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ABSTRAK 

 
 

UMKM Miss Batik merupakan UMKM yang bergerak pada bidang fashion. 

Metode pembuatan batik yang digunakan adalah batik cap, batik tulis, dan batik 

jumput. Sang pemilik sering membuat motif batik sendiri, sehingga terdapat ciri 

khas pada motif yang diproduksi. UMKM Miss Batik merupakan satu-satunya 

UMKM yang berkembang di Desa Suratan RW 03, Kota Mojokerto. Sumber daya 

manusianya juga didapat dari penduduk sekitar yang memiliki ketertarikan pada 

batik. Lambat laun, batik pada desa ini menjadi icon sehingga sekarang memiliki 

julukan Kampoeng Batik Desa Suratan. 

Kampoeng Batik mulai didirikan dengan tujuan kampung edu wisata pada 

tahun 2021. Karena akan membentuk sebuah kampung edu wisata, tentunya mereka 

memerlukan logo dan identitas visual sebagai tanda pengenal kampung mereka. 

Tanpa adanya identitas, masyarakat tidak akan mengerti atas eksistensi Kampoeng 

Batik ini. Dengan adanya logo akan dapat menaikkan awareness dan tingkat 

kepercayaan seseorang pada sebuah merek/brand. 

Selain logo, sebuah kampung edu wisata harus memiliki ciri khas sebagai 

salah satu identitasnya. Selain produk, wisatawan akan melihat dan 

mempertimbangkan kondisi kampoeng tersebut untuk melakukan kunjungan 

kembali. Ciri khas ini dapat dituangkan pada banyak hal seperti landmark, 

arsitektur, hiasan, produk, hingga suasana kampung agar dapat dikenang oleh 

pengunjung. 

 

 

Kata Kunci: Identitas, Logo, Batik, Mural, Edu Wisata 



vii  

KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta 

rahmat-Nya, sehingga laporan kerja praktik dengan judul “Perancangan Logo Dan 

Identitas Visual “Kampoeng Batik” Di Desa Suratan Kelurahan Kranggan 

Kota Mojokerto Bagi Umkm Miss Batik” dapat diselesaikan dengan lancer dan 

tepat waktu. 

Laporan kerja praktik ini disusun untuk keperluan pemenuhan syarat 

menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktik Program Studi S1 Desain Komunikasi 

Visual Universitas Dinamika. 

Suksesnya penyusunan laporan ini berkat adanya bantuan dan dukungan yang 

melimpah dari beberapa pihak yang terlibat. Maka dari itu, banyak diucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd. selaku Rektor Universitas Dinamika. 

2. Bapak Dhika Yuan Yurisma, M.Ds., ACA selaku Ketua Program Studi S1 

Desain Komunikasi Visual. 

3. Ibu Tri Sagirani, S.Kom., M.MT. selaku Dosen Pembimbing yang bersedia 

membimbing, mengarahkan, dan mendukung penulis dalam menyusun 

laporan kerja praktik dari awal hingga akhir. 

4. Ibu Mis Faizah selaku pemilik UMKM Miss Batik yang telah bersedia 

mendukung dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan kerja praktik. 

5. Ibu Ririn selaku penanggung jawab dari UMKM Miss Batik yang telah 

memberikan sarana dan prasarana agar kerja praktik dapat dilaksanakan 

dengan lancar. 

6. Rekan-rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang telah melaksanakan 

program P3D di UMKM Miss Batik Bersama penulis 

7. Semua pihak yang telibat dalam proses kerja praktik ini 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis. Penulis sadar dalam pengerjaan laporan kerja praktik 

ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan diperhatikan di 

kemudian hari. Penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan 



viii  

demi kemajuan di masa yang akan dating. Dengan segala harap, semoga laporan 

kerja praktik ini dapat memberikan ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang baru 

serta berarti bagi pembaca. 

 

 

Surabaya, 4 Juli 2022 

 

 

 
Penulis 



ix  

DAFTAR ISI 

ABSTRAK ............................................................................................................ vi 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xii 

BAB I ...................................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang.......................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 2 

1.3 Batasan Masalah ....................................................................................... 3 

1.4 Tujuan ....................................................................................................... 3 

1.5 Manfaat ..................................................................................................... 3 

BAB II .................................................................................................................... 4 

2.1 Sejarah UMKM Miss Batik ...................................................................... 4 

2.2 Visi dan Misi UMKM Miss Batik ............................................................ 4 

2.3 Struktur Organisasi UMKM Miss Batik ................................................... 5 

2.4 Deskripsi Pekerjaan UMKM Miss Batik .................................................. 5 

1. Pemilik .............................................................................................. 5 

2. Penanggung Jawab ............................................................................ 5 

3. Tim Batik Tulis ................................................................................. 6 

4. Tim Batik Cap ................................................................................... 6 

5. Tim Batik Jumput .............................................................................. 6 

BAB III ................................................................................................................... 7 

3.1 Identitas .................................................................................................... 7 

3.2 Identitas Visual ......................................................................................... 7 

3.3 Logo .......................................................................................................... 8 

3.4 Mural ........................................................................................................ 9 

3.5 Tipografi ................................................................................................... 9 

BAB IV ................................................................................................................. 11 

4.1 Penjelasan Pekerjaan .............................................................................. 11 

4.2 Brief ........................................................................................................ 11 



x  

1. Briefing logo .................................................................................... 11 

2. Briefing mural ................................................................................. 11 

4.3 Software .................................................................................................. 12 

4.4 Referensi ................................................................................................. 12 

1. Logo ................................................................................................ 12 

2. Mural ............................................................................................... 14 

4.5 Proses Desain Logo ................................................................................ 16 

1. Sketsa .............................................................................................. 16 

2. Mencari referensi............................................................................. 17 

3. Tipografi .......................................................................................... 17 

4. Warna .............................................................................................. 18 

5. Final logo......................................................................................... 18 

6. Filosofi ............................................................................................ 20 

4.6 Proses Mural Tembok............................................................................. 20 

1. Sketsa .............................................................................................. 20 

2. Pewarnaan ....................................................................................... 21 

3. Outline ............................................................................................. 21 

4.7 Evaluasi .................................................................................................. 22 

BAB V ................................................................................................................... 25 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 25 

5.2 Saran ....................................................................................................... 25 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 26 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 27 



xi  

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. 1 Data UMKM di Indonesia .................................................................. 1 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Miss Batik .......................................................... 5 

Gambar 3. 1 Logo Subway.................................................................................... 10 

Gambar 3. 2 Logo Jeep ......................................................................................... 10 

Gambar 4. 1 Canting ............................................................................................. 12 

Gambar 4. 2 Aksara Jawa ...................................................................................... 13 

Gambar 4. 3 Logo S A .......................................................................................... 13 

Gambar 4. 4 Logo A C .......................................................................................... 14 

Gambar 4. 5 Tugu Mojokerto ................................................................................ 14 

Gambar 4. 6 Motif Khas Kampoeng Batik ........................................................... 15 

Gambar 4. 7 Logo Social Media ........................................................................... 15 

Gambar 4. 8 Membatik Bersama........................................................................... 16 

Gambar 4. 9 Sketsa 1 ............................................................................................ 16 

Gambar 4. 10 Sketsa 2 .......................................................................................... 17 

Gambar 4. 11 Font Jawadwipa Adisastra .............................................................. 18 

Gambar 4. 12 Font Century ................................................................................... 18 

Gambar 4. 13 Elemen B T K ................................................................................. 19 

Gambar 4. 14 Logo Horizontal Hitam .................................................................. 19 

Gambar 4. 15 Logo Horizontal Emas.................................................................... 19 

Gambar 4. 16 Logo Vertical Hitam ....................................................................... 20 

Gambar 4. 17 Logo Vertical Emas ........................................................................ 20 

Gambar 4. 18 Proses Sketsa .................................................................................. 21 

Gambar 4. 19 Proses Pewarnaan ........................................................................... 21 

Gambar 4. 20 Hasil Outline................................................................................... 22 

Gambar 4. 21 Dokumentasi Kunjungan 1 Juli 2022 ............................................. 23 

Gambar 4. 22 Hasil Mural 1 .................................................................................. 23 

Gambar 4. 23 Hasil Mural 2 .................................................................................. 23 

Gambar 4. 24 Hasil Mural 3 .................................................................................. 24 

Gambar 4. 25 Hasil Mural 4 .................................................................................. 24 



xii  

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Jadwal Kegiatan ................................................................................. 27 

Lampiran 2 Form KP 5 Acuan Kerja .................................................................... 29 

Lampiran 3 Form KP 5 Garis Besar Rencana Kerja Mingguan ............................ 30 

Lampiran 4 Form KP 6 Log Harian Dan Catatan Perubahasn Acuan Kerja ......... 31 

Lampiran 5 Form KP 7 Kehadiran Kerja Praktik ................................................. 34 

Lampiran 6 Kartu Bimbingan ............................................................................... 36 

Lampiran 7 Biodata ............................................................................................... 37 



1  

Data UMKM di Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha dagang yang 

dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk ke usaha ekonomi 

produktif yang telah diatur dan ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008. Jenis usaha ini, cukup banyak dijalankan oleh masyarakat di 

Indonesia untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Menurut data UMKM 

di official website Bank Indonesia terdapat lebih dari 10.000 UMKM tersebar 

di Indonesia (Indonesia, n.d.). 

Gambar 1. 1 Data UMKM di Indonesia 
 

 

Dari sekian banyak UMKM yang ada, tidak sedikit yang tidak memiliki identitas 

visual. Indentitas visual sendiri sangat penting bagi sebuah instansi agar dapat 
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dibedakan sekaligus memberikan rasa kepastian untuk calon konsumen. Identitas ini 

juga sangat diperlukan pada industri dagang saat ini karena dunia pedagangan sudah 

berkembang hingga digital karena adanya kemajuan perdagangan internasional di 

Indonesia. 

Selain dunia industri, sebuah destinasi wisata juga harus memiliki identitas visual. 

Identitas visual dapat berupa logo, warna, arsitektur, layout, dan lain-lain. Identitas 

visual dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan suasana, kegiatan, kekayaan, 

hingga sifat penduduk yang tinggal di destinasi tersebut. Selain untuk menggambarkan 

sebuah lokasi, identitas juga mengambil peran penting seseorang dalam mengingat 

destinasi tersebut. 

UMKM Miss Batik merupakan UMKM yang bergerak pada bidang fashion. 

Metode pembuatan batik yang digunakan adalah batik cap, batik tulis, dan batik 

jumput. Sang pemilik sering membuat motif batik sendiri, sehingga terdapat 

ciri khas pada motif yang diproduksi. UMKM Miss Batik merupakan satu- 

satunya UMKM yang berkembang di Desa Suratan RW 03, Kota Mojokerto. 

Sumber daya manusianya juga didapat dari penduduk sekitar yang memiliki 

ketertarikan pada batik. Lambat laun, batik pada desa ini menjadi icon sehingga 

sekarang memiliki julukan Kampoeng Batik Desa Suratan. 

UMKM Miss Batik sendiri sudah memiliki logo, namun untuk Kampoeng 

Batik belum memiliki identitas khusus sehingga akan lebih susah untuk dikenal 

masyarakat luas. Untuk menjelaskan keberadaan UMKM Miss Batik dan 

penduduk Desa Suratan, maka pada kerja praktik ini disusunlah identitas visual 

Kampoeng Batik berupa logo dan mural pada tembok di pintu masuk desa agar 

pengunjung memiliki kesan khas saat mengunjungi Kampoeng Batik ini. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang yang ada, rumusan masalah yang akan dikaji 

pada kegiatan kerja praktik ini, yaitu: 

1. Bagaimana konsep logo yang dapat menggambarkan Kampoeng Batik? 

2. Bagaimana konsep mural yang dapat memberikan kesan desa tradisional 

maju bagi Kampoeng Batik? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada laporan kerja praktik ini agak tidak 

menyimpang dari rumusan masalah, yaitu: 

1. Menjelaskan konsep logo. 

2. Menjelaskan fungsi logo. 

3. Menjelaskan konsep mural. 

4. Menjelaskan fungsi mural. 

 
 

1.4 Tujuan 

Tujuan disusunnya laporan kerja praktik ini adalah: 

1. Memberikan identitas visual untuk Kampoeng Batik 

2. Memberikan ciri khas destinasi pada Kampoeng Batik 

 
 

1.5 Manfaat 

Melalui kerja praktik ini, Kampoeng Batik akan memiliki identitas visual 

yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain penerapan 

identitas yang permanen, logo yang terbentuk dapat digunakan kepengurusan 

desa untuk branding mereka. Hasil dari kegiatan kerja praktik ini dapat 

dijadikan icon Kampoeng Batik sehingga dapat menarik calon pengunjung. 
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BAB II 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah UMKM Miss Batik 

UMKM Miss Batik merupakan UMKM yang bergerak di bidang fashion. 

UMKM Miss Batik terletak di Desa Suratan, RW 03, kota Mojokerto. UMKM 

ini merupakan satu-satunya UMKM yang berkembang pesat di Desa Suratan 

RW 03. Kain batik khas Mojokerto adalah produk utama UMKM ini. Pemilik 

UMKM sering membuat motif batik sendiri demi memunculkan ciri khas kain 

batiknya. Miss Batik kurang lebih memiliki 15 karyawan yang berasal dari 

daerah sekitar. 

Miss Batik juga memproduksi seragam untuk instansi, seperti seragam 

pemerintah Kota Mojokerto, Polda, Sekolah, dan beberapa instansi lainnya. 

Selain masyarakat lokal Mojokerto, Miss Batik juga melayani mereka yang 

berapa di luar Mojokerto. Miss batik juga tidak sekali dua kali membuatkan 

batik untuk kompetisi fashion bahkan modelling. Miss Batik juga sering 

mengikuti pameran untuk memperkenalkan batik mojokerto kepada 

masyarakat Indonesia. 

 
2.2 Visi dan Misi UMKM Miss Batik 

Visi: 

Menjadi pelopor UMKM di Kota Mojokerto, khususnya di Desa Suratan 

sebagai UMKM yang menghasilkan produk batik unik dan berkualitas 

tinggi dengan distribusi hingga manca negara. 

 
Misi: 

- Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, khususnya Desa 

Suratan. 

- Memberdayakan ibu rumah tangga. 

- Memajukan perekonomian Kota Mojokerto. 

- Melestarikan produk lokal kepada masyarakat Indonesia. 
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Penaggung Jawab 

Tim Batik Jumput 

Tim Batik Cap Pemilik 

Tim Batik Tulis 

- Melestarikan produk lokal kepada manca negara. 

 
 

2.3 Struktur Organisasi UMKM Miss Batik 

Dalam sebuah instansi pasti terdapat susunan organisasi yang memiliki 

tugas masing-masing. Ini dilakukan agar proses yang terjadi dalam sebuah 

instansi dapat berjalan dengan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Selain itu, fungsi pembagian ini untuk mengetahui hal yang harus dikerjakan 

seseorang untuk memajukan instansi. Berikut adalah struktur organisasi 

UMKM Miss Batik: 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Miss Batik 

 

 
2.4 Deskripsi Pekerjaan UMKM Miss Batik 

1. Pemilik 

a. Membuat dan menetapkan kebijakan yang digunakan di UMKM Miss 

Batik 

b. Mengkontrol kinerja karyawan 

c. Mengkonsep pola batik yang akan diproduksi 

d. Menyusun rencana jangka pendek UMKM Miss Batik 

e. Menyusun rencana jangka panjang UMKM Miss Batik 

2. Penanggung Jawab 

a. Mengawasi kinerja karyawan 

b. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan atas nama UMKM 
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Miss Batik 

c. Melaporkan evaluasi kepada pemilik UMKM Miss Batik 

3. Tim Batik Tulis 

a. Bertanggung jawab atas produk batik tulis. 

b. Bertanggung jawab untuk mengkontrol produk batik tulis. 

4. Tim Batik Cap 

a. Bertanggung jawab atas produk batik cap. 

b. Bertanggung jawab untuk mengkontrol produk batik cap. 

5. Tim Batik Jumput 

a. Bertanggung jawab atas produk batik jumput. 

b. Bertanggung jawab untuk mengkontrol produk batik jumput. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Identitas 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) identitas diartikan sebagai jati 

diri. Identitas juga dapat diartikan sebagai sebuah kondisi maupun fakta tentang 

suatu yang sama di antara dua orang, kelompok, maupun benda (Liliweri, 

2003). Identitas juga berfungsi sebagai alat memperkenalkan diri maupun 

perusahaan. Maka dari itu, identitas sangat diperlukan agar sesorang maupun 

perusahaan memiliki suatu ciri khas yang dapat dikenali dan dilihat oleh 

banyak orang. 

Dalam dunia bisnis, salah satu cara untuk dapat dikenal oleh pihak lain 

adalah dengan membangun identitas perusahaan. Identitas ini diperlukan agar 

dapat menggambarkan situasi, kondisi, bahkan sifat dari perusahaan tersebut. 

Jika identitas tersebut dibentuk dengan baik dan dapat menunjukkan suatu 

instasi dengan keseluruhan, maka akan dengan mudah untuk orang lain dapat 

mengenal dan mengenang. 

Identitas yang dapat dibentuk oleh sebuah perusahaan dapat melalui 

pelayanan, pengalaman konsumen, kualitas, dan visualisasi perusahaan. 

Identitas visual juga diperlukan agar lebih mudah diingat dan dilihat oleh 

konsumen. 

 
3.2 Identitas Visual 

Identitas visual merupakan sebuah identitas yang berorientasi pada 

penglihatan. Identitas visual merupakan elemen yang dapat dilihat dan disentuh 

yang merupakan bagian dari suatu merk, seperti bentuk, warna, dan gaya. 

Elemen-elemen tersebut disederhanakan dan disusun sedemikian rupa agar 

dapat menyampaikan arti simbolik yang tidak dapat dideskripsikan dengan 

kata-kata. 
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Bentuk dari identitas visual terdapat beberapa macam, seperti logo, maskot, 

arsitektur bangunan, gaya pakaian, skema warna, nama, tata letak, dan lain 

sebagainya. Selain itu, identitas visual dibentuk agar dapat menggambarkan 

seseorang atau perusahaan dalam membentuk citranya. Terdapat 4 tujuan dari 

identitas visual, yaitu: 1. Menghidupakan sebuah merk dengan memberikan 

karakter dan kepribadian; 2. Meningkatkan pengenalan publik; 3. Memberikan 

perbedaan (ciri khas) dari kompetitor lain; 3. Menggabungkan beberapa 

perbedaan ke dalam satu gaya dan feeling (Perry & Wisnom, 2002). 

Elemen pada identitas visual memiliki sifat mendasar yang nantinya akan 

dikombinasikan secara padu dan harmoni sehingga dapat menyusun ciri khas 

sebuah perusahaan atau perorangan tersebut. Hal ini dapat berupa logo, iklan, 

seragam, maskot, mural, dan lain-lain. 

 

 
3.3 Logo 

Logos dalam bahasa Yunani memiliki arti kata, pikiran, pembicaraan, akal 

budi. Pada KBBI logo berarti huruf atau lambang yang mengandung makna, 

terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan 

sebagainya. Maka logo dapat diartikan sebagai sebuah identitas dari sebuah 

perusahaan atau perorangan yang dituangkan dalam bentuk visual. 

Logo dibedakan menjadi berbagai jenis, namun terdapat tiga yang utama, 

yaitu logogram, logotype, dan campuran. Logogram adalah logo yang 

menggunakan ikon, baik ilustrasi, foto, inisial, dan lain-lain. Logotype adalah 

logo yang memakai kata maupun nama dengan unsur typography. Lalu ketiga 

adalah camp. uran, logo yang menggabungkan logogram dan logotype 

sehingga membentuk sebuah logo yang lebih kompleks dan lengkap. 

Fungsi dari logo adalah sebagai berikut: 1. Sebagai identitas; 2. Tanda 

kepemilikan; 3. Jaminan kualitas; 4. Pencegahan plagiasi; 5. Menambah nilai 

positif; 6. Sebuah properti resmi suatu produk/perorangan/perusahaan; 7. 

Mengkomunikasikan informasi keaslian, nilai, dan kualitas (Rustan, 2009). 
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3.4 Mural 

KBBI menjelaskan mural adalah lukisan pada dinding. Mural dalam bahasa 

Latin dari kata murus yang berarti dinding. Jika disimpulkan, mural berarti 

sebuah karya lukis yang dilakukan di atas dinding, tembok, maupun media luas 

lain yang bersifat permanen. 

Mural sudah ada sejak zaman prasejarah. Orang dahulu berkomukasi dan 

bercerita melalui lukisan di dinding. Mereka menggunakan sari buah untuk 

membuat mural karena belum ada cat di zaman itu. 

 

 
3.5 Tipografi 

Tipografi berasal dari bahasa Yunani typos yang berarti bentuk dan grapho 

yang berarti menulis. Maka dapat disimpulkan bahwa tipografi adalah seni 

memilih dan menata huruf pada ruang yang tersedia sehingga dapat 

membentuk sebuah kesatuan yang memberikan kesan khusus dan kenyamanan 

kepada pembaca. 

Tipografi dalam desain komunikasi visual disebut juga sebagai ‘visual 

languange’ yang dimana hal tersebut berfungsi sebagai menerjemahkan hal- 

hal yang terucap menjadi halaman yang dapat dibaca. Selain itu, tipografi juga 

digunakan untuk menerangkan dan menyeimbangkan sebuah desain yang 

nantinya dapat membetuk sebuah desain yang harmoni. 

Penggunaan tipografi dibedakan menjadi dua macam, yaitu untuk logo dan 

untuk typeface logo (Rustan, 2009). Jika diaplikasikan pada logo, tipografi 

harus memiliki keunikan dan ciri khas sehingga dapat dibedakan antara logo 

satu dengan yang lainnya. Seperti logo Subway dan Jeep, mereka 

menggunakan jenis tipografi yang sama, namun dengan modifikasi yang 

berbeda. Subway menggunakan Helvetica Black dan Jeep menggunakan 

Helvetica Bold. Sedangkan untuk typeface logo, tipografi yang digunakan 

harus menunjang keharmonian desain sehingga nyaman untuk dibaca sekaligus 

memunculkan ciri khas dari perusahaan yang menggunakannya. 
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Gambar 3. 1 Logo Subway 
 

 

 

 
 

Gambar 3. 2 Logo Jeep 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Kegiatan kerja praktik ini dilakukan di Kampoeng Batik Desa Suratan, Kota 

Mojokerto sebagai anggota perancangan desain dan koordinator tim batik pada 

kegiatan Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D) 2021. Perancang 

desain bertugas sebagai konseptor logo dan desain mural. Sedangkan status 

sebagai koordinator tim batik selain bertanggung jawab penuh pada kegiatan 

membatik, ini juga digunakan semaksimal mungkin untuk memahami batik 

sehingga dapat dituangkan kepada desain yang sedang disusun. Pembuatan ini 

dilakukan sesuai dengan permintaan ketua tim P3D agar Kampoeng Batik 

dapat berkembang. 

 
4.2 Brief 

Briefing berarti pengarahan, kegiatan ini dilakukan sebagai acuan dalam 

mengkonsep desain yang akan direalisasikan. Briefing dilakukan oleh ketua 

tim P3D dan dibagi menjadi dua keperluan berbeda, antara lain: 

1. Briefing logo 

a. Desain logo Kampoeng Batik 

b. Desain memiliki elemen membatik 

c. Kegiatan membatik menjadi elemen utama 

d. Logo dapat diterapkan menjadi plakat 

e. Kesan tradisional tidak boleh hilang 

2. Briefing mural 

a. Menggambarkan kegiatan yang dilakukan di Kampoeng Batik 

b. Menonjolkan ciri khas Kampoeng Batik 

c. Tetap modern namun tidak menghilangkan elemen tradisional 

d. Dapat menjadi tempat foto bagi pengunjung 

e. Dapat mengesankan pengunjung 
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4.3 Software 

Software atau perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan ini 

adalah Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah sebuah perangkat lunak 

grafis berbasis vektor yang dapat digunakan untuk membentuk gambar, 

ilustrasi, dan segala jenis karya seni komputer. Software ini dapat 

mempermudah kegiatan pembuatan logo karena hanya dengan satu software 

dapat melakukan penyusunan dari awal hingga akhir. Adobe Illustrator ini 

digunakan untuk membuat sketsa, menyusun tata letak, pemilihan tipografi 

hingga menyusun bentuk logo. Untuk mural dilakukan penggambaran secara 

manual dan langsung diaplikasikan ke tembok. 

 
4.4 Referensi 

Pencarian referensi merupakan hal yang dapat dilakukan dalam penyusunan 

sebuah design. Referensi dapat menjadi acuan dalam mendesain sesuatu 

sehingga desain tidak menyimpang. Referensi dilakukan untuk dua hal, yaitu: 

 
1. Logo 

Kata kunci yang digunakan untuk bentuk logo yang akan dibuat adalah 

canting, aksara jawa dan gabungan huruf. 

a. Canting 
 

 

Gambar 4. 1 Canting 
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b. Aksara jawa 
 

 
 

Gambar 4. 2 Aksara Jawa 
 

 

c. Logo gabungan huruf 
 

 

Gambar 4. 3 Logo S A 
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Gambar 4. 4 Logo A C 

 

 

2. Mural 

Kata kunci yang digunakan untuk gambar mural yang akan dibuat adalah 

tugu mojokerto, motif khas Kampoeng Batik, sosial media, dan membatik 

bersama. 

a. Tugu Mojokerto 
 

 
 

Gambar 4. 5 Tugu Mojokerto 
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b. Motif khas Kampoeng Batik 
 

 

Gambar 4. 6 Motif Khas Kampoeng Batik 

 
 

c. Sosial media 
 

 
 

Gambar 4. 7 Logo Social Media 
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d. Membatik bersama 
 

 

Gambar 4. 8 Membatik Bersama 

 

 

4.5 Proses Desain Logo 

Dalam pembuatan logo terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. 

Kegiatan pembuatan logo ini dilakukan mulai dari membuat sketsa, mencari 

referensi, menentukan tipografi, menentukan warna, final logo, menyimpulkan 

filosofi. 

1. Sketsa 
 

 

Gambar 4. 9 Sketsa 1 
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Gambar 4. 10 Sketsa 2 

 

 
Saat pembentukan sketsa diperlukan beberapa alternatif, pada 

pembuatan logo ini dibentuk 2 sketsa alternatif yang nantinya sketsa 

terpilih akan dikembangkan kembali. Dalam pemilihan sketsa, sketsa 

kedua mendapat hasil voting lebih banyak daripada sketsa pertama. 

 
2. Mencari referensi 

Referensi yang digunakan adalah logo huruf yang digabung menjadi 

satu seperti Gambar 4.3 dan Gambar 4.4. Dalam prosesnya, huruf yang 

diputuskan adalah B, T, dan K yaitu huruf konsonan pada kata “batik”. 

 
3. Tipografi 

Untuk tipografi dipilih gaya huruf yang seperti aksara jawa serta 

tipografi kedua yang terlihat harmoni dengan logo mark Kampoeng Batik. 

Font yang terpilih adalah Jawadwipa Adisastra untuk logo mark dan 

Century untuk logo type. 
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Gambar 4. 11 Font Jawadwipa Adisastra 
 

 

 

 
Gambar 4. 12 Font Century 

 

 
4. Warna 

Warna yang dipilih adalah hitam dan emas. Hitam melambangkan 

profesionalitas. Emas melambangkan kemewahan, berharga, elegan, dan 

cantik. Warna ini jika digabungkan akan memiliki makna Kampoeng Batik 

memiliki tenaga profesional dalam industri batik yang cantik, elegan, 

mewah, dan berharga bagi Indonesia. 

 
5. Final logo 

Elemen yang ada pada logo ini adalah terdapat huruf dibentuk 

berkelok seperti aksara jawa agar mendapat kesan tradisional. Font B, T, 
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dan K ditumpuk sedemikian rupa hingga membentuk satu kesatuan. Garis 

meliuk emas melambangkan kemewahan, kecantikan, dan keeleganan 

batik sebagai harta berharga bangsa Indonesia. Garis meliuk tersebut juga 

dibuat seolah-olah membentuk siluet canting. 

 
 

 
 

Gambar 4. 13 Elemen B T K 

 

 
Terdapat dua versi logo yang dibentuk. Versi horizontal dan versi vertical. 

Setiap versinya memiliki 2 versi warna, logo type hitam dan logotype emas. 

Total seluruhnya adalah 4 (empat). Semua logo memiliki fungsi yang sama 

dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. 

 

 

 

Gambar 4. 14 Logo Horizontal Hitam 
 

 

 

Gambar 4. 15 Logo Horizontal Emas 
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Gambar 4. 16 Logo Vertical Hitam 
 

 
 

 

Gambar 4. 17 Logo Vertical Emas 

 

 
6. Filosofi 

Logo ini memiliki makna tersendiri. Makna dari logo tersebut adalah Kampoeng 

Batik adalah sebuah destinasi yang memiliki harta berharga Indonesia yang cantik, 

elegan, dan mewah yaitu batik. 

 
4.6 Proses Mural Tembok 

1. Sketsa 

Proses sketsa dilakukan pertama menggunakan karya digital yang 

kemudian dibedah oleh teman-teman komunitas untuk proses 

pengaplikasian. Setelah dirasa cocok, saat hari memulai pengerjaan, sketsa 

Digambar pada dinding yang akan dikerjakan menggunakan kapur. 

Kegiatan ini dilakukan bertahap pada setiap dinding yang akan dikerjakan 

karena kapur mudah hilang dan menipis. 
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Gambar 4. 18 Proses Sketsa 

 

 
2. Pewarnaan 

Sebelum sketsa digambar, kondisi dinding sudah diwarnai dengan warna 

yang diinginkan. Setelah sketsa selesai, objek langsung diwarnai dan 

dirapikan. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama karena 

banyaknya objek dan detail kecil yang diperlukan. 

 
 

Gambar 4. 19 Proses Pewarnaan 

 

 
3. Outline 

Setelah semua dinding tergambar, proses selanjutnya adalah merapikan 

gambar dengan outline/garis tepi. Proses ini dilakukan berkala dan penuh 

dengan kehati-hatian sehingga gambar dapat dinikmati dengan jelas. 
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Gambar 4. 20 Hasil Outline 

 

 
4.7 Evaluasi 

Dari kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa logo dan 

mural yang dibentuk dapat memperkuat citra Kampoeng Batik dari Desa 

Suratan. Melalui hasil wawancara lanjutan yang dilakukan di hari Jumat, 1 Juli 

2022, pihak Miss Batik menyatakan bahwa mulai banyak instansi atau 

organisasi yang menginginkan melakukan pelatihan batik di Kampoeng Batik 

khususnya di Miss Batik. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pencitraan Kampoeng Batik telah sukses meyakinkan calon pengunjung. Pada 

awal pencitraan dilakukan pada sosial media Instagram dengan nama pengguna 

@kampoengbatikmojokerto dengan mengunggah kegiatan pelatihan yang 

dilakukan di Miss Batik. 

Untuk meningkatkan rasa percaya calon pengunjung pada akun ini, maka 

digunakanlah logo yang sudah disusun. Selain itu, untuk meyakinkan citra 

Kampoeng Batik di lokasi, terdapat mural batik pada dinding akses masuk desa 

sehingga membuat pengunjung merasa yakin bahwa Desa Suratan adalah 

Kampoeng Batik yang ingin dikunjungi. 
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Gambar 4. 21 Dokumentasi Kunjungan 1 Juli 2022 
 

 
 

 

Gambar 4. 22 Hasil Mural 1 
 

 
 

 

Gambar 4. 23 Hasil Mural 2 
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Gambar 4. 24 Hasil Mural 3 
 

 
 

 

Gambar 4. 25 Hasil Mural 4 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil pembentukan logo dan mural pada Kampoeng Batik Desa Suratan, 

Kota Mojokerto bagi Miss Batik dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya logo, banyak calon pengunjung yakin bahwa batik di 

Miss Batik dapat dipercaya karena berada di Kampoeng Batik. 

2. Dengan adanya logo, mulai banyak calon pengunjung yang mencari 

tahu lokasi Kampoeng Batik dan meningkatkan jumlah kunjungan di 

Miss Batik. 

3. Dengan adanya logo, sosial media Kampoeng Batik menjadi dapat 

dipercaya. 

4. Dengan adanya mural, pengunjung menjadi yakin bahwa destinasi yang 

dituju sudah benar. 

5. Dengan adanya mural, menguatkan identitas desa sebagai Kampoeng 

Batik yang ada di Kota Mojokerto. 

 
5.2 Saran 

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, penulis 

menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Perbaikan 

dan pengembangan itu perlu dilakukan pada: 

1. Penegasan identitas pada desa masih kurang. Logo yang dibentuk masih 

kurang dimanfaatkan oleh pengurus desa setempat. Peran karang taruna 

harus lebih ditingkatkan agar identitas itu menjadi kuat di Desa Suratan. 

2. Perawatan mural yang kurang diperhatikan. Setelah dilakukan 

kunjungan terbaru, ditemukan bahwa mural sudah sedikit memudar. 

Seharusnya, karang taruna maupun penduduk setempat tetap merawat 

dengan cara mewarnai kembali mural tersebut agar identitas desa tidak 

memudar dan pengunjung yakin bahwa mereka berada di lokasi yang 

benar. 
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