


 Ilmupadi  adalah studio identitas (branding) dan periklanan yang berada di bawah naungan 
PT. Maharani Infotech Solutions. Ilmupadi berlokasi di Jakarta.
 Seberapa besar atau kecilnya jenis usahanya, branding sangatlah penting. Apa itu branding? 
Branding berkaitan dengan pengakuan, pembeda dari jenis usaha yang serupa. Branding mencip-
takan kepercayaan kepada customer akan produk yang dijual. Dalam menciptakan sebuah brand 
sangat penting diperlukannya konsep yang baik mengenai produk tersebut juga konsep tentang 
perusahaan yang menjualnya.
 Dengan strategi pemasaran yang baik, maka produk tersebut akan memperoleh untung 
yang maksimal. Hubungi kami untuk membantu mengerjakan strategi dan konsep ini dan menganal-
isa bisnis anda!

Siapa kami?

 Bermula dari mimpi seorang pemuda di tahun 2007 yang ingin membangun bisnis di dunia 
kreatif. Akhirnya memulai usaha ini seorang diri sebagai freelancer designer. Dengan berkembangn-
ya tingkat kebutuhan akan pekerjaan identitas, maka dibentuklah tim yang terdiri dari orang-orang 
kreatif. Dari situlah terbentuk nama ilmupadi. 
 Hal ini terinspirasi dari filosofi Indonesia dahulu “ilmu padi, semakin berisi semakin merun-
duk” yang sekaligus menjadi komitmen kerja kami. Pelayanan yang diberikan juga semakin mening-
kat seiring bertambahnya individu kreatif yang ikut serta dalam Ilmupadi. Di ilmupadi kami percaya 
sebuah desain yang berhasil pasti melewati sebuah proses yang ajaib, tak terduga, sistematis dan 
penuh dengan rencana.

Cerita kami

Salam..



1. Konsultasi

2. Proses

3. Hasil

1. Prioritas

2. Ide Segar

3. Inovasi

4. Respon Cepat

5. Berpengalaman

6. Kekeluargaan

Dalam memulai sesuatu mungkin akan cukup sulit. Tahap inilah saat yang tepat untuk mengeluar-
kan seluruh ide dan gagasan. Semua ide dan gagasan adalah baik adanya, tim kami akan memban-
tu dalam menggali dan menganalisa ide yang dimiliki klien. Kami juga akan menganalisa kesempa-
tan yang ada dan juga berbagai masalah yang ada di dalamnya.

Setelah mendapat setiap gagasan dan ide, tim kami akan mengemas dan memproses segala 
sesuatunya ke dalam bentuk visual. Setelah itu kami akan memberikan beberapa pilihan konsep 
dan juga alternatifnya.

Kami berkomitmen untuk mengerjakan segala sesuatunya sebaik mungkin. Kami bekerja sesuai 
dengan kesepakatan yang ada, baik dalam waktu dan juga konsep. Di proses ini juga klien akan 
menerima hasil final dari beberapa option yang sudah melewati berbeagai proses revisi.

Langkah mudah

 Menjadi perusahaan jasa yang dapat memberikan 
hasil konsep dan strategi terbaik untuk bisnis klien kami,  
serta membantu klien dari segi pemasaran untuk meningkat-
kan penjualan produk.

Visi

 Memberikan jasa yang cepat, inovatif dan fresh 
dengan menjunjung nilai-nilai kekeluargaan, dan pengalaman 
bekerja sama dengan hasil yang memuaskan.

Misi

Prioritas kami adalah untuk memenuhi kebutuhan klien. Kepuasan klien menjadi hal yang sangat 
penting dalam jasa kami. 

Kami selalu muncul dengan ide dan konsep baru dengan mengikuti perkembangan desain namun 
tetap dengan orisinil. 

Kami selalu berusaha untuk mengimprovisasi bisnis klien. Dengan materi yang ada, kami selalu 
berusaha untuk menggodok ulang setiap konsep dan memberikan sentuhan akhir yang indah. 

Kecepatan dan ketepatan juga menjadi nilai dalam tim kami. Setiap permintaan klien dapat kami 
tanggapi dengan cepat.

Dengan pengalaman kami dalam membuat desain selama bertahun-tahun, membuat kami memi-
liki nilai jual dalam kualitas.

Kami bekerja bukan hanya sebagai partner, tetapi kami menghadapi klien sebagai keluarga kami. 
Setiap permintaan klien akan kami aplikasikan dengan sebaik mungkin.

Alasan bekerja dengan kami



 Membangun identitas sangat penting 
dalam dunia bisnis, strategi pemasaran dan analisa 
pasar adalah langkah terpenting dalam membangun 
identitas. Faktor pembeda dan tingkat keunikan 
suatu produk harus dibuat melalui strategi yang 
telah dirancangkan. Hal ini merupakan langkah 
besar suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan 
penjualan dan memenangkan persaingan dengan 
perusahaan lain. 

Fitur
- mind mapping
- business naming
- alternative konsep logo
- sotf copy package files
- stationery sets (amplop, kop surat, kartu nama, dll)
- corporate photograph
- product photograph
- corporate video profile
- product video profile
- corporate copywrite
- riset pasar
- konsep bisnis dan sejarah
- konsep tagline
- tagline
- aplikasi identitas dan penggunaan

Brand Identity Building

 Seiring perkembangan dunia usaha dalam 
dunia maya (online), website saat ini memegang 
peranan penting yang harus dimiliki oleh seluruh 
pemilik usaha. Tim kami akan membantu membuat 
dan merencanakan seluruh pembuatan website 
mulai dari ide, strategi, konsep sampai website ini 
bisa launching. Website yang dibuat juga akan 
menjadi jembatan kerjasama di dunia online dan 
dunia nyata. 

Fitur
- responsive website
- website naming
- domain hosting berkualitas dan berkecepatan 
tinggi
- flexible website design style concept (desktop, 
tablet, mobile)
- user friendly design concept
- corporate copywrite
- content and images
- corporate email account

Website Building

 Salah satu peranan penting dalam bisnis 
online adalah adanya management website yang 
baik dan tepat. Jika Anda memiliki website yang 
berfungsi secara penuh, tetapi hanya memiliki 
sedikit waktu dan SDM, maka kami dapat memban-
tu dan melayani Anda dalam menangani hal itu. 
Dalam hal ini termasuk membuat konsep untuk 
contentnya dan menyusun strategi content yang 
harus diinput dan diupdate.

Fitur
- konsep dan strategi konten
- content development
- content update
- image update

Website Management

Apa yang kita kerjakan..



 SEO memegang peranan penting dalam 
pemasaran secara online. Hal ini memungkinkan 
Anda untuk mengoptimalkan kinerja search engine 
pada Google. Pada saat  pencarian di lama Google 
maka nama dari perusahaan Anda akan muncul 
pada halaman pertama. Sehingga memudahkan 
klien untuk mencari nama perusahaan Anda.
 Social media adalah salah satu penunjang 
pemasaran bisnis Anda. Dengan adanya kebutuhan 
klien yang semakin banyak dan cepat maka dibu-
tuhkan adanya social media. Kami dapat membantu 
Anda untuk management Facebook, twitter, insta-
gram, path, dll yang disesuaikan dengan kebutuhan 
Anda. Kami juga akan membuat content yang 
menarik dan update setiap content yang ada.

Fitur
- keyword yang mudah dikenali oleh customer
- friendly URL
- memastikan website klien mudah dicari di search 
engine seperti google
- konsep dan strategi konten
- content development
- content update in social media
- image update in social media

SEO & Social Media

 Persaingan dalam bisnis tentu saja menjadi 
kendala dan tantangan tersendiri bagi Anda. Setiap 
perusahaan yang kuat pasti memiliki garis merah 
dalam setiap materialnya. Maka itu perlu adanya 
corporate identity yang dapat membuat perusa-
haan Anda dikenal oleh dunia bisnis.
 Kami dapat menfasilitasi perusahaan Anda 
bila strategi pemasaran belum lengkap, missal 
seperti adanya logo namun belum ada identitas 
lainnya dalam perusahaan.  

Fitur
- company profile
- product profile
- stationaery set (amplop, kop surat, kartu nama, 
dll)
- packaging
- wallpaper
- car branding
- seragam
- graphic standart manual set
- dan material lainnya

Corporate Identity

 Pemasaran adalah ujung tombak dalam 
suatu perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan 
bergantung pada seberapa kuat strategi pemasaran 
dalam perusahaan. Hal yang dapat mendukung 
pemasaran adalah adanya iklan yang di investasikan 
dalam suatu perusahaan. Dari hal inilah kami ingin 
membantu perusahaan Anda untuk membuat mate-
rial iklan dari produk Anda dengan cara yang kreatif 
dan efisien sehingga produk Anda dapat dikenal 
dan dinikmati oleh masyarakat. 

Fitur 
- poster
- baliho
- company profile
- brochure
- video advertising
- online banner/ad
- flyers
- billboard
- gifts
- merchandise
- dll

Advertising Material



Beberapa pekerjaan yang telah kami kerjakan..



DEHAEN DANUM
INTERNATIONAL

BACKGROUND

KIND OF WORK : LOGO / IDENTITY / PRINT

 Kopi adalah salah satu komoditi 
ekspor ternama di Indonesia bahkan 
dunia. Hal ini membuat pra pengusaha 
untuk melirik biji kopi sebagai bisnis yang 
menjanjikan. Saat ini perusahaan biji kopi 
banyak di dominasi oleh perusahaan luar 
negri. Ironisnya 70% biji kopi yang bere-
dar di pasaran dunia adalah berasal dari 
Indonesia. Hal inilah yang mendasari DDI 
untuk hadir dan merebut kembali pasar 
biji kopi yang seharusnya dimiliki oleh 
Indonesia.
 Ilmupadi menyadari bahwa untuk 
bersaing di pasar global dengan memba-
wa nama Indonesia bukanlah hal yang 
mudah. Yang diperlukan bukan hanya 
sekedar memiliki produk dengan kualitas 
yang baik saja, tetapi DDI harus muncul 
dengan keaslian dan membawa budaya 
Indonesia secara utuh di mata dunia.

SOLUTION
 Terinspirasi dari Indonesia yang 
adalah Negara agraris, maka logo dari 
DDi ini dibentuk dengan stilasi bentuk 
daun dari pohon kopi. Ilmupadi juga men-
ciptakan sebuah identitas yang terinspi-
rasi dari kebudayaan Indonesia yaitu 
Batik. Dari motif batik ini juga 
diaplikasikan di setiap stationery yang 
dimiliki oleh DDi.
 Respon yang cukup positif yang 
diterima oleh DDI saat peluncurannya di 
Caffe Culture 2014 expo di London. 
Banyak pujian yang diterima DDI dari 
perusahaan asing. DDi hadir bukan hanya 
membawa berbagai macam produk yang 
memiliki kualitas tinggi dari Indonesia, 
tetapi juga karena identitas yang dimiliki 
sangat unik dan berkesan nasionalisme 
tinggi. Hal inilah yang menjadi sarana 
untuk memperkenalkan batik sebagai 
salah satu kebudayaan Indonesia ke mata 
dunia.





MING DINING
STATIONERY & BOOK OF MENU

BACKGROUND

KIND OF WORK : IDENTITY / PRINT

 Ming Village mengadakan 
rebranding untuk restoran mereka, 
tujuan dari Ming Village mengadakan 
re-branding menjadi Ming Dining adalah 
untuk meningkatkan kualitas mutu dan 
servis mereka. Hal ini juga bertujuan 
untuk meningkatkan target market 
mereka untuk kelas social A.
 Untuk meningkatkan kualitas dan 
menjadikan Ming menjadi eksklusif dibu-
tuhkan peningkatan dalam berbagai hal. 
Beberapa hal yang harus ditingkatkan 
adalah dari mutu makanan dan juga dari 
segi tampilan dan bahasa visual yang 
dipakai dalam restoran. Peningkatan 
target market dari Ming ini merupakan 
tantangan tersendiri untuk Ilmupadi.

SOLUTION
 Untuk memberikan kesan eksklusif dan 
mewah dari Ming Dining diperlukan identitas yang 
berani dan benar. Hitam dan emas adalah pilihan 
warna yang tepat untuk menunjukkan identitas 
Ming Dining. Ilmupadi juga memberikan ilustrasi 
burung phoenix dalam logo Ming Dining. Hal ini 
terinspirasi dari lambang - lambang kerajaan pada 
jaman kerajaan Ming. Burung phoenix adalah raja 
dari para burung, dan biasa dipakai untuk menandai 
bahwa benda-benda yang berlambangkan burung 
phoenix adalah benda-benda penting dan berhar-
ga.
 Sesuai dengan filosofi itulah maka kami 
ingin memberikan kesan bahwa Ming Dining akan 
dikenal sebagai restoran mewah dan eksklusif. 
Restoran dengan kualitas makanan terbaik dan 
dapat memimpin dibidangnya di antara para 
pesaingnya.
 Grand Opening Ming Dining diadakan pada 
bulan February 2015 yang juga bertepatan dengan 
Tahun Baru Cina yang ke 2566. Di hari itu Ming 
Dining mendapat respon yang sangat baik dari para 
pelanggan. Para pelanggan tetap yang dari dulu 
sudah menjadi pelanggan Ming Village sangat 
merasakan perubahan ke arah yang sangat baik dari 
segi pelayanan, rasa, kualitas makanan juga secara 
visual. Penjualan yang tinggi juga diraih pada saat 
Grand Opening Ming Dining.





TELKOMSEL
CRM PROJECT

BACKGROUND

KIND OF WORK : PUBLIC / PRINT

 Adanya peningkatan kebutuhan 
customer terhadap kualitas dan mutu 
Telkomsel mendorong Telkomsel mem-
buat sistem baru untuk mengatasinya. 
Maka hadirlah sistem baru bernama CRM 
(Customer Relationship Management) 
yang bertujuan untuk mempermudah 
komunikasi internal Telkomsel, tetapi 
memberikan mutu yang lebih baik bagi 
customer.
 Untuk memperkenalkan system 
baru ini kepada seluruh internal Telkom-
sel dibutuhkan kampanye secara 
langsung kepada internal. Ilmupadi 
menyusun rencana untuk mengadakan 
kampanye ini. Tentu saja kampanye ini 
akan diadakan dengan tidak membosank-
an, disajikan secara bersenang-senang, 
memiliki langkah yang jelas, dan member-
ikan penjelasan secara lengkap kepada 
internal.

SOLUTION
 Dengan menggunakan bahasa 
dan kata-kata yang dapat menarik perha-
tian merupakan kunci utama agar internal 
terus “penasaran” dengan kampanye ini. 
Bahasa visual yang bersenang-senang 
menjadi salah satu kunci agar kampanye 
ini tetap menjadi perhatian utama di 
internal Telkomsel.





SANCORINO
INDONESIA

BACKGROUND

KIND OF WORK : PRINT / WEBSITE 

 Sancorino adalah perusahaan 
yang bergerak dalam bidang daur ulang 
kemasan plastik berjenis HDPE menjadi 
biji platik. Perusahaan ini sudah lama 
memproduksi biji plastik daur ulang dan 
saat ini mereka ingin memperluas market 
mereka ke dalam dan luar negri. Perenca-
naan untuk peningkatan ini sangat diper-
lukan dengan adanya strategi marketing 
yang baru dan fresh.
 Masyarakat saat ini menganggap 
bahwa kualitas biji plastik hasil daur ulang 
tidak sebaik hasil biji plastik yang murni. 
hal ini cukup mempengaruhi keadaan 
pasar. Sancorino membutuhkan strategi 
untuk mendongkrak intensitas dan peng-
etahuan market akan bidang ini. Bahwa 
mnggunakan bahan biji plastik daur ulang 
jauh lebih menguntungkan. Biji plastik 
daur ulang memiliki harga yang lebih 
murah tetapi kualitas hampir sama 
dengan biji plastik murni. Dan misi 
Sancorino yaitu menjadi perusahaan daur 
ulang biji plastik paling berpengaruh di 
Indonesia.

SOLUTION
       Kelangsungan lingkungan merupakan 
kunci utama Ilmupadi dalam mengerjkan 
proyek ini. “Eco-friendly” dan “go green “ 
merupakan dasar dari setiap bahasa 
visual yang diaplikasikan ke dalam Com-
pany Profile dan Product Profile yang 
dikemas ke dalam buku dan video. Selain 
itu, untuk meningkatkan pemasaran kami 
juga membuat website.





RUMAH MANUSIA

BACKGROUND

KIND OF WORK : LOGO / IDENTITY / PRINT / WEBSITE

 Perusahaan ini bergerak di 
bidang Human Training. Nama Rumah 
Manusia sendiri diambil tidak jauh dari 
artinya, yaitu Rumah bagi Manusia. 
Tagline yang diusung oleh perusahaan ini 
adalah “We understand human” (kami 
mengerti manusia).
 Adanya kebutuhan yang tinggi 
akan identitas merupakan faktor utama 
project ini berjalan. Sebagai faktor pem-
beda dengan bisnis serupa.

SOLUTION
 Kami membuat logo yang 
berbentuk stilasi rumah dan di gabung-
kan dengan bentuk stilasi salah satu 
bagian tubuh manusia yaitu kepala. 
 Arti dari logo ini adalah rumah 
manusia adalah rumah bagi setiap manu-
sia, tidak terkecuali. Sedangkan bentuk 
gerigi di dalam kepala manusia memiliki 
arti yaitu setiap manusia memiliki pola 
pikir yang  berbeda. Dilambangkan juga 
bahwa manusia itu unik dan berharga. 
Hal itu dapat dicapai dengan dimulai dari 
mindset manusia.





PILAR 8

BACKGROUND

KIND OF WORK : LOGO / IDENTITY / PRINT

 Pilar 8 adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang kontruksi besi baja 
berat. Nama pilar 8 memiliki arti pilar 
sebagai landasan terkuat dalam suatu 
bangunan, dan 8 adalah angka atau 
bentuk dari yang tidak terbatas, tidak 
pernah berhenti dan dinamis.

SOLUTION
 Logo yang dibuat menekankan 
pilar 8 sebagai perusahaan yang kuat dan  
kokoh. Stilasi kotak yang dibuat ini mem-
berikan kesan tegas dan kokoh. Warna 
besi baja menjadi bisnis utama dari peru-
sahaan ini. Gradasi yang diberikan 
melambangkan kedinamisan, hal ini 
merupakan sisi lain dari perusahaan yang 
tidak kaku, bersahabat dan kekeluargaan.





FUSIÖN

BACKGROUND

KIND OF WORK : LOGO / IDENTITY / PRINT

 FusiÖn merupakan kepanjangan 
dari “Fun and Sport Indonesian-Österre-
ich Network”. Berangkat dari dibentukn-
ya Persatuan Pemuda Indonesia yang 
disingkat PPI di Austria, dan merupakan 
organisasi pemuda yang mempersatukan 
pemuda-pemuda Indonesia yang tinggal 
di Austria. Mereka banyak melakukan 
kegiatan untuk organisasi mereka. Salah 
satunya adalah FusiÖn. Motto Indonesia 
“Bhinneka Tunggal Ika” memberikan 
inspirasi kepada mereka untuk menye-
lenggarakan event yang memadukan 2 
kebudayaan yang berbeda yaitu Indone-
sia dan Austria. Event ini dilangsungkan 
dalam bidang olahraga, music dan seni. 
Kebutuhan akan perancangan strategi 
publikasi melalui bahasa visual.
 Kebutuhan desain identitas atas 
event ini sangat diperlukan. Dimulai dari 
logo dan juga desain identitas untuk 
keperluan publikasi bahkan untuk keper-
luan lain. Tentu bukanlah hal mudah 
untuk memadukan dua kebudayaan yang 
sangat berbeda.

SOLUTION
 Dimulai dari logo yang terinspira-
si dari bentuk dasar suatu Negara yaitu 
bentuk peta dari setiap Negara. Logo 
tersebut merupakan stilasi  bentuk peta 
Indonesia yang berupa kepulauan dan 
peta Austria. Terdapat juga tulisan 
FusiÖn dengan huruf S dan Ö merupakan 
stilasi dari angka 6 dan 0 karena acara 
FusiÖn2014 merupakan acara peringa-
tan event ini  yang ke 60. Sedangkan 
untuk warna diambil dari warna bendera 
Austria dan Indonesia yang di dominasi 
warna dari kebudayaan masing-masing 
Negara.
 Kami membuat sistem icon untuk 
tiap bidang yang dilombakan. Hal ini 
bertujuan untuk memudahkan setiap 
orang untuk mengenali masing-masing 
perlombaan.





RAJOU 2012

BACKGROUND

KIND OF WORK : PUBLIC / PRINT

 Rendang dan nasi goreng merupakan 
hidangan khas Indonesia yang masuk dalam 
jajaran teratas dalam daftar makanan paling lezat 
di dunia. Hal ini didukung juga oleh survei yang 
dilakukan oleh para pemerhati stasiun berita 
CNN yang dimuat di CNNGo. Survei itu dihim-
pun melalui akun CNN di laman jejaring sosial 
facebook. 
 Kepopuleran rendang, yang ada di 
urutan pertama, disusul nasi goreng mengalah-
kan Massaman curry asal Thailand yang sebel-
umnya ditasbihkan menjadi makanan paling enak 
di muka Bumi.
 Fakta ini juga diamini oleh awak CNN. 
"Setelah menjaring lebih dari 35.000 suara, 
makanan paling enak di dunia bukan Massaman 
curry, yang kami sarankan, tapi hidangan daging 
berbumbu yang pedas dari Sumatera Barat," 
demikian hasil survei yang dimuat situs CNN, 7 
September 2011. Makanan asal Indonesia 
lainnya seperti sate juga masuk dalam daftar 
pada urutan 14. 
 Hal ini tentunya merupakan kebanggan 
tersendiri bagi Indonesia. Hal ini yang mengin-
spirasi pihak kementerian pariwisata mengada-
kan event yang bertajuk Rajou (Rendang 
Journey) sebagai event tahunan yang bertujuan 
untuk melestarikan masakan Indonesia.
 Tetapi bagaimana cara mengemas fakta 
ini kepada masyarakat secara visual? Hal apa 
yang sebenarnya menjadi perhatian utama 
masyarakat selain dari makanan rendang itu 
sendiri?

SOLUTION
 Ilmupadi tidak hanya fokus 
kepada masakan rendang itu, tetapi juga 
fokus kepada budaya dan hal-hal yang 
terkait dengan rendang tersebut. Hal itu 
sebenarnya menjadi bobot tersendiri 
dalam terciptanya rendang yang berasal 
dari tanah Minangkabau. Penuangan 
secara visual melalui berbagai media 
merupakan hal penting, bagaimana mem-
bawa Rendang sebagai budaya bukan 
sekedar makanan. 





TJS LION

BACKGROUND

KIND OF WORK : LOGO / IDENTITY / PRINT

 Sekolah Tunas Jakasampurna 
Bekasi memiliki program ekstra kulikuler 
yang membawa sekolah ini mendapat 
banyak prestasi di bidang olahraga. Dari 
hal inilah akhirnya mereka memiliki 
gagasan untuk membuat brand dengan 
nama TJS School yang bertujuan untuk 
mempersatukan dan mengorganisir 
secara baik bermacam-macam sektra 
kulikuler olahraga di dalamnya.
 Dibutuhkan konsep matang dan 
strategi yang jelas dalam membuat iden-
titas TJS School. Brand ini bukan hanya 
sebagai hiasan, tetapi identitas yang 
dapat memberikan rasa percaya diri 
kpada setiap anggota dari ekstra kulikuler 
sekolah TJS. Serta  dapat memberikan 
rasa respect kepada lawannya di lapan-
gan saat pertandingan.

SOLUTION
 Stilasi dari bentuk “singa”  dipakai 
untuk logo TJS School. Ilmupadi terinspi-
rasi dari sifat singa yang berani, 
berkelompok dan strateginya saat 
mengincar mangsa, serta aumannya yang 
besar dan kuat. Sangat cocok saat 
diaplikasikan pada saat di lapangan. 
Karena hal ini berkaitan dengan kebera-
nian, kekuatan, kerja sama dan strategi 
yang dipakai saat bertanding di lapangan. 
Tipografi TJS yg sangat tebal memberikan 
kesan kuat, tangguh tak terkalahkan, 
serupa dengan keadaan yang diharapkan 
saat berada di lapangan.





RFT AUTOSPEED

BACKGROUND

KIND OF WORK : LOGO / IDENTITY / PRINT

 Setelah  menjadi juara di Pacific 
Cup 2011 Australia, Selandia Baru, dan 
Kaledonia Baru, Rifat Sungkar membuka 
bengkelnya yang berlokasi di Pondok 
Cabe Ilir dengan nama RFT motorsport. 
Mereka membutuhkan logo baru dan 
identitas untuk bengkel tersebut. 
Dengan nama yang sudah cukup terkenal 
bukanlah hal yang cukup sulit dalam 
memulai bisnis yang memang sudah 
menjadi bidangnya.
 Bahasa visual sangat penting 
sehingga sebanding dengan popularitas 
yang sudah dia miliki. Logo dan identitas 
yang mencerminkan dirinya dan bisa 
standout di pasar dibanding dengan yang 
lain sangat diperlukan disini.

SOLUTION
 Dengan kata kunci “Fast as 
simple” terciptalah logo dan identitas 
yang memberi efek kecepatan tetapi juga 
simple sesuai dengan karakter Rifat 
sendiri yang lugas. 





TOM HUT

BACKGROUND

KIND OF WORK : LOGO 

 Seorang koki yang berpendidikan 
di America kembali ke Indonesia dan 
ingin memulai usahanya di bidang kulin-
er. Ia ingin menjual makanan favorit 
America yaitu hamburger. Ia berencana 
untuk membuka usahanya pada tahun 
2011. Keinginannya akan kesan America 
pun ditumpahkannya sebagai ide. 
 Setelah beberapa wawancara 
dan diskusi ternyata kecintaannya terha-
dap tanah kelahirannya Indonesia dan 
kecintaannya akan garis keturunan 
Bataknya tak pernah bisa lepas. Awalnya 
kami cukup bingung untuk penamaan apa 
yang cukup menjual dan logo seperti apa 
yang akan dibuat. Bagaimana keadaan 
kecintaan nya terhadap budaya America 
dan Indonesia ini bisa disatukan?

SOLUTION
 Kami muncul dengan ide yg 
cukup unik. Akhirnya kami menamakan 
restoran hamburger ini dengan nama 
“Tom Hut“. Mengapa Tom Hut? Tom 
adalah bagian dari Sitompul yang dimana 
itu merupakan marga dari ayah kandung-
nya, Hut merupakan bagian dari Hutag-
alung yg dimana itu merupakan marga 
dari ibunya. Cukup unik memang.
 Dengan stilasi wajah sang owner 
saat ia masih kecil juga kami tuangkan ke 
dalam logo. Alasannya adalah karena ia 
selalu merindukan masa kecilnya. Alhasil 
logo yang cukup bernuansa America 
dengan nama America yang sebenarnya 
diambil dari nama Indonesia.



NIKI HARUM

BACKGROUND

KIND OF WORK : LOGO 

 Niki Harum adalah salah satu 
produk sambal di semarang dengan 
target kelas B dan C. Pasarnya besar 
tetapi memiliki kelemahan dalam brand-
ing. Mereka ingin mengganti logo dan 
membuka pasar di Jakarta.
 Logo yang kami buat tetap mem-
pertahankan icon ayam sama seperti logo 
sebelumnya. Dengan logo baru ini 
diharapkan dapat memperbaiki branding 
dari produk ini dan dapat dikenal sebagai 
produk sambal berkualitas.

SOLUTION
 Logo ayam dengan ayam mengh-
adap ke kanan dan stilasi huruf NH di 
sayap sebagai inisial Niki Harum. Hal ini 
memberikan kesan subliminal message 
kepada customer yang membeli produk 
mereka.



ALBECHA FISHING

BACKGROUND

KIND OF WORK : WEBSITE

 Albecha adalah toko alat pancing 
eksklusif dengan target customer A dan 
A+. mereka ingin meningkatkan penjual-
an dengan membuat website online store 
dan e-commerce.
 Bagaimana menghadirkan web-
site yang memberikan informasi secara 
jelas tentang alat pancing dan spesifi-
kasinya serta ketersediaan dari item 
tersebut. Hal lain yang ingin kami hadir-
kan adalah pada saat customer membuka 
website Albecha, mereka akan mera-
sakan kerinduan akan memancing.

SOLUTION
 Home page website di desain 
pemandangan saat memancing. Dengan 
layout yang variatif ini membuat custom-
er memiliki hasrat ingin memancing. 
Informasi yang jelas juga kami hadirkan 
dalam website ini sehingga customer 
tidak perlu lagi kesulita untuk mengeta-
hui ketersediaan alat untuk memancing 
dan mudah untuk pemesanan. Berbagai 
fitur juga kami hadirkan seperti one stop 
shopping dan juga pengetahuan tentang 
dunia memancing, serta terdapat infor-
masi event dari komunitas.
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