial manusia akan memikirkan dampak negatif ataupun positif 

dari tindakan yang iya lakukan terhadap orang yang terlibat dalam tindakan 

tersebut. 

Di samping kegunaan yang bersifat umum, simbol-simbol pada umumnya 

dan bahasa pada khususnya mempunyai sejumlah fungsi, antara lain: 
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a. Simbol-simbol memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan 

dunia material dan sosial dengan membolehkan mereka memberi 

nama, membuat kategori, dan mengingat obyek-obyek yang mereka 

temukan di mana saja.  

b. Simbol-simbol menyempurnakan kemampuan manusia untuk 

memahami lingkungannya 

c. Simbol-simbol menyempurnakan kemampuan manusia untuk berfikir. 

Dalam arti ini, berfikir dapat dianggap sebagai simbolik dengan diri 

sendiri.  

d. Simbol-simbol meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan 

persoalan. Binatang coba memecahkan masalah dengan trial and error, 

sedangkan manusia biasa berfikir dengan menggunakan simbol-simbol 

sebelum melakukan pilihan-pilihan dalam melakukan sesuatu.  

e. Penggunaan simbol-simbol memungkinkan manusia bertransendensi 

dari segi waktu, tempat, dan bahkan diri mereka sendiri. Dengan 

menggunakan simbol-simbol manusia bisa membayangkan bagaimana 

hidup di masa lampau atau akan datang. Mereka juga bisa 

membayangkan tentang diri mereka sendiri berdasarkan pandangan 

orang lain. 

g. Simbol-simbol memungkinkan manusia tidak diperbudak oleh 

lingkungannya. Mereka bisa lebih aktif ketimbang pasif dalam 

mengarahkan dirinya kepada sesuatu yang mereka perbuat (Raho, 

Bernard, 2007:110) 
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B. Brand Mengkomunikasikan Identitas 

Elemen brand formal membentuk identitas visual suatu brand, atau brand 

identity. Elemen brand adalah upaya visual dan atau fisik yang bertindak untuk 

mengidentifikasi dan mendiferensiasi suatu produk atau jasa perusahaan. Nama, 

logo, slogan, dan kisah brand, adalah empat elemen brand yang merupakan kunci 

dan tidak dapat dipisahkan serta bersatu untuk membentuk identitas visual suatu 

brand (brand identity) dan identitas aktual atau identitas sesungguhnya yang 

berarti identitas dimana pada saat ini brand berada (Kotler, 2008 : 103) 

Dalam hal ini perusahaan menggunakan elemen brand dalam brand 

identity-nya untuk mengkomukikasikan diferensiasi perusahaan tersebut dengan 

perusahaan lain, serta digunakan untuk membentuk karakter yang kuat dari 

perusahaan ini. 

B.1 Fungsi Brand 

Menurut Sakti Makki, beberapa fungsi utama brand adalah : 

1. Sebagai sebuah janji. Brand menjanjikan diferensiasi yang berarti, 

menciptakan kecenderungan, dan mampu menjadikan produk premium. 

2. Sebagai jalan pintas dalam pengambilan keputusan. 

3. Sebagai asset yang menambah nilai finansial. 

4. Menandakan perubahan kepada audience. 

5. Menanggapi perubahan audience. 

6. Mengkomunikasikan dan mengkomunikasikan kembali nilai-nilai 

perusahaan pada masyarakat. 
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7. Memerangkati (to set) moral orang-orang di dalam lingkungan 

perusahaan. 

8. Mengabsahkan (to endorse) momentum untuk sebuah pernyataan jangka 

panjang. 

9. Menciptakan, mengelola, dan menguasai persepsi masyarakat, baik di 

dalam organisasi maupun masyarakat umum. 

Sedangkan dari sudut pandang konsumen, brand menawarkan keuntungan 

dalam bentuk : 

1. Memberikan pilihan kepada konsumen, untuk produk yang menawarkan 

tangible benefits serupa. 

2. Sebagai shortcut yang menyederhanakan pengambilan keputusan. 

3. Menawarkan jaminan kualitas, sehingga menurunkan resiko bagi 

konsumen. 

4. Membantu ekspresi diri (self-expression) 

5. Menawarkan persahabatan dan kesenangan. (Temporal, 2005 : 19) 

B.2  Klasifikasi Brand 

 Terdapat berbagai metode untuk mengklasifikasikan brand. Namun, 

mengacu pada definisi brand sebagai perpaduan atribut tangible dan 

intangible, brand dapat diklasifikasikan seperti berikut : 

1. Commodity brand 

Brand yang tidak terdeferensiasikan baik secara fungsional maupun 

emosional. Biasanya dimiliki oleh produk-produk kebutuhan pokok. 
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2. Functional brand 

Brand pada produk yang terdeferensiasi dengan baik secara fungsional, 

namun kurang terdeferensiasikan secara emosional. 

3. Emotional brand 

Brand yang terdeferensiasikan secara emosional dengan baik tetapi 

deferensiasi fungsional kurang memadahi  

 Power brand adalah brand yang menawarkan deferensiasi emosional 

dan fungsional secara memadahi, bahkan seringkali diferensiasi emosional 

lebih baik. A power brand is a brand that has clout far beyond it is physical 

value. (Sebuah power brand adalah sebuah brand yang memiliki pengaruh 

jauh diatas nilai fisiknya). Power brand merupakan sebuah penawaran yang 

berbeda, dengan hubungan abadi (brand loyalty), dimana dampak di pasar 

melebihi tangible valuenya melalui suatu hubungan emosional terus-menerus 

dengan pelanggan (Wheeler, 2003 : 13-14) 

B.3  Brand Essence 

 Brand essence merupakan sebuah pernyataan bagaimana sebuah brand 

didefinisikan oleh konsumen, baik berupa secara rasional maupun emosional. 

Brand essence yang paling kuat berakar pada sebuah kebutuhan fundamental 

konsumen. Interbrand mendefinisikan brand essence sebagai the brand’s 

promise expressed in the simplest, most single-minded terms (2006 : 15). 

Artinya, janji sebuah brand yang dinyatakan dalam istilah paling sederhana. 

Contohnya pada brand Volvo yang berarti safety (keamanan), brand Volvo 

menawarkan keuntungan tangible utama berupa keamanan mengemudi dan 
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keuntungan intangible berupa rasa aman, yang merupakan salah satu 

kebutuhan manusia. 

 Bagian dari brand essence adalah core values, brand personality, dan 

brand elements. Keseluruhan brand essence dipengaruhi oleh dua aspek 

dominan, yaitu aspek rasional dan emosional. Yang dimaksud dengan aspek 

rasional berhubungan dengan keuntungan tangible yang ditawarkan sebuah 

brand, sedangkan aspek emosional berhubungan dengan keuntungan 

intangible yang ditawarkan sebuah brand. 

 Untuk mencapai core value yang diinginkan, perlu diwujudkan brand 

personality. Brand personality sebaiknya didukung oleh brand elements. 

Brand personality dan brand elements harus sesuai dengan core values-nya. 

Core values, brand personality, dan brand elements merupakan brand secara 

holistik. Jadi, sebuah brand essence dapat muncul melalui penerapan holistic 

branding (Wheeler, 2003: 22-23). 

B.3.1  Core Values 

 Menurut Interbrand, bagian utama core values sebuah brand adalah 

brand vision yang didefinisikan sebagai The brand’s guiding insight into its 

world (Panduan insight brand bagi dunianya) (2006 : 17) 

 Brand vision yang kuat adalah yang memiliki tiga komponen 

berhubungan yaitu : 

1. Lingkungan masa depan yang ingin dibawa oleh brand. 

2. Tujuan keberadaan brand, selain menghasilkan uang. 

3. Nilai yang akan menjadi karakter brand. 
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Sebagai contoh, perusahaan Nestle memiliki brand vision berupa nutrition 

(nutrisi), yang menjadi pedoman dan diwujudkan dalam setiap kategori 

produk yang telah dan akan dihasilkannya. 

B.3.2 Brand Personality 

 Interbrand mendefinisikan brand personality sebagai “man 

personality traits to a brand as a way to achieve differentiation” (Pemakaian 

atribut kepribadian manusia pada sebuah brand sebagai suatu cara untuk 

mencapai diferensiasi) (2006 : 95). 

 Menurut Keller, terdapat lima faktor utama brand personality, yaitu 

ketulusan hati (sincerity), kegembiraan (excitement), kecakapan (competence), 

kecanggihan (sophistication), dan kekerasan (ruggedness) (Keller, 2012 : 

118).  Proses penciptaan brand personality menurut Soehadi adalah : 

1. Mengenali target audience 

2. Mengetahui kebutuhan, keinginan, dan kesukaan target audience. 

3. Membangun profil kepribadian konsumen. 

4. Menciptakan kepribadian produk yang sesuai dengan profil yang telah 

dibangun (2005 : 51) 

 Menurut Temporal, sifat brand personality yaitu : 

1. Jangka panjang (long-term), sehingga dapat mengembangkan 

persahabatan dengan pelanggan. Bila diinginkan perubahan, sebaiknya 

melalui proses berevolusi secara perlahan. 

2. Sederhana, karena kepribadian yang terlalu rumit akan sulit dikenali dan 

diingat oleh pelanggan. (2005 : 65) 
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B.3.3  Brand Identities 

 Brand identities atau brand elements menurut Interbrand adalah “The 

outward expression of a brand, including it’s name and visual appearance” 

atau dengan kata lain, brand identities adalah ekspresi kasat mata dari sebuah 

brand, termasuk nama dan tampilan visual (2006 : 36). 

 Brand identity merupakan makna fundamental bagi pengenalan dan 

pengakuan konsumen akan suatu brand. Brand identity juga menyimbolkan 

deferensiasi sebuah brand dari competitor-kompetitornya. Menurut Keller, 

terdapat enam kriteria utama dalam memilih brand identity : 

1. Kemampuan untuk diingat (Memorability) 

Brand identity harus mudah dikenali dan diingat kembali, sehingga 

mampu mencapai brand awareness. 

2. Faktor arti atau makna (Meaningfulness) 

Brand identity harus bersifat deskriptif dan persuasif, sesuai dengan 

produk yang ditawarkan dan target market, sehingga mampu membentuk 

brand associations. 

3. Kemampuan untuk disukai (Likability) 

Asosiasi yang dibentuk oleh brand identity tidak selalu berhubungan 

dengan produk. Karenanya, brand identity yang dipilih seharusnya kaya 

secara image verbal dan visual, menyenangkan naik secara emosional 

maupun estetis, dan menarik. 
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4. Kemampuan untuk dioper (Transferability) 

Kriteria transdderability diperuntukkan bagi pengoperan (perubahan atau 

perpindahan), baik dalam pengoperan produk kategori maupun 

pengoperan secara geografis. Brand identity yang baik mampu 

diaplikasikan pada berbagai produk kategori, selain itu juga harus mampu 

melintasi batasan geografis dan budaya. 

5. Kemampuan untuk disesuaikan (Adaptability) 

Brand identity harus bersifat fleksibel dan dapat terus diperbaharui 

(updateable), sehingga mampu bertahan melewati waktu. Salah satu 

caranya adalah dengan redesain. 

6. Kemampuan untuk dilindungi (Protectability) 

Brand identity harus dapat dilindungi (protectable), baik dari sisi hukum 

maupun sisi kompetitif (Keller, 2012 : 175-180) 

Tidak mudah menciptakan brand identity yang memenuhi seluruh 

kriteria tersebut. Ditambah pertimbangan bahwa nilai dalam pemilihan brand 

identity berhubungan erat dengan brand personality. Proses desan maupun 

redesain brand identity dapat diartikan konsumen sebagai perluasan lini 

produk, kenaikan harga, inovasi produk baru, atau berbagai persepsi lain, 

karena itu brand identity sangat penting. (Keller, 2012 : 182-217) 

 Berikut adalah beberapa pilihan utama yang dapat mewakili brand 

identity suatu perusahaan 
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B.3.3.1 Nama Brand (Brand Names) 

 Brand names merupakan pilihan terpenting karena sering berhubungan 

dengan tema inti atau asosiasi terhadap produk. Landor, konsultan 

branding terkemuka di dunia membagi brand name menjadi enam kriteria 

umum : 

1. Descriptive, menggambarkan fungsi secara langsung, biasanya tidak 

dapat didaftarkan. 

Contoh : Singapore Airlines 

2. Suggestive, mensugesti keuntungan atau fungsi. 

Contoh : Bank Mandiri 

3. Compounds, kombinasi dua atau lebih kata, sering tidak terduga. 

Contoh : FedEx (Federal Express) 

4. Classical, berdasarkan dari suatu akar bahasa seperti latin, yunani atau 

sansekerta serta bahasa daerah. 

Contoh : Nike 

5. Arbitraty, kata-kata nyata tanpa hubungan jelas dengan perusahaan. 

Contoh : Apple 

6. Fanciful, kata-kata yang diperkaya (coined words), tapi tidak memiliki 

arti yang jelas 

Contoh : Yahoo! (96-102) 

 Sedangkan menurut Philip Kotler (2008 : 106), nama brand adalah hal 

pertama dan mungkin ekspresi terbesar atau “wajah” dari suatu produk. 

Semua nama brand biasanya memiliki semacam citra yang diasosiasikan baik 
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kultural, linguistic, atau pribadi. Terdapat beberapa jenis nama brand yang 

dapat digunakan suatu perusahaan: 

1. Nama pendiri. Banyak perusahaan dan brand besar yang diberi nama 

sesuai dengan nama pendirinya, Contoh : William E. Boeing, Ciputra 

World, Bakrie Group 

2. Nama deskriptif. Adalah yang termudah untuk dimunculkan dan 

mengkomunikasikan dengan jelas maksud perusahaan. Nini juga 

cenderung terbatas ketika harus mengaspirasikan masa depan. 

Merupakan pilihan lain untuk mencakup keadaan bisnis, seperti 

misalnya: British Airways, Airbush, Telekom, General Electric, dsb. 

3. Akronim. Inisial dapat juga bertindak sebagai nama. Seperti misalnya 

International Business Machines, disingkat inisialnya menjadi IBM, 

ketika mereka berkembang melampui bisnis intinya. Namun entitas 

legal mereka masih sama. Akan tetapi, orang dihadapkan pada 

banyaknya nama akronim yang sulit dipelajari dan dibedakan, 

sehingga banyak otang yang tidak tahu kepanjangannya, dan menjadi 

salah. 

4. Nama buatan. Pemakaian kata-kata baru yang benar-benar buatan. 

Seperti misalnya Exxon, Xerox, dsb. Nama abstrak semacam ini 

tentunya sangat khas, mudah dibedakan, dan terlindung dengan hak 

cipta. Nama yang tidak biasa juga cenderung lebih mudah diingat 

dibandingkan nama biasa. 
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5. Metafora. Didasari pada sesuatu, tempat, binatang, proses, nama 

mitologis, atau kata asing, metafora digunakan untuk menekankan 

kualitas atau fitur tertentu suatu perusahaan, produk, atau jasa. Seperti 

contoh perusahaan Apple di atas. 

 Brand name berhubungan erat dengan bahasa, dan bahasa berevolusi 

secara dinamis. Karena itu, pemilihan brand name seharusnya didukung 

dengan riset konsumen (consumer research). 

 Dalam proses riset konsumen dan pemilihan nama brand, harus 

disadari bahwa selalu ada kemungkinan munculnya asosiasi negatif dari 

sebuah nama dalam suatu negara atau bahasa atau budaya lain. Pada beberapa 

kasus, asosiasi negatif yang muncul tidak terlalu parah, mereka dapat 

dilenyapkan dengan serbuan luncuran pemasaran (Keller, 2012 : 189-191). 

B.3.3.2 Logo Brand 

 Logo adalah “tampilan grafis” dari nama brand atau perusahaan. Logo 

yang baik mampu memenuhi perintah grafis dan fungsional. Nilai korporat 

dan karakteristik yang perlu direfleksikan dalam logo harus ditanamkan 

dengan baik. Dapat dikatakan bahwa hal ini berlaku untuk setiap aspek 

identitas visual brand / korporasi. Logo yang kuat dapat memberi kohesi dan 

membangun identitas brand, memudahkan pengenalan dan identitas kembali 

(Kotler, 2008 : 110). 

 Sebagai bagian dari perencanaan corporate identity design, logo ibarat 

bagian tubuh yang mampu mengutarakan isi hati produk atau perusahaan. 

Dari sisi pemasaran, logo mempunyai fungsi identitas yang membedakan 
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sebuah produk dengan produk lain. Kesemuanya itu tak lepas dari hakikat 

logo itu sendiri, sebagai sebuah karya seni rupa yang biasa berupa dwi mantra 

(dua dimensi) atau tri mantra (tiga dimensi). Sebagai karya seni rupa, sebuah 

logo tidak bisa lepas dari elemen-elemen seni rupa dasar yang membentuk 

seperti garis, bentuk, warna, ruang, tipografi, dll. 

Seperti yang dikemukakan oleh John Murphy : 

“ The successful designer of trademarks and logos need to have basic 

intellectual and draftsmanship skill in additional to asensitivity to the 

aesthetic element of design.” Yang berarti, seorang perancang logo 

dan cap dagang yang sukses perlu memiliki kepandaian dasar dan 

keterampilan dalam menggambar dalam hubungannya dengan 

kepekaan terhadap elemen estetika desain. 

 

 Tiga elemen dasar pembentuk logo menurut Schmitt dan Simonson 

dalam buku Discovering Logo Design Trends – Methodology and Practice: 

Analysis of the Logo of the Advertising (Stahle, 2002 : 44): 

a. Bentuk 

 Bentuk adalah macam rupa atau wujud sesuatu. Bentuk memiliki 

kegunaan yang lebih daripada sebelumnya, dalam hal berkomunikasi 

dengan publik yang lebih mengglobal. Karena saat ini, bentuk dapat 

menembus batas internasional dengan mudah daripada logo yang hanya 

terdiri dari bahasan saja. Bentuk merupakan bahasa dunia yang tidak dapat 

dirintangi oleh perbedaan-perbedaan seperti yang terdapat dalam bahasa 

kata-kata. 

 Beberapa aspek yang dimiliki oleh bentuk menurut Schmitt dan 

Simonson antara lain (Stahle, 2002 : 44): 
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1. Bentuk simetris dan asimetris 

Mengungkapkan keseimbangan dan memberikan nuansa keteraturan 

dan mengurangi kekuatan dalam sebuah desain. Bentuk asimetris 

memberikan tekanan pada satu logo dan menghilangkan kesan 

monoton. 

2. Ukuran dan proporsional 

Bentuk yang persegi panjang dan bujur dapat memperluas lapangan 

penglihatan yang dapat digunakan untuk menciptakan citra yang 

dominan. Sedangkan persegi pendek seringkali tampak kecil dan 

bentuk bulat seperti oval kurang menimbulkan kesan kuat 

dibandingkan dengan bujur, akan tetapi akan memberikan efek 

keserasian dan bentuk lingkaran memberikan efek kesempurnaan. 

Walaupun ada banyak sekali macam bentuk, namun bentuk logo 

cenderung dikelompokan kedalam lima bentuk utama, yaitu lingkaran, 

persegi, segitiga, perisai dan abstrak. Masing-masing bentuk mempunyai 

karakteristik dan menimbulkan persepsi yang berbeda. 

1. Lingkaran 

Merupakan bentuk yang umum digunakan untuk lembaga resmi atau 

hal-hal yang bersifat formal. Bentuk lingkaran sendiri banyak dipilih 

karena kemudahan dalam pembuatannya serta kemudahan dalam 

pengaplikasian kedalam berbagai macam bentuk. Bentuk lingkaran 

dan variasinya seperti oval sendiri menggambarkan hal-hal yang 

bersifat abadi / langgeng, jaminan dan keamanan. Contoh organisasi / 
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perusahaan yang menggunakan bentuk lingkaran adalah PBB dan 

AT&T. 

2. Persegi atau kotak 

Bentuk persegi menggambarkan sesuatu yang pasti, bentuk ini juga 

dapat digunakan organisasi atau perusahaan yang ingin 

menggambarkan soliditas dan stabilitas kondisi yang mereka miliki. 

Bentuk ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang 

stabil dan solid seperti PLN dan VISA 

3. Segitiga 

Segitiga yang menggambarkan api memberikan persepsi semangat. 

Namun sayangnya bentuk ini sendiri jarang digunakan oleh 

perusahaan atau organisasi, namun bentuk ini banyak digunakan oleh 

organisasi militer untuk melambangkan kesatuannya. 

4. Perisai 

Perisai adalah bentuk yang dipilih oleh banyak ksatria jaman dahulu 

untuk menggambarkan kebangsawanannya. Perisai sendiri, sesuai 

dengan fungsinya, menggambarkan ketangguhan atau kehebatan dari 

organisasi atau perusahaan yang menggunakan bentuk ini. Harley 

Davidson dikelompokkan kedalam logo berbentuk perisai, begitu pula 

NFL yang merupakan liga American Football. 

5. Abstrak 

Pada umumnya bentuk logo sendiri hanya diklasifikasikan kedalam 

empat bentuk utama, yaitu lingkaran, kotak, segitiga dan perisai. Yang 
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dimaksud dengan abstrak adalah semua logo yang tidak mempunyai 

bentuk seperti keempat bentuk diatas. Banyak logo-logo modern yang 

tidak memiliki bentuk atau abstrak. Logo-logo seperti Coca-Cola, 

Miscrosoft, Nike dan Sony-Ericsson lebih dekat kedalam bentuk 

abstrak. Memang hal ini sangat debateable karena logo yang berbasis 

text seperti Coca-Cola dan Microsoft sebenarnya dapat dilihat 

mempunyai bentuk persegi. 

Dalam perancangan sebuah logo, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh si pembuat logo atau desainer. Alina Wheeler 

menyebutkan beberapa hal yang harus desainer pertimbangkan sebelum 

membuat logo antara lain: visi, misi, nilai-nilai perusahaan, budaya 

perusahaan, target market, segmen, persepsi stakeholders, jasa, produk, 

infrastruktur, strategi marketing, kompetisi, trend, pricing, distribusi, 

riset, lingkungan, ekonomi, sosial / politik, kekuatan dan kelebihan yang 

dimiliki perusahaan, celah / kesempatan apa saja yang dapat perusahaan 

manfaatkan serta ancaman (Wheeler, 2003 : 73). 

b. Warna 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia cenderung untuk 

mengkategorisasikan objek sekitar mereka berdasarkan warna. Hal ini 

berlaku juga ketika manusia mempersepsikan warna perusahaan untuk 

membentuk dan mengkategorisasikan dan mengindentifikasikan mereka 

(Stahle, 2002 : 44). Misalnya, Starbucks dengan warna hijaunya ataupun 

Coca Cola dengan warna merahnya. 
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Warna digunakan untuk membangkitkan emosi, mengungkapkan 

kepribadian, dan merangsang asosiasi merek. Sementara beberapa warna 

digunakan untuk menyatukan identitas, warna lain dapat digunakan 

secara fungsional untuk memperjelas arsitektur merek, dengan 

membedakan produk atau lini bisnis (Wheeler, 2003 : 84). 

Dari semua bentuk komunikasi non-verbal, warna adalah metode 

yang paling instan untuk menyampaikan pesan dan makna. Sebelum 

manusia belajar untuk menghargai estetika warna, ada aspek praktis yang 

jauh lebih banyak dikomunikasikan dengan warna. Kelangsungan hidup 

kita tergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi objek yang 

diperlukan dan / atau sinyal peringatan apakah mereka hewan, sayuran 

atau mineral dan warna merupakan bagian integral dari proses identifikasi 

(Eisemen, 2000 : 6) 

c. Tipografi 

 Adalah “the art and techniques of type design, modifying type glyphs, 

and arranging type” (“Typography”, 2007). “Tipografi adalah seni 

memilih, menyusun dan mengatur tata letak huruf dan jenis untuk 

keperluan percetakan maupun reproduksi” (Wirya, 1999 : 51). 

 Sedangkan pengertian tipografi menurut buku Manuale 

Typographicum adalah: Typography can defined an art of selected right 

type printing in accordance with specific purpose ; of so arranging the 

letter, distributing the space and controlling the tye as to aid maximum the 

reader’s. 
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 Dari pengertian di atas , memberikan penjelasan bahwa tipografi 

merupakan seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan 

penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, untuk menciptakan kesan 

khusus, sehingga akan menolong pembaca untuk mendapatkan 

kenyamanan membaca semaksimal mungkin. (Murphy, 1998) 

 Simbol adalah penyederhanaan atau singkatan grafis dari benda-

benda yang sering kita lihat di alam, sehingga ingatan kepadanya dengan 

sendirinya distimulasi oleh grafis dan dengan ingatan itu terjadi asosiasi 

emosional yang disebabkan oleh kebiasaan. (Aming Prayitno). Pada 

simbol, respon yang terjadi dipengaruhi ingatan akan sesuatu, misalnya : 

Salib dilihat sebagai simbol dari keagamaan kekristenan. 

 Dalam hubungan dengan logo, simbol dapat menjadi unsur dari 

sebuah logo, sehingga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau 

lambang, sedangkan suatu simbol atau lambang belum tentu dipahami 

sebagai logo. Hubungan Logo, Trademark dan Corporate Identity pada 

awalnya istilah Trademark dibedakan dengan Logo. Trademark wujudnya 

adalah tulisan atau huruf yang membentuk kata atau nama, sedangkan 

Logo adalah lambang atau simbol grafis baik realis atau nyata yang 

membentuk figure tertentu maupun abstrak. Namun para pakar grafis dan 

pemasaran menilai logo adalah bagian dari Trademark. Seperti 

diungkapkan Philip Kotler: “Trademark atau sering disebut dengan merek 

dagang adalah merek atau bagian dari merek yang mendapatkan 

perlingungan hokum. Merek dagang melindungi hak eksklusif penjual 



35 
 

untuk menggunakan nama merek dan atau logo.” Jadi, trademark itu 

berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap logo. 

 Sedangkan pada bagian mana logo akan ditempatkan, apa di kop 

surat atau amplop, kemasan, papan nama, mobil box, maupun materi 

promosi lainnya disebut corporate identity. 

A. Pembagian jenis logo (John Murphy & Michael Rowe) 

1. Name only Logos 

Logo yang awalnya mengacu pada bentuk tanda tangan si pemilik 

usaha sebagai jaminan kualitas produk. Proses terjadinya merek 

tersebut disebabkan banyak factor, diantaranya “joint venture” atau 

juga si pemilik ingin mengabdikan namanya dalam bentuk nama 

pendek. 

2. Name/Simbol Logos 

Logo yang terdiri dari nama perusahaan atau produk dengan gaya 

tipografis yang berkarakter kuat, tersusun dari sebentuk lingkaran, 

oval, atau kotak. Kelebihan jenis logo ini adalah bentuknya yang 

ringkas dan fleksibel karena logo seperti ini mampu berdiri sendiri. 

Terkadang orang menggolongkan jenis logo ini menjadi satu bagian 

dengan Name-onlly logos karena karakternya yang hamper mirip. 

3. Initial Letter Logos 

Logo yang menggunakan huruf awal (inisial), dari nama perusahan 

atau produk. Logo jenis ini kadang menunjukkan gabungan nama 

pemilik perusahaan. 
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4. Pictorial Letter Logos 

Jenis logo ini mempunyai kelebihan karena dua unsur yang saling 

mendukung, elemen tipografi dan grafis yang dikombinasikan sesuai 

konsep dan karakter produk. 

5. Associative Logos 

Jenis logo ini mempunyai kekhususan tersendiri jika dibandingkan 

ketiga jenis lainnya. Perbedaannya terletak pada bentuk logo yang 

harus dapat diasosiasikan dengan jenis produk yang dihasilkan atau 

dapat juga dihubungkan dengan jenis bidang usaha yang dijalankan 

suatu perusahaan. 

6. Allusive Logos 

Jenis logo ini memiliki kekhususan yang menghubungkan bentuk dan 

jenis kegiatan perusahaan yang tak langsung terbaca secara harfiah. 

7. Abstract Logos 

Jenis logo ini pertama kali digunakan oleh perusahaan-perusahaan 

jepang. Karena sifatnya yang abstrak, logo ini dapat menimbulkan 

berbagai interpretasi makna (multipretasi). Sehingga perlu perhitungan 

dan penjabaran konsep yang matang agar arti atau makna logo tersebut 

dapat dipertanggung jawabkan secara rasional. 

 Pembagian-pembagian jenis logo (David E. Carter) Pembagian jenis 

logo yang sederhana, terbagi atas dua bagian yakni word marks, yang 

tersusun atas bentuk yang terucapkan serta device mark, yang tersusun 

dari bentuk tak terucapkan. Contohnya adalah Roll Royce, yang terdiri 
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atas word marks “Roll Royce” dan “Flying Lady” sebagai device marks. 

David E. Carter dalam bukunya How to Improve your orporate Identity, 

membagi logo menurut karakternya, yaitu: 

1. Signature 

Dapat diartikan tipografi atau huruf nama, yaitu nama perusahaan 

yang disusun dalam huruf cetak yang secara normal digunakan 

secara konsisten dalam suatu gaya tipografis tertentu. 

2. Marks 

Dapat diartikan lambang, yaitu suatu rancangan yang digunakan 

secara konsisten sebagai suatu simbol visual yang menampilkan 

sebuah perusahaan atau organisasi. Lambang ini dapat digunakan 

dengan huruf atau tanpa huruf nama. 

3. Word mark 

Dapat diartikan simbol, yaitu lambang yang memasukkan nama 

perusahaan dalam rancangannya, dan secara fisik tak mungkin 

memisahkan kedua unsur tersebut dan masih mempunyai suatu 

bekas rancangan. 

B. Penggolongan Jenis Identitas Perusahaan 

1. Monolithic Identity 

Perusahaan yang menggunakan satu merek untuk sebuah produk yang 

dihasilkannya. 

Contoh : IBM, YAMAHA 
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2. Endorsed Identity 

Perusahaan yang sudah mapan dan mengembangkan usahanya dengan 

membuat berbagai jenis usaha lain namun masih disatukan dengan 

satu nama perusahaan awal. 

Contoh : United Technologies Otis, United Technologies Essex, 

United Technologies Hamilton Standard. 

3. Branded Identity 

Perusahaan yang memiliki berbagai merek untuk semua jenis produk 

yang dihasilkan. 

Contoh : Unilever, Indofood 

B.3.3.3 Karakter 

 Karakter mewakili tipe khusus sebuah brand simbol. Keberadaan 

karakter yang penuh warna dan kaya imajinasi efektif untuk menarik atensi 

khalayak, sehingga berguna bagi brand awareness. Contoh karakter yang 

berhasil membangun brand awareness hingga brand image pada masa ini 

adalah ‘Marlboro Cowboy’. (Keller, 2012 : 202-203) 

 Karakter seharusnya sering diperbaharui sehingga image dan 

kepribadiannya tetap relevan dengan target market. Contoh pembaharuan 

karakter secara bertahap adalah ‘operasi plastik’ yang dilakukan perusahaan 

Mattel pada boneka Barbie. 

B.3.3.4 Tagline dan Jingle Brand 

 Tagline atau slogan brand memegang peran unik dan khusus dalam 

penciptaan identitas brand yang harmonis. Slogan brand adalah kalimat yang 
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mudah dikenal dan diingat yang seringkali menyertai nama brand dalam 

komunikasi pemasaran. Tujuan utama slogan brand adalah mendukung citra 

brand yang diproyeksikan oleh nama dan logo brand. Ketiga elemen ini 

secara bersamaan memberi intisari brand (Kotler, 2008 : 113). 

 Slogan dapat berfungsi sebagai “pengikat” untuk membantu konsumen 

menangkap makna sebuah brand dan mengapa sebuah brand menjadi spesial. 

Contoh brand slogan yang baik adalah “Just Do It”. 

 Jingle adalah pesan musikal disekitar brand. Jingle dapat pula 

dikategorikan sebagai slogan musikal. Sebuah jingle yang baik sangat 

mempengaruhi tingkat brand awareness, juga dapat menjadi dasar strategi 

periklanan dalam jangka yang cukup panjang. Contoh jingle yang berhasil 

adalah “Kabar gembira, untuk kita semua…!”. Seperti brand elements yang 

lain, slogan dan jingle juga harus terus diperbaharui, sesuai dengan 

perkembangan pasar. 

B.3.3.5 Kisah brand 

 Kisah dapat menjadi lebih dan lebih penting dalam kehidupan 

perusahaan. Sebagai suatu konsep, kisah bahkan dapat memenangkan tempat 

berpijak yang penting dalam perdebatan cara brand masa depan akan 

dibentuk. Banyak pemasar masih berpikir bahwa bercerita merupakan alat 

lemah bagi komunikasi pemasaran dan eksekutif periklanan perusahaan. Jika 

ingin brand menjadi benar-benar spesial, perusahaan dapat menceritakan 

kisah bagaimana awal suatu perusahaan terbentuk (Kotler, 2008 : 115). 
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B.3.3.6 Kemasan 

 Menurut Bassin, perkembangan kemasan masa kini telah melampaui 

segi fungsionalnya, yakni sekedar pembungkus sebuah produk. Kini, baik dari 

segi produsen maupun konsumen, kemasan harus mampu : 

a. Membedakan brand yang diwakili. 

b. Memuat informasi secara deskriptif dan persuasive. 

c. Melindungi produk. 

d. Membantu penyimpangan produk. 

e. Membantu konsumsi produk. (Bassin, 1998 : 21) 

 Untuk mencapai kepuasan konsumen, aspek fungsional dan estetis dari 

kemasan harus dipilih dengan cermat. Pertimbangan estetis meliputi ukuran 

kemasan, bentuk, material, dan elemen-elemen grafis. Penonjolan suatu 

elemen pada kemasan dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap 

produk dan brand. Contohnya adalah aplikasi brand color palate merah dan 

biru membedakan brand Coca Cola dan Pepsi untuk produk yang serupa. 

C. Globalisasi dan Glokalisasi 

C.1 Globalisasi 

 Kapitalisme  sebagai  paradigma  perkembangan  jaman  telah  

memberikan  dampak yang beragam terhadap kehidupan umat manusia. 

Kapitalisme sebagai sistem yang menjunjung asas persaingan bebas, 

kepemilikan alat produksi, dan sumber modal produksi secara bebas yang 

mengarah produksi  masal  dan  komersialisasi  pada  berbagai  bidang.  

Kapitalisme berkembang hampir diseluruh negara yang memakai asas 
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pemerintahan demokrasi, dimana pemerintahan tidak mengintervensi secara 

langsung terhadap sistem produksi dan industri yang berkembang di dalam 

negaranya dan menyerahkan kepada pasar. Hadirnya kapitalisme membuat 

industri-industri  memperbesar  jangkauan  wilayah  pasar  mereka  agar  

terhindar dari ramalan  Marx :  akan  jatuhnya  sistem  kapitalisme  yang  

runtuh  karena overproduction. 

 Kapitalisme menyebut langkah ini sebagai bentuk pasar bebas, dimana 

industri-industri di semua  negara  bebas  bersaing  dan  dapat  membuka  

pasar  dimana  saja  mereka  inginkan. Produk  industri  yang  bervariasi dari  

barang,  jasa,  dan  informasi bebas  keluar  masuk  dari negara satu ke negara 

lain dalam rangka memperoleh pasar untuk profit industri. Hilangnya batasan-

batasan  negara  dan  terciptanya  persaingan  pasar  bebas  menciptakan  

globalisasi sebagai  bentuk  turunan  kapitalisme.  Ada  beberapa  pengertian  

globalisasi  yang  dapat dijadikan acuan. 

Globalization can thus be defined as the intensification of worldwide 

social relations which link distant localities in such a way that local 

happenings are shaped by events occurring many miles away and vice 

versa. 

   Anthony Giddens, Director of the London School of Economics 

The  concept  of  globalization  reflects  the  sense  of  an  immense  

enlargement  of  world communication, as well as of the horizon of a 

world market, both of which seem far more tangible and immediate 

than in earlier stages of modernity. 

 

  Fredric Jameson, Professor of Literature at Duke University 
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 Dari kedua definisi tersebut dapat dilihat bahwa globalisasi itu 

merupakan bentuk perluasan dari hubungan sosial manusia dalam 

berinteraksi, yang termasuk di dalamnya interaksi pasar industri dan 

komunikasi, sehingga selain cakupannya semakin luas juga membuat 

hubungan tersebut intensif, dimana peristiwa yang sedang menjadi perhatian 

publik disuatu negara atau daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa lokal 

lain yang terjadi di berbagai negara lain  yang  jauh  dari  negara  tersebut. 

 Terdapat    empat  karakter  kunci  dari  fenomena globalisasi : 

1. Produksi  dan  multiplikasi  yang  mampu  mengatasi  batas-batas  

geografis, politik,  ekonomi  dan  budaya. 

2. Expansions  and  stretching (perluasan)  dari  pasar-pasar industry. 

3. Intensifikasi dan akselarasi dari interaksi dan kegiatan social. 

4. Adanya dorongan kebutuhan manusia untuk semakin berkembang dalam 

berinteraksi secara intensif, cepat, dan dalam berproduksi. 

C.2 Glokalisasi 

  Budaya lokal merupakan entitas yang dijunjung suatu masyarakat di 

suatu tempat sesuai dengan konteks dan nilai yang berlaku ditempat tersebut. 

“Men unmodified by the customs of particular places do not in fact exist, have 

never existed, and most important, could not in the very nature of the case 

exist” (Geertz, 1992 : 35). Dari Geertz dapat dikaji bahwa manusia tidak dapat 

dimodifikasi dengan adat yang tidak ada disekitar mereka. Mereka 

dipengaruhi oleh keadaan sekeliling mereka, tipografi tempat tinggal mereka, 
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iklim daerah tersebut, kondisi sejarah dan lain-lain yang bersentuhan langsung 

dengan merekalah yang mampu membentuk budaya mereka dan membedakan 

mereka dengan kelompok orang lain yang tinggal di tipografi yang berbeda, 

iklim yang berbeda dll. Budaya tersebut menjadi entitas dalam diri mereka. “It 

is these cultural barriers that separate us; culture, though, is not something 

that can be separated from “us”. It is a part of us; it defines us; ultimately, it 

finishes us: “Culture, rather than being added on, so to speak, to a finished or 

virtually finished animal, was ingredient, and centrally ingredient, in the 

production of that animal itself” (Geertz, 1992 : 47).” Bahwa ada bagian-

bagian budaya yang terafiliasi sangat kuat dalam sekelompok masyarakat 

sehingga menjadi faktor identitas, pembeda satu dengan yang lain dan 

pandangan hidup mereka. 

 Glokalisasi muncul ketika budaya lokal yang dipegang oleh kelompok 

masyarakat bertemu dengan budaya global dalam bentuk informasi, gaya 

hidup, produk dan bahasa yang dibawa oleh sapuan arus globalisasi. 

Glokalisasi didefinisikan oleh beberapa ahli. Kebudayaan lokal adalah 

melengkapi kebudayaan regional, dan kebudayaan regional adalah bagian-

bagian yang absolut dalam bentukan kebudayaan nasional. 

 Lebih lanjut, mengenai budaya lokal dan budaya nasional, Judistira 

mengatakan bahwa dalam pembentukannya, kebudayaan nasional 

memberikan peluang terhadap budaya lokal untuk mengisinya. Adapun 

definisi budaya nasional yang mempunyai keterkaitan dengan budaya lokal 

adalah sebagai berikut: 
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1. Kebudayaan kebangsaan (kebudayaan nasional) berlandaskan kepada 

puncak-puncak kebudayaan daerah 

2. Kebudayaan kebangsaan ialah gabungan kebudayaan daerah dan unsur-

unsur kebudayaan asing. 

3. Kebudayaan kebangsaan menurut rekayasa pendukung kebudayaan 

dominan melalui kekuasaan politik dan ekonomi. 

4. Kebudayaan kebangsaan dibentuk dari unsur-unsur kebudayaan asing 

yang modern dalam mengisi kekosongan dan ketidaksepakatan dari 

berbagai kebudayaan daerah (Judistira, 2008 : 41) 

 Thomas Friedman, mendefiniskan glokalisasi sebagai kemampuan 

sebuah budaya (lokal) ketika bertemu dengan budaya kuat lainnya (global), 

akan menyerap pengaruh-pengaruh tersebut dan secara alami masuk dan 

memperkaya budaya (lokal) tersebut, menolak hal-hal yang bersifat sangat 

asing, menyaring budaya tersebut, dan dinikmati dalam perayaan perbedaan. 

In the short, the word “glocalization” is meant to point to a strategy 

involving a substantial reform of the different aspects of globalization, 

with the goal being both to reestablish a link between the benefits of 

the global dimension- in terms technology, information, and 

economics – and local realities. While, at the same time, establishing 

of planet’s resource and on authentic social and cultural rebirth of 

disadvantages population. Cerfe 

 Budaya lokal  yang dimediasi oleh perusahaan lokal mutinasional, 

industry hiburan dan media, disesuaikan dengan kondisi lokal yang terkait 

dengan proses afirmasi identitas masyarakat lokal tersebut sesuai dengan 

tempat, kondisi pemukiman, dan etnisitas agar dapat bertahan dari serangan 

global darti kapitalisme, media dan industry. 
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 Dalam glokalisasi, terdapat beberapa kategori yang mempresentasi 

proyeksi glokalisasi dalam fenomena sosial, identitas budaya dan makna. Ada 

empat factor untuk menganalisa kategori tersebut; penerimaan budaya, jarak 

sosial, ritual sosial, dan kebiasaan kolektif dan pola-pola asosiasi. Antara lain 

ada empat kategori dari proyeksi glokalisasi : 

1. Relativitas, pelaku sosial berusaha untuk melestarikan budaya mereka 

sebelum institusi, praktik dan makna dalam lingkungan baru, sehingga 

mencerminkan komitmen untuk diferensiasi dari budaya lokal. 

2. Akomodasi, pelaku sosial pragmatis menyerap praktek-praktek, lembaga-

lembaga dan makna yang terkait dengan masyarakat lain, untuk 

mempertahankan unsur-unsur kunci dari budaya lokal sebelumnya. 

3. Aktor sosial mensintesis fenomena budaya lokal dan lainnya untuk 

menghasilkan praktik budaya yang berbeda dan hibrid, institusi dan 

makna. 

4. Transformasi, aktor sosial yang datang untuk mendukung praktek, 

lembaga atau maskna yang terkait dalam budaya. Transformasi bisa 

mendapatkan bentuk-bentuk budaya segar atau lebih ekstem 

meninggalkan budaya lokal dalam mendukung alternatif yang atau 

mendukung budaya-budaya hegemoninya. 

 


