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Bab III Metode Pengembangan 
 

3.1. Model Pengembangan  

Teori-teori yang penulis cantumkan sebagai pendukung dalam perancangan 

brand  dan media promosi activity and record book cherisyou terdiri dari: teori 

VALS 2 (Value and Lifestyle 2), teori brand, teori brand and product , teori brand 

awareness, teori  engagement,dan teori promosi. 

Diperlukan dasar teori menentukan siapa yang akan menjadi target  dari 

activity and record book cherisyou dapat ditentukan berdasarkan customer 

behaviour dari teori VALS 2 (Value and Lifestyle 2). Setelah data-data calon  

telah didapat, maka penulis menggunakan teori brand untuk lebih mendalami 

hal-hal apa saja yang diperlukan dalam membangun, membentuk dan 

menentukan karakter dari brand dan produk cherisyou yang sesuai dengan  

segmen yang dituju. 

Teori brand and product  merupakan teori yang vital bagi pengembangan 

bisnis activity and record book cherisyou dikarenakan karakter brand dan produk 

yang sudah ditentukan perlu untuk dikomunikasikan secara nyata pada customer 

demi mendapatkan brand awareness, dan  engagement. Teori brand awareness 

merupakan teori yang menjadi faktor tolak ukur apakah aktivasi brand yang 

dilakukan berhasil. Teori  engagement berguna untuk mengetahui perilaku  yang 

dapat menguntungkan bisnis activity and record book cherisyou dan pihak 

konsumen secara internal dan sekaligus membantu proses aktivasi brand dan 

brand awareness. Teori promosi merupakan teori pelengkap dan pendukung 

untuk mencapai target aktivasi brand, brand awareness dan  engagement. 

Merancang aktivasi brand dan media promosi yang terfokus pada brand 

cherisyou dengan tema “Fun Family Memento” untuk activity and record book 

cherisyou sehingga dapat meningkatkan kesadaran orang tua untuk 

mendokumentasikan momen spesial dalam keluarga dengan faktor visual and 

experience yang lebih baik dengan tujuan untuk membangun  engagement. 
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3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Solusi desain komunikasi visual yang akan digunakan untuk menjawab 

permasalahan dalam perancangan brand  dan media promosi untuk activity dan 

record book cherisyou dapat dikemukakan sebagai berikut: 

(1) Brand verbal activity and record book cherisyou 

  cherisyou adalah produsen activity and record book untuk ibu rumah 

tangga muda dan merupakan value-based business yang selalu 

berkomunikasi dengan para calonnya untuk dapat memahami 

kebutuhan keluarga Indonesia dalam mendokumentasikan momen 

spesialnya secara kreatif dan berkesan. (Sesuai teori tahapan brand 

activation yaitu Interest-Trial-Loyalty) 

(2) Brand attributes activity and  record book cherisyou 

cherisyou memiliki brand attributes sebagai brand yang creative, fun, 

family-friendly, representasi precious memento. 

Pemilihan nama dan tagline dan desain yang tepat di dalam sebuah brand  

merupakan hal yang krusial dan penting. Nama brand  merupakan fokus pertama 

dan utama yang merepresentasikan acara secara keseluruhan di mata customer. 

(Wahyudi, 2015:36) 

Pada program brand and product  dari activity and record book cherisyou 

telah ditentukan bahwa akan memakai nama “#HappyMoments”. Istilah “Happy 

Moments” dipilih untuk merepresentasikan momen spesial orang tua dan anak 

yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, yang dikemas dengan lebih 

kreatif dan berkesan oleh cherisyou. Pemilihan nama ini memiliki tujuan untuk 

menggunakan nama brand  product  yang social media friendly untuk 

kepentingan memperoleh brand awareness dan  engagement, tetapi tetap 

mencerminkan brand image dari cherisyou. 

Tagline dari brand  “#HappyMoments” adalah “Create Memories Together”. 

Tujuan pemilihan kata-kata “Create Memories Together” adalah untuk 

menjelaskan tentang kegiatan brand  secara singkat, ringkas dan jelas. Kegiatan 

brand  yang dimaksud adalah orang tua dan anak secara langsung menghias 

creative kit yang telah disediakan oleh cherisyou. 

Kegiatan promosi untuk pelaksanaan aktivasi ini akan dilaksanakan 1 bulan 

sebelum event akan dilaksanakan melalui media-media online maupun offline. 

Media online yang akan digunakan adalah media sosial yang memuat informasi-
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informasi produk dan program aktivasi “#HappyMoments”. Media promosi offline 

yang digunakan adalah brosur, x-banner, mini x-banner yang akan disebarkan 

pada tempat-tempat yang strategis. Media-media desain yang digunakan 

sebagai display aktivasi pada masa pelaksanaan aktivasi “#HappyMoments” 

adalah signage, POP Display, photobooth, creative kit, dan merchandise. 

Pada pelaksanaan aktivasi “#HappyMoments” para peserta pada 

pertamanya akan dipersilahkan untuk berfoto bersama (orang tua dan anak), 

kemudian hasil foto akan dicetak dan dibingkai menjadi creative kit. Orang tua 

dan anak dapat berkreasi bersama dengan creative tools yang disediakan, dan 

hasil karyanya dapat dibawa pulang sebagai memento momen spesial keluarga. 

Pada pelaksanaan aktivasi “#HappyMoments” para peserta yang melakukan 

posting hasil karyanya pada media sosial akan mendapatkan merchandise gratis 

(melalui voucher) dan feature di media sosial cherisyou sebagai bentuk apresiasi 

atas customer engagement yang telah dilakukan. 

Tujuan dari pelaksanaan aktivasi “#HappyMoments” adalah untuk 

membangun awareness masyarakat pada produk dan brand baik secara visual 

maupun fungsional, membangun minat masyarakat terhadap brand dan produk 

berdasarkan teori tahapan brand  (Interest-Trial-Loyalty), serta membangun 

minat masyarakat untuk melakukan  engagement. 

3.2.1 Konsep Gaya Desain 

Gaya desain utama yang akan digunakan dalam program brand  cherisyou 

“#HappyMoments” adalah flat design. Gaya desain ini dipilih karena berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, gaya desain ini semakin 

berkembang pesat sejak tahun 2014 yaitu pada media masa sosial dan internet 

sebagai portal penampung karya seni semakin berkembang. Gaya flat design 

telah disesuaikan dengan brand attributes cherisyou dan berdiri sebagai ciri-ciri 

visual yang akan terus melekat pada brand dan produk dari cherisyou, baik 

dalam faktor elemen desain maupun ilustrasi yang tercantum di dalam berbagai 

media.  

 

3.2.1.1  Gaya Flat Design 
Flat design merupakan gaya desain yang berasal dari swiss atau biasa 

disebut swiss design yang diperkenalkan dan terkenal sejak sekitar 1940-1950. 
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Flat design adalah gaya desain yang menggunakan teknik dasar menghilangkan 

beberapa teknik menggambar seperti gradasi, tekstur dan karakter desain 3 

dimensi lainnya. Walaupun teknik-teknik ini dihilangkan, tetapi wujud tampilan 

visual dari obyek yang direpresentasikan tetap terlihat dan tetap menarik 

(Brandle, 2014:24). Pada gaya desain flat design warna yang digunakan adalah 

warna yang simple, bentuk sederhana, tata letak dan pemilihan font yang rapih 

tetapi tidak terkesan tua. Gaya desain flat design sejak tahun 2014 hingga 

sekarang (2018) merupakan pilihan utama dalam mendesain tampilan secara 

digital yang modern, simple, dan to-the-point untuk audience semua umur. 

Berikut adalah prinsip-prinsip desain berdasarkan gaya flat design (Brandler, 

2014: 29): 

1. Elemen desain yang simple 
Elemen desain, terutama secondary graphic hadir sebagai pelengkap 

dari obyek flat design utama. Elemen desain tidak mengganggu fokus 

dari audience untuk melihat obyek utama yang ingin disampaikan, tetapi 

tetap tersaji dengan warna dan bentuk yang menarik dan estetik. 

2. Fokus pada tipografi 
Tipografi pada flat-design harus terlihat lebih menonjol dengan berbagai 

atribut tipografinya dibandingkan dengan desain simple yang ada di 

sekitarnya, dan menjadi titik fokus utama, agar pesan dapat lebih 

tersampaikan dengan efisien dan efektif. (informasi lebih detail tentang 

tipografi cherisyou akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya). 

3. Fokus pada warna 
Warna-warna yang digunakan pada flat design pada umumnya adalah 

warna yang lebih cerah dengan perpaduan warna yang lebih berwarna 

dibandingkan gaya desain lain. Warna yang dipadukan biasanya hanya 

terfokus pada 2-3 warna dan warna-warna turunannya.  

4. Tampilan visual minimalis 
Pada flat design, semua elemen desain harus tertata dengan rapi, tidak 

berlebihan dan cenderung to-the-point agar fokus dari audience tetap 

tertuju pada pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan juga 

harus seminimal mungkin (tidak terlalu banyak), namun efektif.  
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5. Tampilan yang tidak terlihat “flat” 
Walaupun gaya flat design tergolong sederhana secara visual, tetapi 

pada pengaplikasiannya, tetapi flat design merupakan gaya desain yang 

kompleks. Hal ini dikarenakan desainer harus menyesuaikan semua 

elemen desain simple agar dapat tertata secara menarik, baik untuk 

desain layout, ilustrasi ataupun secondary graphic agar terlihat sebagai 

desain yang cerah dan berwarna. 

Penulis memilih “flat design” dengan kombinasi 

penggunaan gradasi warna yang telah 

disesuaikan dengan color pallete cherisyou 

sebagai dasar gaya desain utama yang 

digunakan untuk brand dan produk activity and 

record book cherisyou dikarenakan gaya desain 

ini terkesan modern, simple, to-the-point, fun 

dan cenderung menarik untuk kalangan semua 

umur baik untuk anak-anak yang tengah belajar 

bentuk dan warna maupun remaja hingga orang 

dewasa. Penulis memadukan gaya desain 

utama flat design media pelaksanaan aktivasi 

dari “#HappyMoments” dan media-media 

promosi pendukung lainnya. 
Gambar 3.1. Preview produk cherisyou 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

3.2.1.2.  Elemen Desain 
Elemen desain adalah hal yang sangat penting dibidang desain grafis untuk 

mewujudkan prinsip-prinsip gaya desain yang telah ditentukan. Elemen desain 

akan selalu ada pada semua media desain yang diperlukan oleh seorang 

desainer. Elemen-elemen desain terdiri atas 6 unsur yang dapat ditentukan 

sebagai berikut (Sherin, 2012: 43): garis, bentuk, tekstur, ruang, ukuran, warna 

Penulis menyimpulkan bahwa elemen desain yang digunakan di dalam 

brand, produk, keperluan brand  dan semua media promosi cherisyou harus 

dapat merepresentasikan brand attributes dari activity and record book cherisyou 

sebagai brand yang creative, fun, family-friendly, dan merepresentasikan unsur 
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precious memento. Elemen desain yang didesain secara tepat dapat menunjang 

penyampaian brand attributes yang ditentukan melalui 6 unsur elemen desain 

yang saling berkaitan. 

 

3.2.1.3  Color Palette 
Warna adalah salah satu unsur bagi desainer untuk dapat 

mengkomunikasikan ide kreatif pada desainnya untuk para audience yang 

melihatnya. Setiap warna memiliki arti yang berbeda-beda dan mempengaruhi 

audience secara visual, keinginan maupun alam bawah sadar (psikologis) untuk 

dapat tertarik membeli produk/jasa yang ditawarkan. 

Color palette dapat diartikan sebagai kisaran warna (range of colors) 

merupakan beberapa warna yang dipilih oleh seorang desainer yang digunakan 

sebagai indikator untuk warna-warna apa saja yang akan digunakan untuk 

mendesain. Color palette dapat ditentukan oleh desainer untuk 

merepresentasikan suatu mood, dan pada umumnya digunakan untuk 

mendukung mood board. 

 

Gambar 3.2. Moodboard cherisyou 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Teori tentang warna dan color palette dinilai penulis dapat menunjang 

perancangan segala keperluan brand  dan media promosi dari activity and record 

book cherisyou. Dikarenakan pengaplikasian warna yang tepat dapat membantu 

penulis dalam menginterpretasikan brand attributes dari cherisyou. Berikut 

adalah moodboard dan color palette yang digunakan dalam perencanaan brand  

dan media promosi untuk activity and record book cherisyou. 

Warna yang digunakan didalam color palette untuk brand dan produk 

cherisyou adalah warna warna dengan tema “rainbow pastel colors”, yang 

merupakan representasi dari beragamnya momen spesial yang berlaku didalam 

suatu keluarga, dan membantu penulis dalam merancang produk secara detail di 

setiap momennya. Untuk logo dan secondary graphic digunakan warna merah 

muda (pink), orange emas (golden orange), dan biru muda (light blue). Berikut 

pengertian dan alasan pemilihan warna-warna yang digunakan untuk logo dan 

secondary graphic cherisyou: 

 

Gambar 3.3. Produk dan logo cherisyou 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

Warna merah muda (pink) melambangkan kepedulian, kelembutan, 

feminitas, dan cinta di dalam suatu keluarga. Warna orange emas (golden 

orange) melambangkan keceriaan, optimistis, kreativitas yang dimiliki oleh setiap 

anggota keluarga, terutama pada masa golden age anak (0-6 tahun). Warna biru 
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muda melambangkan masa childhood anak di keluarga, dan rasa harmonis yang 

dirasakan di keluarga. 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media 

Media komunikasi yang terpilih untuk brand  dan media promosi cherisyou 

dengan tujuan untuk memperkenalkan produk dan melaksanakan program 

aktivasi adalah sebagai berikut: 

 

1. Media Sosial 
Media sosial merupakan media promosi dan komunikasi pada  yang 

paling digemari oleh para pelaku bisnis pada umumnya, dikarenakan biaya 

yang murah dan cenderung gratis, banyak  segmen yang aktif di media 

sosial, tetapi alasan yang utama adalah masyarakat yang cenderung visual 

oriented. Masyarakat yang visual oriented lebih mementingkan untuk 

mendapatkan sebanyak mungkin experience dalam waktu yang singkat, dan 

untuk menyikapi hal ini diperlukan visual storytelling. Visual storytelling yang 

baik dapat meningkatkan loyalitas brand, memperkuat hubungan dengan 

konsumen, meningkatkan awareness dan manfaat-manfaat positef lainnya 

(Walter, 2014:18). 

Media sosial yang akan digunakan untuk keperluan brand  dan media 

promosi adalah Instagram, Facebook, dan LINE@. Media-media sosial ini 

terpilih karena berdasarkan dari data survei dan riset yang dilakukan penulis, 

bahwa orang tua muda tergolong aktif menggunakan media-media sosial 

tersebut. Konten dari media sosial cherisyou yaitu; desain yang memuat 

komunikasi dan informasi terbaru tentang brand dan produk activity and 

record book cherisyou dan program aktivasi “#HappyMoments” untuk calon , 

dan video-video representasi brand attributes cherisyou dan program 

aktivasi. 

Tujuan utama digunakan media-media sosial ini adalah untuk 

membangun awareness, delivery dan media evaluation bagi masyarakat 

terhadap value and proposition dari produk cherisyou dan program aktivasi 

#HappyMoments, sehingga mempengaruhi calon customer untuk membeli 

produk cherisyou. Media sosial juga digunakan sebagai portal utama 

terjadinya transaksi jual beli dan komunikasi  service dan customer. 
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2. Mini X-Banner dan X-Banner 
Media cetak adalah media promosi yang digunakan untuk menarik 

perhatian , salah satunya adalah Banner. Banner adalah salah satu media 

promosi cetak yang paling digunakan secara umum, walaupun masyarakat 

sudah terbiasa menggunakan media informasi digital, tetapi untuk promosi 

secara offline, banner tetap merupakan cara yang efektif untuk 

mengkomunikasikan informasi (Wijayanti, 2017:80). 

Pada penerapannya, banner yang digunakan adalah mini X-banner 

dikarenakan ukuran yang tidak terlalu besar dan efisien dan akan diletakkan 

di babystore Surabaya. Konten dari Mini X-banner cherisyou akan berisi 

promosi program brand aktivasi, informasi kontak pembelian lengkap dengan 

QR code LINE@. Sedangkan X-banner akan digunakan pada saat program 

aktivasi “#HappyMoments” berlangsung. 

Tujuan dipilihnya x-banner dan mini x-banner sebagai salah satu media 

promosi activity and record book cherisyou adalah untuk menarik awareness 

dan media evaluation untuk masyarakat tentang delivery informasi produk 

dan sebagai media penyampaian program brand  cherisyou 

“#HappyMoments”. 

 

3. Thank You Card 
Media ini digunakan sebagai bentuk dari after sales kepada konsumen. 

After sales service membantu pebisnis untuk memiliki hubungan yang baik 

dengan konsumen, dikarenakan konsumen akan beranggapan bahwa jasa 

atau produk ditawarkan berasal dari perusahaan yang terpercaya, 

bertanggungjawab dan menghargai konsumennya. (Rahman, 2015:1) Thank 

you card ini akan diselipkan didalam bersama dengan kumpulan sticker dari 

buku cherisyou sebagai bentuk apresiasi pada konsumen, sehingga dapat 

diberikan secara offline maupun online. Tujuan utama dari pemilihan media 

ini untuk menyampaikan value proposition dan brand attributes dari activity 

and record book cherisyou melalui after sales service yang baik. 
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4. Video Promosi 
Dalam melaksanakan online marketing, diperlukan banyaknya variasi 

konten yang di unggah dalam media sosial atau website, seperti foto, online 

catalogue,  polling interaktif, video promosi, video tutorial, dan banyak bentuk 

online marketing lainnya yang mampu menarik perhatian dan membangun 

relasi dengan  (Wahyudi,2015). Video yang digunakan dalam perancangan 

brand  activity and record book cherisyou berupa video singkat dengan 

durasi 15 detik – 1 menit yang akan disebarkan dalam berbagai media 

sosial, sebagai media promosi singkat dengan tingkat efisiensi waktu yang 

tinggi. 

Tujuan utama dari pemilihan media ini untuk meningkatkan awareness 

dan terhadap brand dan produk cherisyou serta program aktivasi 

“#HappyMoments”, serta media delivery menyampaikan value dari brand 

cherisyou beserta program aktivasi “#HappyMoments”. Melalui video ini 

masyarakat juga mampu melakukan evaluation terhadap brand, produk dan 

program aktivasi “#HappyMoments”. 

 

5. Flyer 
Flyer adalah media promosi pelengkaap yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan program brand  activity and record book cherisyou. Media 

promosi cetak yang diletakkan di tempat-tempat strategis dapat 

meningkatkan tingkat keberhasilan promosi, terutama jika  segment yang 

ditargetkan sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan (Wijayanti, 

2017:80). 

Tujuan utama penulis memilih media flyer adalah untuk meningkatkan 

awareness terhadap brand dan produk cherisyou sekaligus 

“#HappyMoments”. Brosur akan memuat konten tentang detail produk, dan 

promosi brand activation. Brosur akan disebarkan di beberapa tempat 

dimana para young parents sering berkunjung seperti babystore sebagai 

fokus utamanya. 

 



 
 

 50 

6. Online Poster 
Online poster yang dimaksud dalam perancangan brand  dan media 

promosi dari cherisyou merupakan poster yang akan di post secara online di 

berbagai sosial media secara luas. Karena pada masa sekarang tidak 

dipungkiri bahwa media sosial digital sangatlah berpengaruh sebagai media 

informasi utama bagi masyarakat, dan sering diakses oleh masyarakat. 

(Sridevi, 2016: 1) 

Pada pelaksanaannya penulis akan menggunakan media promosi online 

poster ini pada berbagai media sosial, dan dilengkapi promote dari portal 

event terpercaya di kota Surabaya yaitu Event Surabaya. 

 

7. Endorsement 
Endorsement adalah kegiatan dimana produk atau jasa yang digunakan 

akan di promosikan dengan mengandalkan public figure yang dikenal oleh 

masyarakat luas yang dituju. Public figure mampu membuat masyarakat 

agar dapat lebih percaya dan yakin pada produk atau jasa yang ditawarkan 

dan meningkatkan minat belinya. (Sridevi, 2016:2) 

Tujuan utama penulis memilih media endorsement adalah untuk 

meningkatkan awareness terhadap brand dan produk cherisyou sekaligus 

“#HappyMoments”. Endorsement dapat menjadi media delivery dan 

evaluation yang memuat konten tentang detail produk, dan promosi brand . 

Clairine Mackenzey adalah artis instagram cilik Surabaya yang dipilih untuk 

mempromosikan brand, produk serta program aktivasi cherisyou. Clairine 

Mackenzey mempunyai kurang lebih sekitar 75.000 followers aktif. 

 

8. Voucher 
After sales service adalah sebuah layanan atau tindakan yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan setelah transaksi jual-beli selesai dilakukan. Bentuk-

bentuk after sales service bervariasi, tetapi tetap memberikan dampak positif 

baik bagi customer secara berkepanjangan atau jangka waktu yang singkat. 

(Rahman, 2015:2) 

Voucher yang akan dibagikan pada saat program aktivasi 

“#HappyMoments” ini memuat keuntungan yang akan diberikan pada 

peserta bila telah melengkapi syarat dan ketentuan yang diberikan. Pada 
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penerapannya voucher ini dapat digunakan oleh peserta untuk mendapatkan  

satu set merchandise pada pembelian buku setelah melalukan bentuk 

unggahan hasil karya creative kit. 

Tujuan utama dari media voucher  ini adalah sebagai media untuk 

meningkatkan awareness terhadap produk dan program aktivasi, evaluation 

bagi customer sekaligus media penyampaian (delivery) value terhadap brand 

cherisyou dan program aktivasi “#HappyMoments”. Voucher ini juga akan 

dibagikan pada calon customer yang telah menjalankan syarat dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bentuk after sales service. 

 

9. Promotional E-mail Newsletter 
Berhubungan baik dengan konsumen atau pembeli merupakan hal 

yang sangat penting bagi suatu bisnis. Menempatkan konsumen sebagai 

individu yang penting dan diprioritaskan akan memberikan kesan yang baik 

di dalam benak konsumen. Hal ini dapat dilakukan oleh pelaku bisnis melalui 

media yang sangat simple dan konsumen tidak dalam kondisi paksaan dan 

dapat memilih untuk mengetahui informasi itu atau tidak, yaitu melalui media 

e-mail promotional newsletter. (Walter, 2014:52) 

Promotional e-mail newsletter yang digunakan oleh cherisyou memuat 

konten yang bervariasi, seperti kegiatan promosi, informasi produk, dan 

promosi program aktivasi “#HappyMoments” (awareness, delivery, 

evaluation, purchase, after sales service). Penulis akan mengumpulkan data 

e-mail calon konsumen pada saat program aktivasi dan nanti akan terus 

memberikan update terkini seputar cherisyou pada  yang terkait. Tujuan 

utama dari pemilihan media promotional e-mail newsletter ini adalah untuk 

meningkatkan awareness terhadap produk dan program aktivasi. 

 

10. Brosur Product Catalogue 
Katalog mempunyai fungsi sebagai alat promosi, dikarenakan di dalam 

katalog akan ada detail produk yang merupakan keunggulan produk. 

Sehingga akan memudahkan konsumen untuk memahami, sekaligus 

memudahkan pihak penjual untuk menonjolkan nilai-nilai keunggulan dari 

produk/jasa yang dijual secara efektif dan efisien. (Wijayanti, 2017: 86) 
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Tujuan utama dari pemilihan media brosur product catalogue untuk 

kepentingan promosi cherisyou adalah untuk meningkatkan awareness 

masyarakat terhadap brand dan produk cherisyou melalui detail produk 

secara jelas dengan visual yang merepresentasikan cherisyou dan program 

aktivasi “#HappyMoments”. Product catalogue ini akan disajikan dalam 

bentuk cetak dan secara online. 

 

11. Booth Design 
Tampilan bisnis yang disajikan pada konsumen merupakan hal yang 

penting dan mempengaruhi minat konsumen untuk membeli atau 

menggunakan produk/jasa yang ditawarkan. Tampilan bisnis yang dimaksud 

adalah seperti desain dari toko atau pabrik dimana transaksi jual-beli dapat 

terjadi. Tampilan tersebut akan merepresentasikan brand image, apakah 

brand tersebut dapat terpercaya, apakah brand tersebut mengutamakan 

konsumen, dan berbagai faktor lain. (Sanyogo, 2013:4) 

Desain booth dari cherisyou akan didesain agar dapat 

merepresentasikan brand dari cherisyou dan program aktivasi 

“#HappyMoments”, dan sebagai lokasi utama secara offline terjadinya 

kegiatan promosi dan aktivasi yang akan dilakukan. 

Tujuan dari pemilihan media booth ini adalah untuk awareness terhadap 

brand cherisyou dan program aktivasi “#HappyMoments” sekaligus sebagai 

media delivery dan evaluation terhadap konsep brand dan produk cherisyou. 

Melalui booth yang dilengkapi dengan desain dan berbagai media 

didalamnya, diharapkan juga mempengaruhi minat calon  terhadap brand 

cherisyou dan program aktivasi untuk melihat hingga membeli produk. 

 

12. Point of Purchase (POP) Display 
Menurut Lewison dan Delozier, Point of Purchase Display merupakan 

display produk dengan menggunakan beberapa macam point of purchase 

untuk memberikan informasi mengenai produk pada konsumen. 

Penggunaan Point of Purchase Display dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen karena telah didesain semenarik mungkin (Sanyogo, 2013:2). 

POP dari cherisyou berupa rak buku mini yang akan diletakkan di 

Pakuwon Mall Surabaya agar para  dapat langsung membeli produk tanpa 
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harus melalui online. Pada desainnya, rak buku mini ini akan disesuaikan 

dengan desain brand cherisyou, dan akan dikelilingi oleh beberapa signage 

kecil yang memuat promo atau deskripsi produk sesuai dengan desain 

“#HappyMoments”. 

Tujuan utama dari POP Display ini adalah untuk membangun 

awareness masyarakat terhadap produk pada saat program aktivasi, 

meningkatkan minat membeli produk melalui media visual (puchase), dan 

sebagai media delivery dan evaluation value dan proposition dari brand dan 

produk cherisyou. 

 

13. Photobooth dan Creative Kit 
Pelaksanaan brand and product  dari activity and record book cherisyou 

akan dilakukan dengan teori brand activation wheel sebagai dasar. Brand  

wheel terdiri dari tiga tahap (Wahyudi, 2017). Tiga tahap brand  wheel yaitu 

interest (tertarik pada brand and product), trial (mencoba/mengonsumsi 

produk yang ditawarkan),dan loyalty (kepercayaan pada brand and product 

telah terbangun, dan bentuk  engagement dapat terjadi). 

Creative kit adalah media utama brand and product  dimana orang tua 

dan anak akan secara bersamaan menghias foto yang sudah dicetak setelah 

foto di photobooth, dan sudah dikemas di dalam creative photo frame, 

sehingga orang tua dan anak dapat merasakan secara langsung bagaimana 

experience pada saat mengisi activity and record book cherisyou. Creative 

kit  ini dapat dibawa pulang oleh para peserta program aktivasi 

“#HappyMoments”. Penulis akan merekomendasikan peserta untuk 

mengunggah hasil karya ke media sosial untuk mendapatkan merchandise 

dan voucher tertentu, sehingga bentuk  engagement  terlaksana. 

Tujuan utama dari pemilihan media ini adalah sebagai media delivery 

dan evaluation untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang value 

proposition dari produk dan brand cherisyou. 

 

14. Merchandise 
After sales services mempunyai manfaat selain mempertahankan dan 

membangun hubungan baik dengan konsumen, karena dengan after sales 

service yang memuaskan tentu konsumen akan merasakan kepuasan 
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hingga pada titik akan merekomendasikan produk/jasa yang ditawarkan 

pada calon konsumen lainnya (Rahman, 2015: 3). Merchandise merupakan 

salah satu media promosi di dalam suatu event, yang dapat memberikan 

kesan positif pada konsumen karena merchandise mampu membuat 

konsumen senang dan lebih mengingat brand dan produk yang ditawarkan. 

Selain itu, merchandise dapat juga menjadi bahan promosi dan dapat 

direkomendasikan oleh konsumen pada calon konsumen lainnya. 

Merchandise ini akan diberikan pada konsumen yang telah berpartisipasi 

dalam program brand  cherisyou, atau telah membeli produk dari cherisyou 

baik secara online maupun offline. Merchandise yang ditawarkan berupa 

gantungan kunci, sticker, pin, pembatas buku, dan fun stickers yang dikemas 

dalam tas spunbound. 

Tujuan utama dari pemilihan media merchandise  ini adalah sebagai 

media awareness terhadap brand sesuai dengan kegunaan setiap 

merchandise dan evaluation bagi customer sekaligus media penyampaian 

(delivery) value terhadap brand cherisyou dan program aktivasi 

“HappyMoments”. Merchandise akan dibagikan pada calon  yang telah 

melakukan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebagai bentuk after 

sales service. 

3.2.3 Program Media  

Program brand  dan media promosi untuk activity and record book cherisyou 

berlangsung pada tanggal 1 Maret 2018 hingga 31 Mei 2018. Tahapan 

komunikasi dalam pelaksanaan perencanaan brand  dan media promosi untuk 

activity and record book cherisyou adalah sebagai berikut: 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Media Sosial 1 Maret 2018 – 
Tidak ada 
batasan waktu 

Instagram 
Facebook 
LINE@ 

Awareness, delivery, 
evaluation, purchase, 
After sales service. 

2 Mini x-banner 
dan x-banner 

31 Maret 2018 
– 28 April 2018 

Baby Store 
Surabaya dan 
Pakuwon Mall 
Surabaya. 

Awareness, delivery, 
evaluation. 
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3 Online Poster 14 April 2018 – 
28 April 2018 

Instagram 
Facebook 
LINE@ 

Awareness, delivery, 
evaluation, purchase. 

3 POP Display 28 April 2018 Pakuwon Mall 
Surabaya 

Awareness, delivery, 
evaluation, purchase. 

4 Booth 28 April 2018 Pakuwon Mall 
Surabaya 

Awareness, delivery, 
evaluation, purchase. 

5 Promotional 

e-mail 
newsletter 

28 Maret 2018 
– Tidak ada 
batasan waktu 

Pakuwon Mall 
Surabaya 

Awareness, delivery, 
evaluation, purchase, 
after sales service. 

6 Product 
Catalogue 

28 Maret 2018 
– Tidak ada 
batasan waktu 

Media sosial, 
Pakuwon Mall 
Surabaya 

Awareness, delivery, 
evaluation, purchase. 

7 Thank You Card 1 Maret 2018 – 
Tidak ada 
batasan waktu 

Setiap terjadi 
transaksi 
pembelian. 

After sales service 

8 Video 31 Maret 2018 
– Tidak ada 
batasan waktu 

Instagram 
Facebook 
LINE@ 

Awareness, delivery, 
evaluation, purchase. 

9 Endorsement 9 April 2018 – 
Tidak ada 
batasan waktu 

Instagram Awareness, delivery, 
evaluation, purchase. 

10 Photobooth 28 April 2018 Pakuwon Mall 
Surabaya 

Evaluation, delivery, 
evaluation. 

11 Creative Kit 28 April 2018 Pakuwon Mall 
Surabaya 

Awareness, delivery 
dan evaluation. 

12 Merchandise 1 Maret 2018 – 
Tidak ada 
batasan waktu 

Pakuwon Mall 
Surabaya 

Awareness, evaluation 
dan after sales service. 
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13. Voucher 29 April 2018 – 
31 Mei 2018 

Pakuwon Mall 
Surabaya dan 
transaksi 
pembelian 
(S&K yang 
berlaku). 

Awareness, delivery, 
evaluation, purchase 
dan after sales service. 

 

Tabel 3.1. Pemilihan media brand  dan promosi cherisyou 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Mini X-Banner Biaya Cetak 3 20.000 60.000 

2 X-Banner Biaya Cetak 1 75.000 75.000 

3 Product Catalogue Biaya Cetak 1 Rim 525.000 525.000 

4 Booth Biaya Cetak 1 3.000.000 3.000.000 

5 Endorsement Biaya Cetak 4 foto 150.000 150.000 

6 POP Biaya Cetak 1 500.000 500.000 

7 Fun Sticker (Bontax) Biaya Cetak 10 7.000 70.000 

8 Kertas Photo Biaya Cetak 50 10.000 500.000 

9 Photo Frame Biaya Cetak 10 8000 80.000 

10 Photobooth Biaya Cetak 1 500.000 500.000 

11 Creative Kit Biaya Cetak 10 25.000 250.000 

12 Gantungan kunci 2 sisi Biaya Cetak 20 5.000 100.000 

13 Pin Biaya Cetak 20 2.000 40.000 

14 Bookmark (A3+) Biaya Cetak 5 8.000 40.000 
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15 Thank You Card (A3+) Biaya Cetak 2 8.000 16.000 

16 Tas Spunbound Biaya Cetak 50 5.000 250.000 

17 Instagram Ads Biaya Operasional 30 hari 25.000 750.000 

18 Facebook Ads Biaya Operasional 30 hari 25.000 750.000 

19 Proposal Biaya Cetak 1 50.000 50.000 

20 Signage Biaya Cetak 1 100.000 100.000 

21 Voucher (A3+) Biaya Cetak 2 8.000 16.000 

22 Standee Biaya Cetak 2 250.000 500.000 

23 Online Poster Biaya Operasional 1 250.000 250.000 

TOTAL 8.572.000 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

Anggaran penyewaan tempat di Pakuwon Mall Surabaya, masih belum dapat 

dipastikan karena bergantung pada jumlah peserta aktivasi dan shared fee 

dengan partner Leeven Co. 

 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Demi pelaksanaan perancangan brand  dan media promosi yang efektif dan 

optimal maka akan diadakan uji coba produk untuk menetapkan tingkat 

efektivitas, efisiensi, dana tau daya tarik dari produk yang dihasilkan. Bagian ini 

terdiri atas desain uji coba, subjek coba, jenis data dan instrument pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. 
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3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) 

 
Gambar 3.4. Sketch Logo Aktivasi #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

 

Gambar 3.5. Tight Tissue Logo Aktivasi #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.6. Logo Aktivasi #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 

 
Gambar 3.7.  Stationery (Proposal Envelope) 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.8. Activation Stationery (ID Card) 

Sumber: Dokumen Penulis 

 
Gambar 3.9.  Activation Stationery (Voucher) 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.10. Proposal Kerjasama #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 

 
Gambar 3.11. Instagram cherisyou 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.12. Facebook cherisyou 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

 

Gambar 3.13. Flyer #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.14. Mini X-Banner #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 

 
Gambar 3.15. X-Banner #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.16.  Stationery Business Card cherisyou 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

Gambar 3.17. POP Display Book Counter cherisyou 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.18. Thank you card cherisyou 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

Gambar 3.19. Katalog produk cherisyou 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.20. Display Booth cherisyou pada aktivasi #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 

 
 

Gambar 3.21. Promotional email newsletter #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.22. Photobooth background #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

Gambar 3.23. Foto endorsement bersama Clairine 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.24. Mockup creative kit #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 

 
Gambar 3.25. Merchandise cherisyou pada #HappyMoments 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.26. Storyboard video pendek 1 dan 2 cherisyou 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.27. Storyboard video pendek 3 cherisyou 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.28. Online poster #HappyMoments 

Sumber: Dokumen penulis 

 

Gambar 3.29. Sertifikat peserta #HappyMoments 

Sumber: Dokumen penulis 
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3.3.2. Subjek Coba (responden, expert user dan extreme user). 

Pemilihan subjek coba untuk data pengembangan perancangan brand  dan 

media promosi cherisyou pada narasumber expert dan extreme user 

menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview), sedangkan 

pada pengumpulan data pada responden menggunakan angket (kuisioner). 

Pengumpulan data dilakukan pada narasumber-narasumber yang berdomisili di 

kota Surabaya dan memiliki profil dan latar belakang para ahli dibidangnya dan 

target market yang ingin dicapai oleh cherisyou. 

Narasumber expert user di pilih oleh penulis berdasarkan keahlian dan 

profil pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan data dalam perancangan 

program aktivasi “#HappyMoments” terhadap brand cherisyou. Narasumber 

extreme user yang dipilih adalah para ibu rumah tangga muda yang berdomisili di 

Surabaya dengan kondisi ekonomi menengah atas – atas yang mempunyai anak 

dengan usia 0-6 tahun, serta memiliki peran aktif dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Responden dari angket (kuisioner) yang disebarkan, 

adalah para orang tua muda yang berdomisili di Surabaya. 

3.3.2.1. Narasumber Expert User 

Narasumber Expert User 1: Bpk. Junko Alessandro 

Profesi: Dosen International Business Management Universitas Ciputra 

Kaitan narasumber dengan perancangan tugas akhir: 
- Beliau dapat membantu dapat memberikan saran, dan kritik seputar brand 

and product  serta media promosi dari cherisyou dari sisi marketing, bisnis 

dan teknik promosi. 

 

Narasumber expert user 2: Bpk. Franky Kurniawan 

Profesi: 
- Pemilik Elevate Branding Surabaya 

- Dosen Visual Communication Design Universitas Ciputra 

Kaitan narasumber dengan perancangan tugas akhir: 
- Beliau dapat membantu dapat memberikan saran, dan kritik seputar brand 

and product  serta media promosi dari cherisyou dari sisi desain, branding, 

dan aktivasi brand. 
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Narasumber expert user 3: Bpk. Marvin Ade 

Profesi: 
- Pemilik Maru Design Surabaya 

- Dosen Visual Communication Design Universitas Ciputra 

- Salah satu penulis buku “Stupid Marketing” 

Kaitan narasumber dengan perancangan tugas akhir: 
- Beliau dapat membantu dapat memberikan saran, dan kritik seputar brand 

and product  serta media promosi dari cherisyou dari sisi desain, branding, 

dan aktivasi brand, dan marketing. 

 

3.3.2.2. Narasumber Extreme User 
Narasumber extreme user 1: Ibu.Hennie Hadisoewignyo 

Profesi: Ibu Rumah Tangga 

Jumlah anak: 1 (Perempuan, usia 6 tahun) 

Kaitan narasumber dengan perancangan tugas akhir: 
- Beliau dapat memberikan pendapat, saran, kritik seputar perancangan brand 

aktivasi dan informasi-informasi lain dari perspektif ibu rumah tangga. 
- Beliau adalah ibu rumah tangga yang sangat aktif dan peduli dengan 

kegiatan-kegiatan pengembangan skill untuk anaknya. 
- Beliau merupakan ibu rumah tangga yang aktif menggunakan internet dan 

media sosial pada waktu senggangnya. 
 
Narasumber extreme user 2: Ibu.Emma Yuliani 

Profesi: Pegawai Swasta 

Jumlah anak: 1 (laki-laki, usia 5 tahun) 

Kaitan narasumber dengan perancangan tugas akhir: 
- Beliau dapat memberikan pendapat, saran, kritik seputar perancangan brand 

aktivasi dan informasi-informasi lain dari perspektif wanita karir. 
- Beliau adalah ibu rumah tangga yang sangat aktif dan peduli dengan 

kegiatan-kegiatan pengembangan skill untuk anaknya. 
- Beliau merupakan ibu rumah tangga yang aktif menggunakan internet dan 

media sosial pada waktu senggangnya. 
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Narasumber extreme user 3: Ibu.Melissa Limantara 

Profesi: Ibu Rumah Tangga 

Jumlah anak: 3 (dengan anak ke-3 laki-laki, usia 6 tahun) 

Kaitan narasumber dengan perancangan tugas akhir: 
- Beliau dapat memberikan pendapat, saran, kritik seputar perancangan brand 

aktivasi dan informasi-informasi lain dari perspektif ibu rumah tangga. 
- Beliau adalah ibu rumah tangga yang sangat aktif dan peduli dengan 

kegiatan-kegiatan pengembangan skill untuk anaknya. 
 

3.3.2.3. Responden 
Profil responden: 
- Pasangan suami-istri yang usia pernikahannya muda, dalam masa 

kehamilan, atau telah mempunyai anak dalam usia 0-6 tahun (golden age). 

- Pasangan suami-istri yang aktif menggunakan internet atau media sosial. 

- Pasangan suami-istri yang meluangkan banyak waktu untuk kebersamaan 

dengan keluarga dan anak-anaknya. 

Lokasi responden: Surabaya 

Usia responden: 25-40 tahun 

Status ekonomi: Menengah atas – atas.7 

3.3.3. Jenis Data  

Jenis data yang dikumpulkan terbagi menjadi data kualitatif (wawancara 

dengan expert dan extreme user) dan data kualitatif (kuisioner pada responden 

terpilih). Pada pengumpulan data secara kualitatif penulis ingin mengetahui 

secara mendalam berdasarkan perspektif narasumber sebagai ahli terpercaya 

dan narasumber berpengalaman untuk efektivitas brand  cherisyou melalui 

program “#HappyMoments”, daya tarik secara visual pada produk dan media 

promosi aktivasi, serta saran dan kritik untuk pengembangan kekurangan 

prototype produk dan media promosi aktivasi. 

Sedangkan pengumpulan data secara kuantitatif melalui penyebaran 

kuisioner penulis mengumpulkan data dalam skala yang lebih luas pada 

masyarakat awam kota Surabaya, yaitu pasangan suami istri muda yang 

mempunyai anak dengan usia 0-6 tahun. Pengumpulan data secara kuantitatif 

mempunyai tujuan untuk mengetahui desain seperti apa yang mempunyai daya 
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tarik tinggi di ruang lingkup target market yang dituju, serta efektivitas desain 

brand dan produk cherisyou beserta program aktivasi “#HappyMoments”. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer dan 
Sekunder cherisyou) 

Fokus pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan pada narasumber-

narasumber yang telah ditentukan adalah sebagai berikut: 

NO 
TEKNIK 
PENGUMPULAN 
DATA 

SUMBER DATA INSTRUMEN  

1 Wawancara 
(Kualitatif) 

Expert user - Program aktivasi untuk 
memperkenalkan produk dengan baik. 

- Bagaimana meningkatkan brand 
awareness pada masyarakat. 

- Media promosi untuk meningkatkan 
penjualan produk. 

- Kesesuaian desain dengan target 
market yang ingin dicapai. 

  Extreme user - Program aktivasi seperti apa yang 
narasumber tertarik untuk menghadiri. 

- Media dan kegiatan promosi yang 
untuk meningkatkan minat beli. 

2 Kuesioner 
(Kuantitatif) 

Responden - Informasi lifestyle konsumen dalam 
melewatkan waktu bersama keluarga 
dan anaknya. 

- Minat konsumen terhadap produk dan 
program aktivasi. 

- Media dan kegiatan promosi yang 
meningkatkan minat beli konsumen. 

 

Tabel 3.3. Instrumen pengumpulan data 

  




