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Bab III Metode Pengembangan 
 

3.1. Model Pengembangan  
Joyjoyba Clothing merupakan bisnis clothing line bertemakan K-Pop yang 

mulai berdiri pada tahun 2017. Sebagai bisnis start-up yang baru berdiri, 
Joyjoyba Clothing sudah memiliki banyak kompetitor. Untuk memberikan suatu 
kelebihan atau yang disebut value proposition, Joyjoyba Clothing menawarkan 
clothing line yang menjual produk mulai dari t-shirt, topi, totebag, sweater, dan 
sebgaianya yang mengangkat style yang sedang digemari di Korea serta budaya 
Korea itu sendiri, baik dari musik, drama, dan lainnya. Hal tersebut kemudian 
dijadikan sebuah design yang simbolik dari budaya Korea. Design yang simbolik 
dari Joyjoyba berupa ilustrasi dan gambar yang tidak terlalu mencolok dalam 
menunjukkan sisi K-Pop sehingga dapat digunakan masyarakat pada umumnya, 
khususnya bagi calon konsumen dari Joyjoyba Clothing yang merupakan 
penggemar K-Pop.  

Dalam menjalankan usaha, Joyjoyba Clothing belum terlalu dikenal oleh 
target pasarnya dan produknya pun belum mendapat kepercayaan penuh dari 
calon konsumen sehingga diperlukan perancangan brand ativation.  

Merancang brand activation dengan mengangkat tema "Rally Games" untuk 
Joyjoyba Clothing yang sesuai bagi penggemar Hallyu yang mayoritas wanita 
berusia 17-25 tahun dimana peduli akan penampilan diri, terutama outfit, dimana 
dalam kegiatan kesehariannya rutinitas diselingi dengan melakukan hobi yang 
berkaitan dengan Hallyu, sehingga dapat melakukan penetrasi pasar pada 
komunitas pecinta Hallyu di Surabaya sekaligus mendapatkan sebuah brand 
experience dari Joyjoyba Clothing.  
 
3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Joyjoyba Clothing, solusi 
komunikasi yang sesuai adalah merancang sebuah brand activation dengan 
menggabungkan 2 media, baik media online maupun media offline. Dari riset 
serta survey yang dilakukan Joyjoyba Clothing pada target konsumen, ditemukan 
bahwa target konsumen merupakan pengguna media sosial yang aktif, dimana 
dari media sosial tersebut para calon konsumen tidak hanya dapat menemukan 
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barang yang diinginkan terkait dengan idola maupun budaya Korea, namun juga 
dapat menjalin hubungan komunikasi dan mengenal penggemar Korea lainnya.  

Selain itu, tidak sedikit dari calon konsumen dari Joyjoyba sering melakukan 
pertemuan secara langsung dengan kelompok/ komunitas dari penggemar 
Korea, baik hanya untuk bertukar informasi, maupun melakukan aktivitas 
bersama dalam bentuk event yang berkaitan dengan Korea dimana dalam event 
tersebut terdapat stan yang menjual berbagai hal terkait dengan idola maupun 
budaya Korea sendiri.  

Melihat hal tersebut, brand activation untuk Joyjoyba Clothing kemudian 
dirancang berupa event lomba baik secara offline maupun secara online yang 
kemudian dijadikan sebagai media utama dalam brand activation serta melalui 
booth stan offline saat event aktifasi dilaksanakan. Penggabungan 2 media, 
online dan offline, akan lebih efektif dalam pengaktivasian Joyjoyba Clothing 
dimana kedua media tersebut berjalan berdampingan agar tidak hanya 
meningkatkan brand awareness calon konsumen terhadap Joyjoyba Clothing, 
tetapi juga memberikan pengalaman bagi mereka untuk dapat memahami brand 
Joyjoyba Clothing dengan baik sehingga akhirnya membuat calon konsumen 
menerima, mencoba, dan setia terhadap brand Joyjoyba Clothing. 

Dari value proposition yang ditawarkan Joyjoyba Clothing, maka brand 
attributes  dan 

 keywords ini nantinya dapat dikembangkan serta menjadi 
acuan dalam perancangan pengaktivasian serta promosi brand Joyjoyba 
Clothing. 
 
3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Melihat target konsumen dari Joyjoyba Clothing adalah penggemar  Korea 
yang mayoritas adalah wanita berusia 17-25 tahun, dimana usia tersebut berada 
pada masa remaja akhir, maka konsep gaya desain yang dipilih untuk digunakan 
dalam perancangan ini adalah gaya desain minimalis serta colorful. Minimalis 
adalah gaya desain yang mengutamakan fokus serta simpel, baik dalam segi 
komposisi maupun elemen bentuk (Gumelar, 2013:150). Gaya desain yang 
digemari di Korea adalah desain  dimana desain tersebut simple 
namun dapat menunjukkan keindahan objek tersebut (Klemp, Ahn & Wagner K, 
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2013:220), sehingga dalam perancangan ini konsep minimalis yang memberi 
kesan simpel, indah dan ekslusif digabungkan dengan konsep gaya desain yang 
colorful agar tetap menggambarkan budaya Korea yang identik dengan seni 
dengan warna-warna cerah.  

Untuk jenis typeface yang akan digunakan dalam perancangan aktivasi dan 
promosi Joyjoyba Clothing adalah sans serif untuk memberikan kesan simpel 
namun tetap indah. Penetapan gaya desain ini diharapkan dapat menarik 
perhatian dan dapat berinteraksi dengan target konsumen.  
 
3.2.1.1 Konsep Pemilihan Warna 

Warna adalah elemen yang penting dalam desain dimana dalam pemilihan 
warna perlu diketahui apa kesan warna tersebut tehadap mata maupun emosi 
dari target audience. Pemilihan warna yang sesuai tema dan dapat 
melambangkan tujuan maupun konsep brand yang akan disampaikan pada 
target konsumen juga sangat diperlukan dalam melakukan pemasaran 
(Hamzahara   

Untuk dapat mengkomunikasikan brand attributes atau keywords dari 
Joyjoyba Clothing, warna yang akan digunakan adalah warna-warna yang cerah. 
Obangsaek merupakan spectrum warna tradisonal Korea dimana warna tersebut 
diambil dari filosofi Yin Yang dimana warna dari obangsaek antara lain biru, 
merah, kuning, putih dan hitam (Gardetti et.al, 2016:54). Dalam perancangan ini, 
warna-warna tersebut akan digunakan sebagai warna primer yang dalam 
komposisi perbandingan penggunaannya lebih besar dibanding dengan warna 
yang lain agar dapat menonjolkan kesan Korea. Disamping itu, penggunaan 
warna-warna cerah akan dapat menimbulkan kesan positif dan semangat.   

 
 
 Selain warna tradisonal Korea, penggunaan warna-warna cerah lainnya 
akan digunakan dalam perancangan media promosi dari pengaktifasian ini agar 

Gambar 3.1 Warna Obangsaek 
Sumber: Data Pribadi 
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sehingga tetap dapat menggambarkan Korea yang identik dengan warna-warna 
cerah. 
 
3.2.1.2 Konsep Typography 

Jenis typography yang akan digunakan dalam perancangan aktivasi dan 
promosi Joyjoyba Clothing adalah typeface kelompok sans serif, baik untuk 
heading maupun untuk body text serta aset. Dengan penggunaan typeface 
kelompok sans serif ini digunakan agar dapat menggambarkan keyword 

yang ingin disampaikan Joyjoyba Clothing pada target konsumen. 
Typeface Raleway, merupakan typeface yang dapat memberikan kesan 

ekslusif, elegan dan mudah dibaca. Maka dari itu, typeface ini akan digunakan 
dalam perancangan, baik perancangan logo aktivasi, maupun untuk heading, 
body text dan asset.  

Gambar 3.2 Typeface Raleway 
Sumber: Data Pribadi 

 Mengingat pengaktifasian yang akan dilakukan Joyjoyba Clothing perlu 
menunjukkan identitas dari Joyjoyba Clothing, maka penggunaan typeface yang 
digunakan sebagai logotype dari brand Joyjoyba Clothing akan turut disertakan 
didalam perancangan ini. Typeface tersebut adalah Lovelo, dimana typeface ini 
merupakan typeface kelompok sans serif yang memiliki bentuk yang mirip 
dengan elemen dalam bendera Korea.  

Gambar 3.3 Typeface Lovelo 
Sumber: Data Pribadi 
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3.2.1.3 Konsep Fotografi 
Konsep fotografi yang akan digunakan Joyjoyba Clothing adalah gaya 

fotografi dengan menggunakan konsep minimalis dan colorful. Berdasar dari 
hasil survey terhadap target konsumen, mereka lebih suka dengan gaya fotografi 
dengan gaya tersebut dibanding dengan gaya fotografi lain. Tren gaya fotografi 
saat ini di Korea menggunakan konsep minimalis dan colorful dimana gaya 
tersebut diadaptasi dari budaya Korea sendiri yang menyukai desain yang simpel 
serta cerah.  

 
 

3.2.1.4 Konsep Logo 
Konsep logo pengaktifasian brand ini adalah penggunaan logogram dan 

logotype yang akan dijadikan sebuah satu kesatuan logo. Untuk logogram, huruf 
Hangul yang merupakan alfabet di Korea sebagai logogram agar dapat 
memberikan gambaran kebudayaan Korea didalam logo. Penggunaan warna 
pada logo pun akan disesuaikan dengan konsep warna di atas. Selain itu, dalam 
perancangan logo, bentuk elemen dari bendera Korea akan digunakan sebagai 
referensi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5 Bendera Korea 
Sumber: Wikipedia 

Gambar 3.4 Gambar referensi foto 
Sumber: https://www.pinterest.com 
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Gambar 3.6 Huruf Hangul 
Sumber: Data Pribadi 

 3.2.1.5 Konsep Ilustrasi 
Konsep gaya ilustrasi yang akan digunakan didalam perancangan ini adalah 

flat design. Menurut UXPin.inc (2015:33-34) flat design saat ini berkembang 
karena memiliki desain yang sederhana, intuitif dan bagus untuk desain yang 
bersifat responsive serta adaptif. Mengingat dalam segi desain Korea 
menggunakan gaya desain yang minimalis, dimana gaya desainnya simpel 
dalam segi komposisi dan bentuk, flat design ini cocok digunakan sebagai gaya 
ilustrasi karena flat design merupakan desain yang menyederhanakan sebuah 
gambat dari bentuk aslinya sehingga info yang disampaikan akan terlihat lebih 
menarik, sederhana, dan lebih mudah dimengerti. 

 
Gambar 3.7 Gambar referensi gaya ilustrasi 

Sumber: https://www.pinterest.com 
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Gambar 3.8 Gambar referensi gaya ilustrasi 

Sumber: https://www.pinterest.com 
 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 
Dalam melaksanakan pengaktifasian brand melalui lomba yang akan 

diadakan Joyjoyba Clothing dibutuhkan berbagai media untuk mempromosikan 
lomba tersebut. Media yang akan digunakan antara  lain booth stan, sosial 
media, web banner, website, poster, flyer, katalog, dan merchandise. Berikut 
adalah strategi yang digunakan melalui setiap media oleh Joyjoyba Clothing: 
 
3.2.2.1 Lomba  

Event lomba yang bertemakan rally games akan diadakan menggunakan 2 
media, yaitu media online dan media offline yang akan diadakan selama bulan 
April hingga bulan Juni 2018. Lomba ini bertemakan rally games yang diadaptasi 
dari acara televisi Korea yang sudah banyak dikenal, Running Man. Dalam Go 
Girl (2017), setiap band atau artis Korea memiliki ciri khas tersendiri yang 
kemudian turut menjadi ciri khas dari penggemarnya. Dengan adanya perbedaan 
tersebut, selera penggemar band satu dengan penggemar band lain juga 
berbeda sehingga harus mencari sesuatu yang dapat diterima oleh berbagai 
penggemar. Dengan adanya perbedaan tersebut, event lomba yang akan 
dilakukan Joyjoyba Clothing yang bertemakan rally games ini akan diperuntukkan 
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kepada semua penggemar K-Pop. Acara ini dibentuk untuk semua penggemar K-
Pop dari berbagai perkumpulan ini mengingat produk dari Joyjoyba Clothing 
yang tidak hanya berfokus pada satu band Korea saja.  

Event lomba baik secara online maupun offline ini Joy Joy Run
yang mengajak peserta untuk dapat berkumpul dan bermain bersama serta 
mencoba secara langsung produk dari Joyjoyba Clothing. Lomba ini akan dimulai 
pada bulan April 2018 secara online (giveaway) dengan menggunakan media 
sosial yang akan diakhiri pada 31 Mei 2018. Kriteria yang perlu diikuti untuk 
dapat bergabung dalam lomba ini antara lain: 

1. Follow akun Instagram dari Joyjoyba Clothing @joyjoybaclothing 
untuk mendapatkan update mengenai detil acara. 

2. Memposting foto dengan membawa/ mengenakan atribut yang 
berhubungan dengan idola mereka yang sudah diletakkan didalam 
template desain yang diberikan dan mentag Instagram Joyjoyba 
Clothing. Dengan hal ini secara tidak langsung peserta akan 
membantu mempromosikan event maupun brand Joyjoyba Clothing 
sendiri.  

3. Dalam caption, peserta diminta untuk menuliskan harapan peserta 
sebagai seorang penggemar budaya Korea terhadap pandangan 
orang lain mengenai mereka. Caption kemudian diakhiri dengan 
#joyjoybaclothing. Secara tidak langsung konten ini dapat 
menyampaikan value proposition dari Joyjoyba Clothing. Dalam 
caption, peserta diminta untuk mentag dua orang lain untuk diajak 
bergabung dalam lomba. 

4. Pemenang akan diumumkan pada 1 Juni 2018, pemenang akan 
dibagi menjadi 2 kategori yaitu 1 orang pemenang berdasar penilaian 
Joyjoyba Clothing dan 2 orang pemenang berdasarkan hasil undian.  

5. Pemenang berdasar pilihan Joyjoyba Clothing akan mendapat hadiah 
1 buah album CD official dari band favorit pemenang, 1 buah produk 
pakaian dari Joyjoba Clothing dan voucher belanja di Joyjoyba 
Clothing sebesar Rp 150.000,00. Sedangkan untuk pemenang 
berdasar hasil undian akan masing-masing mendapat hadiah 1 buah 
poster official dari band favoritnya, 1 buah produk pakaian dari 
Joyjoba Clothing serta voucher belanja di Joyjoyba Clothing sebesar 
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Rp 150.000,00. Ongkos kirim hadiah ditanggung oleh masing-masing 
pemenang. 

E Joy Joy  yang akan dilakukan secara offline pada 9 Juni 2018 
dipilih menjadi salah satu media pengaktifasian Joyjoyba Clothing agar dapat 
melakukan interaksi secara langsung dengan calon konsumen. Target peserta 
event ini sebanyak 100 orang yang nantinya akan dibagi kedalam tim yang 
masing-masing terdiri dari 5 orang. Untuk dapat mengikuti event ini, peserta 
membayar Rp 75.000,00 per orang dan akan mendapatkan goodie bag serta 
kaos yang akan digunakan selama event berlangsung. Dengan hal tersebut, 
secara tidak langsung mereka membeli produk serta mendapat pengalaman 
dalam menggunakan produk Joyjoyba Clothing. Goodie bag dan kaos ini akan 
dibagikan kepada peserta pada saat melakukan pendaftaran ulang. Agar event 
ini dapat berjalan dengan baik dan teratur, disusunlah rundown acara: 

Waktu Nama Acara Keterangan 
08.30  09.00 Loading dock  
09.00  09.50 Persiapan panitia  
09.50  10.00 Persiapan open gate 

registrasi ulang 
 

10.00  10.30 Open gate registrasi ulang Goodie bag dan kaos dibagikan 
ke peserta 

10.30  10.40 Opening MC, adlip 
sponsor & organized by 
Joyjoyba Clothing 

Menjelaskan secara singkat 
tentang Joyjoyba Clothing 

10.40  10.50 Pembagian kelompok  
10.50  11.00 Perkenalan dalam 

kelompok masing-masing 
 

11.00  11.30 Persiapan peserta untuk 
games lomba 

Peserta ganti baju yang sudah 
diberikan saat pendaftaran 
ulang. 

11.30  12.15 ISHOMA Peserta diharapkan menitipkan 
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barang bawaan. 
12.15  14.30 Games 

Photo Zone 
Talk with gesture 
Hip walk relay 
Dance battle 

Games pada lomba dimulai dari 
pos yang sudah ditentukan 
untuk masing-masing 
kelompok. 

Eliminate and find the 
barcode 

Permainan ini dimulai pukul 
13.30  14.30 

14.30  14.45 Berkumpul bersama Penghitungan hasil poin tim 
14.45  15.10 Penghitungan poin hasil 

lomba, pengumuman 
pemenang lomba 

 

15.10  15.20 Sesi foto bersama  
15.20  15.30 Penutupan acara  

 
Tabel 3.1 Rundown Acara 

 
 Dalam event lomba ini nantinya akan ada berbagai permainan, yaitu photo 

zone, talk with gesture, hip walk relay, dance battle dan diakhiri dengan eliminate 
and find the barcode. Tim akan dibagi kedalam 4 pos permainan selain 
permainan eliminate and find the barcode yang dalam setiap pos permainan 
akan ada 2 tim bermain, sedangkan jika ada tim lain di pos tersebut maka 
peserta harus menunggu giliran. Dalam setiap pos, tim akan diberikan waktu 
maksimal 15 menit untuk bermain. Permainan-permainan tersebut memilki cara 
bermain sendiri dan membutuhkan perlengkapan peralatan untuk bermain yang 
membutuhkan pengaplikasian desain logo acara didalamnya. 

Photo zone adalah permainan dimana para peserta dari kedua tim harus 
berada didalam foto yang diambil oleh panitia dan wajah peserta, serta logo 
acara yang ada pada topi harus terlihat jelas dalam foto itu dan tidak terhalang 
oleh apapun agar bisa berhasil dalam permainan ini. Kedua tim bersama-sama 
berada di belakang  backdrop foto yang sudah disediakan. Sambil menunggu 
foto diambil, kedua tim terkadang harus mendorong tim lain keluar dari spot foto, 
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menutupi muka tim lain atau melompat-lompat agar terlihat. Pada saat foto 
diambil, para pemain harus terlihat tersenyum dan berada dalam backdrop. Tim 
dengan jumlah peserta yang terlihat dalam foto dan sesuai dengan ketentuan 
permainan adalah tim yang menang dan mendapatkan 10 poin. Dalam 
permainan ini diperlukan frame berupa backdrop foto berukuran 2x2 meter serta 
topi dimana dalam kedua media ini diperlukan desain dan pengaplikasian logo 
acara.  

Dalam permainan talk with gesture, panitia meminta peserta untuk membagi 
timnya menjadi berpasangan dua-dua. Setiap pasangan terdiri dari pantomimer 
yang akan memperagakan gerakan dari kata yang disediakan oleh panitia dan 
pasangan penerjemah gerak untuk menebak kata tersebut. Kata-kata yang ada 
dalam cue card dari panita berkaitan dengan boyband maupun girlband Korea 
yang sedang hits dan Joyjoyba Clothing. Tim yang memenangkan permainan ini 
adalah tim yang dapat menebak kata paling banyak dan akan mendapatkan poin 
sebesar 10. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk permainan ini adalah cue word 
card yang berisikan kata-kata kunci. 

Hip walk relay ini hampir sama dengan lari estafet yang dilakukan 
bersambung dimana pemain membawa tongkat dan menyampaikannya pada 
pemain lainnya, akan tetapi dalam permainan ini peserta tidak akan berlari untuk 
memberikan tongkat melainkan harus duduk diatas sebuah bantal dan bergerak 
menuju pemain lain dengan mengerakkan pinggulnya.Tim yang paling cepat 
mencapai garis finish akan memenangkan 10 poin pada permainan ini. Media 
yang memerlukan pengaplikasian logo dalam permainan hip walk relay ini adalah 
bantal yang akan dijadikan alas untuk duduk.  

Dance battle ini adalah permainan dimana panitia akan memainkan lagu-
lagu K-Pop yang sedang hits secara acak dan pemain diminta untuk berebut 
maju menarikan koreografi lagu tersebut. Jika ada lebih dari 1 pemain yang maju, 
maka mereka diminta untuk tetap menari dan panitia akan memberikan penilaian 
objektif berdasar mana yang lebih baik dalam menari. Tim yang memenangkan 
permainan ini akan mendapat 10 poin sedangkan tim yang lain akan 
mendapatkan 5 poin.  

Eliminate and find the barcode merupakan permainan dimana peserta harus 
mencari barcode yang ada diadalam lipatan kertas dengan logo acara di bagian 
depannya. Barcode yang ada didalam kertas tersebut terdiri dari barcode LINE@ 
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Joyjoyba Clothing serta barcode akun-akun LINE lain yang secara acak 
diletakkan didalamnya, sedangkan barcode yang harus ditemukan oleh peserta 
adalah barcode LINE@ Joyjyoba Clothing. Dalam mencari kertas tersebut, 
peserta juga harus mengeliminasi peserta dari tim lain dengan cara mecabut 
lonceng kecil dari peserta tim lain yang ada dikaitkan di sepatu peserta, perserta 
harus menjaga lonceng masing-masing agar tidak tercabut pada saat mencari 
kertas berisikan barcode tersebut. Peserta yang loncengnya tercabut tidak dapat 
melanjutkan permainan dan harus kembali ruang venue. Saat menemukan kertas 
dengan barcode, perserta dapat melakukan konfirmasi kepada panitia yang 
berada paling dekat dengan mereka. 3 tim yang berhasil menemukan barcode 
tersebut dengan jumlah terbanyak akan mendapatkan poin sebesar 20, 18, dan 
15. Media yang perlu disiapkan untuk permainan ini adalah kertas yang berisikan 
barcode dengan logo acara dibagian depannya dimana akan dicetak dalam 
kertas berukuran A6 (10.5 x 14.8). Melalui permainan ini, secara tidak langsung 
perserta akan menambahkan LINE @ dari Joyjoyba Clothing di dalam kontak 
LINE mereka sehingga kedepannya mereka dapat mengetahui informasi terkait 
produk dari Joyjoyba Clothing. 

Tiga tim dengan jumlah poin tertinggi akan menjadi pemenang dalam acara 
ini yang akan dibagi menjadi tiga tingkatan juara. Tim juara pertama masing-
masing akan mendapatkan hadiah 1 buah poster official dari band favorit 
pemenang, 1 buah produk pakaian dari Joyjoba Clothing dan voucher belanja di 
Joyjoyba Clothing sebesar Rp 150.000,00. Untuk tim juara kedua akan masing-
masing mendapat hadiah 1 buah poster official dari band favorit pemenang, 1 
buah produk enamel pin dari Joyjoba Clothing serta voucher belanja di Joyjoyba 
Clothing sebesar Rp 100.000,00. Dan tim juara ketiga akan masing-masing 
mendapatkan 1 buah produk enamel pin dari Joyjoba Clothing serta voucher 
belanja di Joyjoyba Clothing sebesar Rp 100.000,00. Poster yang diberikan akan 
dikirimkan ke alamat masing-masing peserta setelah acara berakhir. 

Dalam permainan-permainan pada acara ini, Joyjoyba Clothing dapat 
menyampaikan value proposition dalam bentuk memberikan suatu pengalaman 
melalui penggunaan produk Joyjoyba Clothing selama acara berlangsung, 
membangun brand awareness kepada para peserta mengenai Joyjoyba Clothing 
dan membantu Joyjoyba Clothing dalam mengevaluasi value proposition. 
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3.2.2.2 Media Sosial  
Menurut Siswanto (2013:80-86), sosial meda memiliki peranan sebagai 

bauran promosi terpadu dimana melalui media sosial, sebuah perusahaan dapat 
melakukan komunikasi serta menari calon konsumen hingga menjadi media 
dimana terjadinya proses transaksi. Dari hasil survey yang diakukan terhadap 
target konsumen dari Joyjoyba Clothing diketahui bahwa mereka merupakan 
internet user yang memiliki kebiasaan untuk mengakses media sosial setiap 
harinya dengan media sosial LINE serta Instagram yang paling sering digunakan.  

Melihat hal tersebut, media sosial LINE dan Instagram akan digunakan 
sebagai media pengaktifasian brand Joyjoyba Clothing. Untuk media Instagram, 
Joyjoyba Clothing akan mengupload foto produk dari Joyjoyba Clothing agar 
calon konsumen dapat mendapatkan update mengenai produk Joyjoyba Clothing 
yang dimulai dari bulan April hingga berkelanjutan secara berkala setiap 1 
minggu sekali. Untuk informasi event lomba secara online (giveaway), Joyjoyba 
Clothing akan melakukan post di Instagram setiap hari Selasa dan Jumat yang 
akan mulai dilakukan dari bulan April hingga Mei 2018. Sedangkan untuk 
informasi event lomba yang dilakukan secara offline, post foto juga akan 
dilakukan setiap 2 hari sekali yaitu setiap Rabu dan Sabtu, bersamaan degan 
informasi event lomba secara online dan akan berakhir hingga 1 hari sebelum 
lomba secara offline berjalan. Foto-foto pada saat event berlangsung juga akan 
diupload didalam Instagram setelah event berakhir. 

Disamping itu, agar brand  Joyjoyba Clothing dapat semakin dikenal, maka 
Joyjoyba Clothing akan melakukan endorse 
konten-konten Instagramnya berhubungan dengan Hallyu dan dikenal banyak 
oleh penggemar budaya ini. 

Untuk media LINE, Joyjoyba Clothing akan menggunakan LINE@ yang 
dapat melakukan broadcast ke seluruh kontak dan dapat mendistribusikan 
kupon. Dalam penggunaan LINE@ ini, Joyjoyba akan melakukan update timeline 
yang berisikan produk serta mempromosikan event. Informasi mengenai event 
juga akan di broadcast ke seluruh kontak agar informasi dapat mencapai calon 
peserta secara personal. Transaksi jual-beli maupun sekedar pertanyaan 
mengenai produk atau event pun dapat dilakukan melalui media ini. Melalui 
LINE@, Joyjoyba Clothing juga akan meminta konsumen untuk melakukan 
evaluasi pada brand ini. 
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3.2.2.3 Poster  
Poster untuk mempromosikan event lomba ini akan didesain dalam ukuran 

A3 (29.7 x 42 cm) dengan menggunakan material Art Paper 260gr. Poster ini 
berisikan informasi mengenai event lomba yang akan diadakan oleh Joyjoyba 
Clothing. 

Poster akan diletakkan di madding Universitas yang didalamnya terdapat 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korea serta ditempelkan di restaurant Korea 
yang ada di Surabaya. Poster merupakan salah satu media yang diharapkan 
dapat mempengaruhi serta memotivasi tingkah laku orang yang melihat poster 
tersebut (Kustandi & Sutjipto, 2016:45). Dengan memasangkan poster, maka 
diharapkan dapat menarik rasa keingintahuan dari target market terhadap event 
dari Joyjoyba Clothing ini dan mendorong mereka untuk mengikuti event.  
 
3.2.2.4 Flyer  

Flyer merupakan cetakan desain pada selembar kertas berukuran sedang 
(Santosa, 2013:70). Untuk mempromosikan event Joy Joy Run
diperlukan flyer untuk meningkatkan brand awareness kepada target market 
terhadap event yang akan diadakan oleh Joyjoyba Clothing. Dalam flyer akan 
terdapat informasi mengenai event serta kontak dari Joyjoyba Clothing yang 
diharapkan dapat menarik target market untuk mengikuti event Joyjoyba 
Clothing. Disamping itu, dalam konten flyer pun terdapat kupon diskon untuk 
berbelanja produk Joyjoyba Clothing yang diharapkan dapat menarik target 
market melakukan pembelian produk Joyjoyba Cothing. Flyer ini merupakan 
desain turunan dari desain poster dengan ukuran A5 (14.8 x 21 cm) . 

Flyer akan dibagikan di Universitas yang didalamnya terdapat Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Korea. Pembagian di Universitas ini diharapkan dapat 
menjangkau target market Joyjoyba Clothing yang meliki rentan usia 17-25 
tahun. Selain itu, flyer juga akan dititipkan di salah satu restaurant Korea yang 
ada di Surabaya. Pada setiap lokasi, flyer akan dibagi masing-masing 50 lembar.  
 
3.2.2.5 Web Banner  

 Web banner merupakan sebuah hal yang tidak asing lagi. Media ini 
merupakan media promosi atau periklanan online melalui sebuah website. 
Mengingat target konsumen dari Joyjoyba Clothing merupakan penggemar 
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Hallyu yang mayoritas sering menonton drama melalui streaming, maka media ini 
akan digunakan untuk mempromosikan event serta website utama dari Joyjoyba 
Clothing. Ketika target konsumen tertarik dengan web banner kemudian 
mengklik, maka website utama Joyjoyba Clothing akan terbuka dan hal tersebut 
dapat meningkatkan brand awareness dari Joyjoyba Clothing.  
 
3.2.2.6  Merchandise 

 Akan ada 2 bentuk merchandise dari Joyjoyba Clothing untuk event yaitu 
kipas yang didalamnya terdapat logo event serta logo brand yang disertai 
dengan informasi kontak Joyjoyba Clothing dan enamel pin (pin metal) yang 
merupakan salah satu produk dari Joyjoyba Clothing. Kedua merchandise ini 
akan diberikan pada para peserta saat melakukan registrasi ulang event. 
Disamping itu, kipas juga akan dibagikan secara gratis di Universitas yang 
memiliki Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korea. Dengan membagikan 
merchandise, diharapkan munculnya rasa ingin tahu target konsumen terhadap 
brand Joyjoyba Clothing. 
 
3.2.2.7 Booth Stan  

 Booth stan dari Joyjoyba Clothing akan digunakan pada saat event 
berlangsung sehingga pada saat senggang, peserta dapat melihat-lihat maupun 
membeli produk di booth ini. Produk Joyjoyba Clothing dengan edisi khusus 
selama event akan dijual di booth ini. Tema dari booth stan sendiri akan sama 
seperti dengan tema event. Booth ini akan menggunakan rak gantungan 
sehingga pengunjung lebih mudah untuk melihat-lihat produk.   
 
3.2.2.8 Katalog Produk  

Katalog produk ini berberapa foto produk t-shirt dari Joyjoyba Clothing 
berserta dengan pilihan warna yang ada serta harga produk sehingga calon 
konsumen bisa melihat produk Joyjoyba Clothing. Disamping itu akan ada warna-
warna kaos selain dari yang tertera dalam keterangan warna produk yang 
tersedia di Joyjoyba Clothing.  Dalam katalog juga terdapat informasi kontak dari 
Joyjoyba Clothing. Katalog akan diletakkan pada booth stan penjualan produk 
Joyjoyba Clothing. 
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3.2.2.9 Website  
Konten dari website Joyjoyba Clothing akan berisikan produk-produk yang 

dijual oleh Joyjoyba Clothing dengan tambahan produk khusus yang berkaitan 
dengan tema event lomba. Melalui website ini, konsumen juga dapat melakukan 
pembelian produk dari Joyjoyba Clothing serta melakukan registrasi untuk 
mengikuti event lomba selama bulan April hingga 8 Juni 2018. Dengan adanya 
website yang berisikan foto produk dari Joyjoyba maupun informasi event, secara 
tidak langsung brand awareness akan terbangun dan dapat memungkinkan jika 
mereka yang awalnya hanya berniat untuk melihat-lihat menjadi tertarik dan 
berakhir melakukan transaksi. Melalui media ini, konsumen juga dapat 
memberikan evaluasi value proposition brand Joyjoyba Clothing serta menjadi 
sarana pendukung pasca transaksi. 
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3.2.3 Program Media  
No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Lomba 9 Juni 2018 Mall BG 
Junction 

- Membangun 
awareness konsumen  
- Menyampaikan value 
proposition 
- Membantu 
mengevaluasi value 
proposition 

2 Media Sosial 1 April 2018 - 
berlanjut 

- Instagram 
- LINE @ 

- Membangun 
awareness konsumen  
- Membantu 
mengevaluasi value 
proposition  
- Memfasilitasi terjadinya 
transaksi jual-beli 
- Menyediakan sarana 
pendukung pasca 
transaksi jual-beli 

3 Poster April 2018 - Korean 
Restaurant 
- Universitas 

- Membangun 
awareness konsumen 
- Membantu 
mengevaluasi value 
proposition  

4 Flyer 1 April  31 
Mei 2018 

- Korean 
Restaurant 
- Universitas 

- Membangun 
awareness konsumen 
- Membantu 
mengevaluasi value 



 
 

 55 

proposition  
- Purchase 

5 Web banner 8 April  8 
Juni 2018 

Website 
berkonten 
Hallyu  

- Membangun 
awareness konsumen 
- Membantu 
mengevaluasi value 
proposition  

6 Merchandise 1 April  31 
Mei 2018 

- Joy Joy 
 

- Universitas 

- Membangun 
awareness konsumen 
- Membantu 
mengevaluasi value 
proposition 

7 Booth stan - 9 Juni 2018 
  
- 25 - 27 Mei 
2018 
 

- Joy Joy 
 

- Selama 
pameran 
berlangsung 

- Membangun 
awareness konsumen  
- Membantu 
mengevaluasi value 
proposition  
- Memfasilitasi terjadinya 
transaksi jual-beli 
- Menyampaikan value 
proposition 
- Menyediakan sarana 
pendukung pasca 
transaksi jual-beli 

8 Katalog 
produk 

- 9 Juni 2018 
  
- 25 - 27 Mei 
2018 

- Joy Joy 
 

- Selama 
pameran 
berlangsung 

- Membangun 
awareness konsumen  
- Membantu 
mengevaluasi value 
proposition  
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9 Website  - April 2018  
berkelanjutan 
  
- 8 April  8 
Juni 2018 

- Website 
 
 
- 
Event 

- Membangun 
awareness konsumen  
- Membantu 
mengevaluasi value 
proposition  
- Memfasilitasi terjadinya 
transaksi jual-beli 
- Menyampaikan value 
proposition 
- Menyediakan sarana 
pendukung pasca 
transaksi jual-beli 

 

Tabel 3.2 Pemilihan Media 
 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 
No Media Kategori Satuan Harga Total 
1 Lomba: 

Backdrop 
stage 

 
Biaya Cetak 

 
1 pcs 

(3.6x2.4m) 

 
13.000 

 
112.320 

Kaos Biaya Produksi 100 pcs 45.000 4.500.000 
Cue card Biaya Cetak 8 lbr 4.000 32.000 
Sign pos + 
registrasi 

Biaya Cetak 8 lbr 5.000 40.000 

ID card Biaya Cetak 15 pcs 5.000 75.000 
Dummy 
check 

Biaya Cetak 6 pcs 7.500 45.000 

Topi Biaya Produksi 10 pcs 25.000 200.000 
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Cue word 
card 

Biaya Cetak 20 lbr 2.000 40.000 

Bantal duduk Biaya Produksi 10 pcs 15.000 150.000 
Kertas 
barcode 

Biaya Cetak 100 pcs 450 45.000 

Backdrop 
foto 

Biaya Eksekusi 
Desain  

1 pcs 250.000 250.000 

2 Media Sosial Biaya Pemasaran 6x 25.000 150.000 
Biaya 
Endorsement 

1x 300.000 300.000 

3 Flyer Biaya Cetak 100 lbr 1.250 125.000 
4 Poster Biaya Cetak 10 lbr 7.000 70.000 
5 Web banner Biaya Pemasaran 2 200.000 400.000 
6 Merchandise: 

Enamel pin 
 
Biaya Produksi 

 
100 pcs 

 
25.000 

 
2.500.000 

 Kipas  Biaya Produksi 150 pcs 3.500 525.000 
 Tote bag Biaya Produksi 100 pcs 45.000 450.000 
7 Booth stan Biaya Produksi 1 set 4.500.000 4.500.000 
8 Katalog 

produk 
Biaya Cetak 50 pcs 20.000 1.000.000 

9 Website Biaya Operasional 1 400.000 400.000 
Total 15.859.320 

 
Tabel 3.3 Anggaran Belanja Desain 
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3.3. Uji Coba Produk (prototype) 
Pada uji coba produk ini akan dilakukan pengumpulan data yang akan 

menjadi dasar untuk menetapkan tingkat keefektivitasan perancangan, efisiensi, 
serta apakah dapat menarik target pasar. Dalam bagian ini akan dilakukan 
desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, serta 
teknik analisis data.   
 
3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) 
3.3.1.1 Logo Event 

Gambar 3.9 Logo Event 
Sumber: Data Pribadi 

 
3.3.1.2 Graphic Standard Manual (GSM) 
 

 
Gambar 3.10 Graphic Standard Manual  

Sumber: Data Pribadi 
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3.3.1.3 Stationary 

Gambar 3.11 Business Card 
Sumber: Data Pribadi 

 
 

 Gambar 3.12 Letterhead 
Sumber: Data Pribadi 
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 Gambar 3.13 Amplop  
Sumber: Data Pribadi 

 Gambar 3.14 Kerangka Folder 
Sumber: Data Pribadi 
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Gambar 3.15 Stempel 
Sumber: Data Pribadi 

 
 

Gambar 3.16 Totebag 
Sumber: Data Pribadi  
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Gambar 3.17 CD 
Sumber: Data Pribadi 

 
 
 

 
Gambar 3.18 Topi 

Sumber: Data Pribadi 
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3.3.1.4 Proposal 
 

 
Gambar 3.19 Proposal 
Sumber: Data Pribadi 
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3.3.1.5 Poster 
 

 
Gambar 3.20 Poster 

Sumber: Data Pribadi 
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3.3.1.6 Flyer 

  
Gambar 3.21 Flyer 

Sumber: Data Pribadi 
 

3.3.1.7 Web Banner 

  
Gambar 3.22 Web Banner 

Sumber: Data Pribadi 
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  Gambar 3.23 Preview Web Banner 
Sumber: Data Pribadi 

 
3.3.1.8 Website 

  
 

Gambar 3.24 Website 
Sumber: Data Pribadi 
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3.3.1.9 Booth Stan 
 

  
Gambar 3.25 Booth Stan 

Sumber: Data Pribadi 
3.3.1.10 Katalog Produk 

  
Gambar 3.26 Katalog Produk 

Sumber: Data Pribadi 
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3.3.1.11 Merchandise 
 

 
Gambar 3.27 Kipas 

Sumber: Data Pribadi 
 
 

 
Gambar 3.28 Enamel Pin 

Sumber: Data Pribadi 
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3.3.1.12 Media Sosial 
 

 

 
Gambar 3.29 Instagram 
Sumber: Data Pribadi  
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Gambar 3.30 Preview Instagram 

Sumber: Data Pribadi  
3.3.1.13 Lomba 
 

  Gambar 3.31 Backdrop Stage 
Sumber: Data Pribadi 
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 Gambar 3.32 Backdrop Foto 
Sumber: Data Pribadi 

 
 

 
Gambar 3.33 ID Card 
Sumber: Data Pribadi 

 
 

 
Gambar 3.34 Kertas Barcode 

Sumber: Data Pribadi  
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Gambar 3.35 T-Shirt 
Sumber: Data Pribadi 

 
 

 
Gambar 3.36 Sign Pos dan Registrasi 

Sumber: Data Pribadi 
 
 

  
Gambar 3.37 Cue Card 
Sumber: Data Pribadi 
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Gambar 3.38 Dummy Check 

Sumber: Data Pribadi  

 
Gambar 3.39 Bantal Duduk 

Sumber: Data Pribadi  

 
Gambar 3.40 Cue Word Card 

Sumber: Data Pribadi 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 
Dalam perancangan aktivasi brand Joyjoyba Clothing, subjek coba yang 

dipilih merupakan responden yang berkaitan dengan perancangan Joyjoyba 
Clothing. Batasan subjek uji coba perancangan ini antara lain: 
 Expert users, dengan melakukan wawancara pada orang yang ahli dalam 

dunia desain bidang branding yang memiliki pengalaman minimal 3 tahun. 
Disamping itu, wawancara juga akan dilakukan pada expert user yang 
merupakan penggemar budaya pop Korea juga ahli dalam bidang desain. 
Hasil yang didapatkan dari wawancara akan dijadikan sebagai acuan dalam 
melakukan revisi desain. 
Expert users:  
1. Franky Kurniawan Nugroho, 34 tahun, founder Elevate Branding, 

Surabaya 

 
Gambar 3.41 Foto Profil Narasumber Expert Franky 

Sumber: https://www.instagram.com/franky.k.nugroho/ 
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2. Diah Asri Safitri, 24 tahun, Graphic Designer & Illustrator, Banyuwangi 

 
Gambar 3.42 Foto Profil Narasumber Expert Diah 

Sumber: Data Pribadi  3. Rahmadiah Vica, Interterior & Graphic Designer, owner Pappermint 
Decoration, Surabaya. 

 
Gambar 3.43 Foto Profil Narasumber Expert Vica 

Sumber: https://www.instagram.com/rvica/  
 Extreme users, wawancara dilakukan pada extreme user yang merupakan 

penggemar budaya pop Korea serta sering membeli produk yang memiliki 
keterkaitan dengan budaya tersebut.  Wawancara terhadap extreme user 
dilakukan pada narasumber yang berdomisili di Surabaya. Hasil yang 
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didapatkan dari wawancara akan dijadikan bahan pertimbangan untuk 
desain selanjutnya. 
Extreme users: 
1. Fenny Sekar Sari, 22 tahun, Fashion Designer, Surabaya 

 
Gambar 3.44 Foto Profil Narasumber Extreme Fenny 

Sumber: https://www.instagram.com/fennyss/  
2. Felita Clairine Hutomo, 20 tahun, mahasiswi jurusan Manajemen 

Kepariwisataan di Universitas Kristen Petra  

 
Gambar 3.45 Foto Profil Narasumber Extreme Felita 

Sumber: https://www.instagram.com/felitach/  



 
 

 77 

3. Edlyn Gracia, 21 tahun, mahasiswi jurusan Sastra Inggris di Universitas 
Kristen Petra 

 
Gambar 3.46 Foto Profil Narasumber Extreme Edlyn 

Sumber: https://www.instagram.com/edlyynn/  
3.3.3. Jenis Data  

Terdapat 2 jenis narasumber yaitu expert user dan extreme user. Expert 
user serta extreme user adalah orang yang ahli dalam dunia desain bidang 
branding serta expert yang merupakan penggemar budaya pop Korea serta 
membeli produk yang berkaitan dengan idolanya. Fokus pertanyaan yang akan 
diajukan pada extreme user serta extreme user antara lain: 

Expert users: 
 Tampilan visual aktivasi Joyjoyba Clothing menurut expert user. 
 Apakah menurut expert user tampilan tersebut sudah tepat. 
 Strategi aktivasi apa yang dapat menarik target pasar agar dapat 

mempercayai brand Joyjoyba Clothing dan melakukan transaksi jual-
beli. 

 Pendapat extreme user mengenai perancangan aktivasi serta media 
promosi yang sudah dibuat. 

Extreme users: 
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 Apakah yang menjadi pertimbangan dari extreme user untuk 
melakukan pembelian produk K-Pop stuff. 

 Apakah menurut expert user tampilan tersebut sudah tepat dengan 
target. 

 Apakah strategi aktivasi pada perancangan dapat menarik target 
pasar agar dapat mempercayai brand Joyjoyba Clothing dan 
melakukan transaksi jual-beli. 

 Media sosial apakah yang paling sering digunakan. 
 
3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 
Sekunder) 

Di bawah ini merupakan tabel yang berikan fokus pertanyaan yang akan 
ditanyakan kepada extreme user dan expert user. 

NO 
TEKNIK 

PENGUMPULAN 
DATA 

SUMBER 
DATA INSTRUMEN 

1 Wawancara 
(Kualitatif) 

Expert user -Review desain pengaktivasian brand 
Joyjoyba Clothing. 
-Persepsi narasumber terhadap 
prototype desain. 
-Strategi yang tepat dalam 
pengaktivasian brand. 
 

  Expert user -Insight tren desain dikalangan 
penggemar budaya Korea. 
-Review desain pengaktivasian brand 
Joyjoyba Clothing. 
-Review mengenai media promosi 
yang digunakan. 

  Extreme 
user 

-Insight tren desain dikalangan 
penggemar budaya Korea. 
-Persepsi terhadap prototype desain 
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dan review pengaktivasian brand 
Joyjoyba Clothing. 
-Hal yang dapat menarik minat untuk 
melakukan transaksi. 
-Insight pengambilan keputusan. 
-Media sosial yang sering digunakan. 

 
Tabel 3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

  


