Bab III Metode Pengembangan

3.1. Model Pengembangan
Merancang serangkaian aktivitas untuk meng-aktivasi Brand Flossy’s Journal dengan
tema Rustic & Vintage dengan tujuan dapat memperkenalkan cara komunikasi dan konsultasi
antara Flossy’s Journal dengan calon klien serta mengundang calon klien & klien pilihan untuk
bersama-sama merayakan hari jadi Flossy’s Journal. Tujuannya agar tercipta customer
engagement yang baik antara calon klien/klien dengan Flossy’s Journal, serta calon klien/klien
Flossy’s Journal dapat membangun kepercayaan dan ingatan yang kuat kepada brand Flossy’s
Journal.

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual)
Berdasarkan latar belakang masalah, yang dibutuhkan oleh Flossy’s Journal adalah
sebuah strategi pemasaran untuk memperkuat brandnya agar lebih dikenal dan diingat dalam
benak masyarakat dan calon klien Flossy’s Journal. Solusi visual untuk jasa dekorasi Flossy’s
Journal adalah melakukan serangkaian aktivitas yang mampu memberikan user experience yang
memorable dan worth to share kepada calon klien Flossy’s Journal.

a)

Flossy’s 3rd Journal

Sebuah event yang diadakan Flossy’s Journal untuk memperingati hari ulang tahun
Flossy’s Journal yang ke-3 tahun dengan menjadikan klien pilihan sebagai tamu spesial
untuk hadir di acara ini. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan customer engagement
anatara Flossy’s Journal dengan klien.

b)

Trial Moodboard with Flossy’s Journal

Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan cara komunikasi dan konsultasi ala Flossy’s
Journal kepada calon-calon klien Flossy’s Journal, akan diselenggarakan di sebuah
wedding fair yang dimana Flossy’s Journal akan berpartisipasi membuka booth di acara
wedding fair tersebut. Selain bertujuan untuk memperkenalkan cara komunikasi dan
konsultasi ala Flossy’s Journal, kegiatan ini juga akan memberikan customer experience
yang akan memberi kesan tersendiri oleh para calon klien yang sudah mencobanya.

dari instalasi tersebut kemudian didokumentasikan dan di publikasi di social media dengan
tujuan untuk menjadikan kegiatan-kegiatan tersebut viral dan meningkatkan awareness
masyarakat Surabaya terhadap akun media sosial media dan brand Flossy’s Journal
Agar dapat mengkomunikasikan Flossy’s Journal ke target market, yaitu masyarakat
dengan ekonomi menengah dan menengah keatas dengan usia 22-36 tahun yang termasuk
dalam kategori generasi Y, bergender perempuan dan lak-laki yang berprofesi sebagai Pelajar
dan Mahasiswa, pegawai, wirausaha, ibu rumah tangga dan keluarga muda. Dibutuhkan media
promosi yang informatif & persuasif. Media promosi ini meliputi media online seperti instagram,
line@, whatsapp, website, youtube video dan media offlie seperti poster, thankyoucard. Serta
terdapat event application seperti invitation, backdrop, dan merchandise sebagai media
pendukung.
Brand Verbal atau Unique Selling Proposition dari Flossy’s Journal adalah jasa dekorasi
yang melayani berbagai acara dengan style rustic aksentuasi vintage yang artinya menggunakan
bahan-bahan alam dan barang-barang antik menggunakan prinsip 3R yaitu, re-use, re-duce, recycle. Selain itu cara komunikasi dan konsultasi antara Flossy’s Journal dengan klien dibuat unik
dan menarik agar menghindari kegagalan dalam berkomunikasi yang akan berdampak pada hasil
eksekusi dekorasi,
Brand Attributes Flossy’s Journal dari Flossy’s Journal adalah decoration, moments, 3R,
rustic, vintage, old, moodboard, customize. kemudian brand attributes tersebut dikembangkan
menjadi tagline “rustic and vintage event decoration”
1.2.1.

Konsep Gaya Desain.

Gaya desain yang dipilih dalam perancangan media promosi untuk jasa dekorasi
Flossy’s Journal merupakan gaya rustic dengan aksentuasi vintage. Konsep rustik adalah
konsep yang berbasis pada kesadaran terhadap lingkungan dan dideskripsikan sebagai
beragam gaya yang menekankan pada alam serta elemen material yang belum
terpabrikasi. Desain rustik adalah desain yang membawa suasana alam kedalam
ruangan.

Konsep

ini

berbasis

pada kesadaran

terhadap

lingkungan

dengan

menggunakan bahan-bahan material dari alam yang dapat diolah dengan metode 3r
(reduce, reuse, recycle) (Wicaksono, 2014) yang dimaksud “membawa suasana alam
kedalam ruangan” oleh Flossy’s Journal adalah ketika seseorang berada di suatu event

yang didekorasi oleh Flossy’s Journal, maka suasana alam akan sangat terasa, meskipun
event tersebut berada di dalam ruangan (bukan outdoor). Salah satu value Flossy’s
Journal juga adalah penggunaan prinsip 3R yang berbasis pada kesadaran terhadap
lingkungan, misalnya penggunaan botol-botol kaca bekas yang digunakan ulang menjadi
vas bunga, dsb.

Sedangkan teori vintage Menurut Luthfi Hasan, desainer interior sekaligus pendiri
Jakarta Vintage “benda dapat dikatakan vintage kalau memiiki karakteristik gaya yang
kira-kira berasal dari tahun 1910-1990. Langgam atau gaya yang ada di periode tersebut
contohnya adalah art deco dan art noveau. Karakter dari furnitur vintage itu sendiri
biasanya berkesan pudar dan usang dengan didominasi warna hijau serta menghadirkan
nuansa

dingin

dan

kuno.

Saat ini, perkembangan tren vintage tidak lagi terpatok pada satu genre, ada juga yang
menggabungkan unsur glamor. Untuk mengetahui perkembangannya, bisa melihat
desain kafe-kafe yang menjamur di Jakarta. Banyak kafe di Jakarta yang mengusung
desain vintage, dengan macam-macam genre. Mereka melakukan banyak adaptasi
dengan gaya lain, tidak pure vintage sehingga lebih eklektik, Vintage ada macam-macam
genre, ada industrial vintage, rustic vintage, ada juga country dan colonial yang
dominannya suasana country atau desa di Prancis Selatan.” Maka style vintage tampak
cocok untuk dipadukan dengan style rustik sebagai aksentuasi-nya sehingga akan
memunculkan kesan elegan pada dekorasi Flossy’s Journal melalui barang-barang antik
yang bergaya vintage.

Moodboard berikut ini akan menunjukkan gaya desain
disampaikan Flossy’s Journal kepada calon klien.

media promosi yang ingin

Gambar 3.2.1.1 Rustic Style Decoration
Sumber : Pinterest

Gambar 3.2.1.2 Vintage Style Decoration
Sumber : Pinterest

Gaya desain untuk media promosi ini juga disesuaikan dengan konsep dekorasi Flossy’s
Journal yaitu Rustic aksentuasi vintage, sehingga antara serangkaian kegiatan brand
aktivasi dengan konsep dekorasi yang Flossy’s Journal kerjakan terasa saling terintegrasi.
Sedangkan gaya desain brand identity milik Flossy’s Journal adalah simplicity beserta
seluruh penggunaan elemen desain dan komposisi yang jelas, memanfaatkan pengunaan
whitespace, dan juga beberapa warna-warna yang mencerminkan warna yang sesuai
dengan style dekorasi Flossy’s Journal yaitu warna-warna panas sehingga akan
menimbulkan kesan hangat, dengan tujuan agar tetap menonjolkan sisi natural dari
dekorasi Flossy’s Journal.

Konsep visual
Gaya posting pada feeds instagram akan divisualisasikan dengan komposisi warnawarna panas. Warna panas membuat objek tampak lebih hangat, lebih dekat, dan lebih
nyaman daripada warna sebenarnya, warna yang bagus untuk ruangan yang besar yang
ingin memberikan kesan nyaman dan welcoming (Nawab, 2017) sehingga ketika klien
mengunjungi instagram Flossy’s Journal mereka akan merasakan suasana hangat,
kedekatan, kenyamanan dan keterbukaan.
Selain warna-warna panas, warna hijau juga akan menjadi warna visualisasi Flossy’s
Journal, warna ini berada di tengah-tengah antara warna dingin dan warna panas. Hijau
adalah perwakilan dari warna alam, memiliki efek yang memberikan ketenangan, sebuah
objek yang berwarna hijau tampak akan memberikan kesan menyenangkan dan
menyegarkan. Warna hijau adalah perlambangan dari pertumbuhan, hamoni, dan
kesegaran. (Nawab, 2017)
maka dari itu warna hijau akan menjadi warna utama untuk visualisasi Flossy’s Journal

Gambar 3.2.1.3 Warm Color
Sumber : http://colorpalettes.net/category/warm-colors/
Konsep visual berikutnya yang akan digunakan oleh Flossy’s Journal adalah
Transparancy, konsep visual ini akan digunakan ketika terdapat materi teks yang
dipadukan dengan photography.
Menurut websites www.canva.com, Penerapan transparansi terhadap gambar Anda
adalah cara cerdas untuk menciptakan desain yang baik.
diterapkan pada foto yang digunakan sebagai latar belakang, untuk bentuk dan teks agar
membentuk efek berlapis, ini adalah bagian yang sangat kuat dan populer dari proses
pembuatan untuk media web dan media cetak (Pack), Sehingga materi teks akan tetap
terlihat jelas meskipun berlapis dengan materi photography.

Gambar 3.2.1.4 Transparency
Sumber : https://www.canva.com/learn/transform-designs-transparency/

Gaya photography
Gaya photography yang akan digunakan untuk Flossy’s Journal adalah candid, Konsep
foto ini menangkap momen serta ekspresi klien dan kerabat-kerabatnya untuk
mencerminkan value dari jasa dekorasi Flossy’s Journal yaitu kehangatan yang terjalin
dalam acara yang didekorasi oleh Flossy’s Journal.

Mengambil momen natural, apa adanya adalah suatu bentuk seni. gambar candid yang
sukses menggambarkan sebuah momen yang tidak direncanakan. Ini adalah momen
dimana ketika orang tidak menyadari adanya kamera yang sedang mengambil momen.
Inilah esensi manusia yang sebenarnya yang begitu didambakan dalam sebuah hasil
jepretan kamera.

Gambar 3.2.1.5 Candid Photography
Sumber : Dokumen Pribadi

Typography
Typography yang digunakan oleh Flossy’s Journal sesuai dengan gaya desain rustik dan
vintage. Tipografi utama pada media promosi event aktivasi mengikuti tipografi dari
Flossy’s Journal itu sendiri, yang terdiri dari dua typeface utama yaitu display typeface
dengan menggunakan typeface jenis Script bernama Asterism yang akan digunakan
untuk keperluan headline dan display. Alasan penggunaan typeface ini adalah karena
menurut artikel international design school , jenis huruf script seolah meniru tulisan
tangan biasanya terlihat seperti tulisan yang dibuat menggunakan pena, kuas, atau pensil
tajam, sehingga sangat cocok dengan kesan natural sesuai tema event aktivasi Flossy’s
Journal.
Typeface kedua yaitu bodycopy, menurut artikel pada website ThoughtCo, “memilih font
untuk bodycpy haruslah memiliki syarat utama, yaitu legible yang artinya mudah dibaca,
dan pilih typeface yang bisa mudah dibaca pada ukuran 14points atau kurang dari itu”
maka, dipilihlah typeface serif bernama playfair display yang tipis agar sesuai dengan font

tipe script yng digunakan pada font utama Flossy’s Journal namun tetap mudah dibaca
meskipun diaplikasikan pada media yang ukurannya tidak terlalu besar.

Gambar 3.2.1.6 Typeface Brand Flossy’s Journal
Sumber : Dokumen Pribadi

3.2.2 Konsep Pemilihan Media.
Selama menjelang, berlangsung, dan sesudah event dijalankan, diperlukan adanya
media promosi yang mampu meningkatkan awareness target market terhadap event ini.
Pemilihan media promosi menyesuaikan penggolongan target market Flossy’s Journal. Berikut
adalah media promosi yang akan digunakan :

1.

Poster

Menurut Nana Sudjana (2013) Media Pengajaran, poster merupakan hal yang wajib
untuk digunakan sebagai media promosi, walaupun terkesan kuno tetapi poster masih
sangat ampuh untuk menarik minat audience untuk memperhatikannya. Asalkan design
yang digunakan sesuai dengan pesan yang ingin dikomunikasikan, poster adalah media
yang mengkombinasikan antara visual dari rancangan yang kuat dengan warna serta
pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama
menanamkan gagasan yang berarti dalam ingatannya. Dalam buku media pembelajaran,
poster dapat digunakan untuk beberapa hal seperti propaganda bisnis, promosi, sosial
dan penanaman nilai dimasyarakat, asalkan dengan visualisasi yang kuat sehingga
dipastikan dapat menyentuh banyak audience yang tergerak hatinya untuk melakukan

seperti apa yang diinformasikan dalam poster . Dalam penggunaan Poster sebagai media
promosi untuk serangkaian event aktivasi Flossy’s Journal diharapkan dapat membuat
audience aware terhadap poster tersebut dan tersentuh untuk ikut berpartisipasi dalam
serangkaian event aktivasi Flossy’s Journal

2.

Instagram Ads

Iklan melalui instagram pada masa kini adalah pilihan yang sangat tepat, menurut Ian
Dodson (2016) buku The Art of Digital Marketing , instagram benar-benar ditujukan untuk
orang-orang muda yang modern, mereka yang terus-terusan aktif memegang ponsel. Dan
di antaranya adalah 300 juta pengguna aktif instagram, rata-rata pengguna menggunakan
instagram untuk menampilkan kehidupannya, Bisnispun sekarang menggunakan
instagram untuk menampilkan produknya, menggunakan beberapa hashtag yang relevan
dengan brand sehingga merupakan cara yang sangat tepat untuk meningkatkan
awareness klien kepada brand dan untuk membangun loyalitas dengan klien. instagram
kini siapa saja dapat membuat iklan apapun, iklan mengikuti struktur yang sama seperti
iklan pada facebook dan twitter. dalam hal ini muncul pada pengguna timeline instagram
dan ditandai dengan tag sponsor.
Sehingga brand kita akan muncul pada kategori target market yang telah kita pilih tanpa
harus mereka mem-follow instagram brand kita terlebih dahulu. Hal ini dapat
memunculkan rasa ketertarikan untuk target market mengunjungi instagram page tersebut
dan dapat terjadi hubungan yang lebih lanjut seperti memfollow, dan kemudian terjadi
transaksi jual beli.
Tujuan menggunakan instagram ads untuk serangkaian event aktivasi Flossy’s Journal
adalah untuk menambah followers instagram dan memberi informasi kepada siapapun
yang sesuai dengan target market Flossy’s Journal meskipun pengguna tersebut belum
mem-follow akun instagram Flossy’s Journal.

3.

Line@

Line@ merupakan media komunikasi chatting online yang dikhususkan untuk keperluan
bisnis, sehingga fitur-fitur yang ada didalamnya sangat lengkap dan memadai untuk
melakukan promosi ataupun transaksi jual beli. Kemudahan yang ditawarkan line@
adalah ketika sebuah akun meng-upgrade line@ menjadi line@ premium. Maka id yang
akan menjadi alat pencarian akun bisa dirubah sesuai keinginan, sehingga akan mudah
dicari oleh pengguna line yang akan mencari akun bisnis tersebut.

4.

WhatsApps

WhatsApps juga merupakan media komunikasi chatting online untuk keperluan personal
maupun bisnis. Kelebihan yang dimiliki WhatsApps adalah terdapat fitur yang bisa
memberi tahu penggunanya ketika teman WhatsApps sedang online/offline, juga
pemberitahuan bahwa chat sudah terkirim atau belum dan pemberitahuan chat sudah
dibaca atau belum. Selain itu, WhatsApps juga dapat langsung menambahkan
pertemanan ketika pengguna sudah menyimpan nomer telepon pengguna lainnya
dikontak.
5.

Website

Hal yang utama untuk menciptakan bisnis online yang sukses harus dimulai dengan
pembuatan situs web yang berkualitas, terencana, dan mudah digunakan. sebuah situs
web adalah istilah yang diberikan untuk kumpulan halaman web interaktif yang bisa
diakses via internet dengan menggunakan web browser.
Flossy’s Journal akan membuat websites untuk menyimpan portfolio yang sewaktu-waktu
bisa dilihat siapun yang mengunjungi websites tersebut, dan akan memberikan informasiinformasi yang up-to-date secara lengkap ketika sebuah caption di instagram tidak cukup
untuk menjelaskan.
6.

Instagram Giveaway

Memberikan gift kepada followers instagram adalah metode yang sangat ampuh dalam
menjalin customer engagement dengan followers. Followers adalah alasan akun
instagram bisnis anda bertumbuh. Anda bisa memberikan hadiah ataupun ucapan
terimakasih. Dengan cara ini followers akan bertambah karena mereka tertarik dan juga
bisa meningkatkan penjualan dan citra brand.
Flossy’s Journal menjadikan giveaway sebagai media untuk menentukan klien pilihan
yang akan mendapat undangan spesial untuk hadir diacara Flossy’s 3rd Journal. Caranya
mereka harus membuat cerita tentang orang atau momen spesial mereka yang layak
mereka ajak ke event Flossy’s 3rd Journal di instagram, serta menggunakan hashtag
campaign event ini dan tag orang yang mereka sarankan untuk mengikuti giveaway event
ini.

7.

X Banner

Pemilihan X-Banner sebagai media promosi event aktivasi Flossy’s Journal ditentukan
dari beberapa alasan seperti pemasangan yang mudah, desain x-banner yang dapat
dibuat seatraktif mungkin, isi pesan atau uraian informasi yang simple dan mudah
dimengerti, lokasi penempatan yang efektif dan mudah diakses oleh audience

8.

Youtube Video

Menurut perusahaan riset pasar comscore, youtube secara konsisten berada di lima
besar situs web dengan hampir mendekati 80 juta pengunjung per bulan dan pengunjung
tersebut menonton banyak video. lebih dari tiga miliar video sebulan atau sepertiga dari
semua video yang dilihat di web. Namun baik bisnis besar maupun kecil dapat secara
efektif dan mudah untuk melakukan promosi melalui video online. Selain itu, pengeluaran
yang diperlukan untuk membuat promosi di youtube adalah 0, (diluar biaya video &
editing) maka dari itu membuat pemasaran video online di youtube lebih terjangkau untuk
hampir seluruh bisnis.
Bagi seseorang yang berpendidikan dan menyukai informasi, video online mampu
melakukan 3 hal yang diperlukan oleh orang orang yang memiliki tipe seperti tipe yang
disebutkan diatas. Pertama, untuk penjualan. Kedua, untuk kampanye dukungan produk
dari klien, dan yang ketiga adalah untuk pelatihan produk. Video online lebih baik dalam
menyampaikan kesadaran merek daripada iklan TV. Amillward Brown Study menemukan
bahwa penayangan online menyebabkan 82% kesadaran merek dan daya ingat 77%,
dibandingkan dengan kesadaran merek hanya 54% dan recall produk sebesar 18%. Datadata

tersebut, membuat youtube menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan media

promosi bagi Flossy’s Journal karena target market Flossy’s Journal adalah masyarakat
menengah dan menengah keatas yang lebih sering mengakses youtube daripada televisi.

9.

Instalasi Publik

Instalasi Publik yang dimaksud adalah dekorasi pada event.
Dekorasi anda adalah faktor utama dalam membantu memposisikan event anda dimata
masyarakat dan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi para tamu. Kadang sebuah
tempat yang sudah bagus bisa mencapai kepuasan dengan sendirinya, namun anda
selalu bisa untuk mengubah tempat itu dengan mendekorasinyasesuai dengan tema
event. Dekorasi sangat penting untuk acara yang terkait dengan tema tertentu.

Flossy’s Journal menjadikan dekorasi sebagai hal utama yang harus diperhatikan detail
nilainya, karena dekorasi akan memberikan kesan tersediri bagi klien Flossy’s Journal.
Semua sudut harus bisa dijadikan spot foto oleh para klien agar mereka bisa mengambil
foto dan wajib share foto-foto serta pengalaman mereka akan event Flossy’s Journal pada
akun instagram mereka.
10. Moodboard
Moodboard adalah sumber inspirasi untuk sebuah proyek, atau kumpulan ide dan hal
yang seseorang suka. Maka dari itu Flossy’s Journal menjadikan moodboard media utama
dalam event aktivasi, agar klien bisa menemukan dan mengutarakan apa yang menjadi
keinginan untuk dekorasi acara spesialnya. Selain itu channel phase untuk moodboard ini
adalah sebuah customer experience yang akan diingat oleh klien tentang inovasi yang
dibuat oleh Flossy’s Journal dalam cara komunikasi dan konsultasi. Fitur lainnya termasuk
kemampuan untuk membiarkan pengguna lain mengedit forum Anda, hal ini juga yang
Flossy’s Journal adaptasi dari pinterest, moodboard mungkin menjadi acuan klien, tetapi
seorang dekorator tetap bisa mengedit dan menentukan mana yang pantas dan tidak
pantas untuk diaplikasikan pada dekorasi. Moodboard sebenarnya termasuk dalam hal
internal sebuah perusahaan dengan kliennya, namun moodboard yang menarik bisa
menjadi sebuah media promosi. Keunikan ini akan membuat klien mau untuk memposting
moodboard milik mereka sehingga banyak orang akan mengetahui melalui klien klien
yang telah mencoba moodboard ini.

11. Invitation & Online Invitation
Invitation Online maupun Invitation Offline, akan menjadi komunikasi antara klien dengan
brand, berisi semua rincian, nilai, proposisi dan pesan marketing yang mampu mendorong
seseorang untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan yang diadakan oleh brand tersebut
Selain itu melalui pengiriman surat secara pribadi, akan membuat hubungan baik antara
brand dengan klien. Maka dari itu invitation offline maupun online menjadi pilihan Flossy’s
Journal untuk menciptakan customer engagement antara brand dengan klien, membuat
klien mau hadir dan berpartisipasi pada event Flossy’s Journal. Desain undangan yang
terasa personal touch-nya akan memberikan rasa penghargaan dari brand untuk klien.
Sehingga ia akan bangga untuk men-share hal tersebut di sosial media.
12. Voucher

Sama seperti pada umumnya, pemberian voucher pada event ini adalah untuk memberi
pengurangan harga dan tujuannya seperti pada yang dijelaskan disini
“Kupon digunakan untuk memberikan pengurangan harga dan mendorong konsumen
untuk mencoba merk yang baru. Kupon dapat digunakan untuk meningkatkan volume
penjualan secara cepat, menarik melakukan pembelian ulang”
Dengan pemberian voucher maka diharapkan klien ingin mencoba menggunakan jasa
Flossy’s Journal kedepannya, sehingga dengan menjadikan kupon sebagai media
promosi menjadi hal yang tepat dan mudah bagi Flossy’s Journal maupun bagi klien.

13. Merchandise & Thankyou Card
Merchandising digunakan untuk memperkuat pesan iklan, mengkomunikasikan
informasi produk atau layanan dan atau promosi melalui teknik spesifik (dalam situs).
merchandising dapat disampaikan pada titik pembelian (pop), melalui presentasi
penjualan pribadi, dan melalui acara. merchandising, seperti senjata pemasaran lainnya,
harus direncanakan sebagai bagian dari keseluruhan upaya pemasaran dan bersamaan
dengan senjata pemasaran lainnya (periklanan dan promosi). Pada saat hari H event,
Flossy’s Journal akan membagikan special merchandise untuk para klien yang sudah
berpartisipasi dalam event ini. Merchandise yang baik dan menarik akan membuat mereka
mau untuk men-share pengalaman dan foto dari merchandise tersebut. Thankyoucard
dibuat untuk melengkapi merchandise yang Flossy’s Journal sediakan juga sebagai tanda
terimakasih yang diberikan kepada klien Flossy’s Journal yang telah berpartisipasi dalam
event-event aktivasi Flossy’s Journal.

3.2.3 Program Media
Berikut tahapan komunikasi yaitu timeline dan touchpoints (titik temu) yang
mempertemukan antara brand dengan klien melalui program media antara lain :
1. Awareness : membangun awareness kepada klien mengenai suatu produk atau jasa
yang ditawarkan.
2. Evaluation : membantu konsumen mengevaluasi Value Proposition yang ditawarkan.
3. Purchase : Memfalisitasi terjadinya transaksi jual beli.
4. Delivery : menyampaikan value proposition (dalam wujud barang atau jasa, bahkan
suatu pengalaman) kepada klien.
5. After sales : menyediakan sarana pendukung paska transaksi jual beli (After sales
services)

No

Media

Waktu

Touchpoints

Chanel
Phases

Flossy’s 3rd Journal

1

Poster

4 Juni 2018 – 28 Juli
2018

Restaurant

Awareness

Online, Instagram

Awareness

Instagram Ads

1 juni 2018 – 30 juni

(Instagram Fase B)

2018

3

Line@

1 Mei 2018 – Dst.

Online, Line@

4

WhatsApp

1 Mei 2018 – Dst.

Online, Whatsapp

2

Purchase &
Delivery
Purchase &
Delivery

Evaluation,
5

1 Juni 2018 – Dst.

Website

Online, Website

Delivery,
Aftersales

Giveaway

1 juni 2018 – 30 juni

(Instagram Fase B)

2018

7

X-Banner

28 Juli 2018

8

Youtube Video

9

Invitation

6

Online, Instagram

Awareness

Restaurant

Awareness

13 Agustus 2018 –
Dst.

Online, Youtube

1 Juli 2018 – 15 Juli
2018

Offline

Awareness,
Delivery
Awareness
& Delivery
Awareness,

10

Instalasi Publik

28 Juli 2018

Restaurant

Evaluation,
Delivery

11

Merchandise and
Thankyou Card

28 Juli 2018

Restaurant

Awareness,
Delivery

Trial Moodboard with Flossy’s Journal

12

Poster

1 September 2018 – 26
Oktober 2018
5 September,

13

Instagram Ads

22September, 3 Oktober,
20 Oktober

14

Line@

1 Agustus2018 – Dst.

Mall

Online,
Instagram

Online, line@

Awareness

Awareness

Purchase &
Delivery

15

16

WhatsApp

Website

1 Agustus 2018 – Dst.

Online,

Purchase &

Whatsapp

Delivery

Online,

1 September 2018

Website

5 September,
17

Instagram Fase B

22September, 3 Oktober,
20 Oktober

Online,
Instagram

1 Oktober 2018 –
18

Online Invitation

Online, E-mail
8 Oktober 2018

19

20

21

22

23

Youtube Video

1 Desember 2018 – Dst

Evaluation,
Delivery,
Aftersales

Awareness

Awareness,
Delivery

Online,

Awareness,

Youtube

Delivery
Awareness,

27 Oktober 2018 – 28

Mall, Wedding

Oktober 2018

Fair

27 Oktober 2018 – 28

Mall, Wedding

Oktober 2018

Fair

27 Oktober 2018 – 28

Mall, Wedding

Oktober 2018

Fair

Merchandise +

27 Oktober 2018 – 28

Mall, Wedding

Awareness,

Thankyou Card

Oktober 2018

Fair

Delivery

Instalasi Publik

Moodboard Trial

Voucher

Tabel 3.2.3.1 Program Media
Sumber: Dokumen Pribadi

Evaluation,
Delivery
Awareness,
Evaluation,
Delivery

Awareness

3.2.4. Anggaran Belanja Desain
Berikut adalah anggaran belanja desain untuk keseluruhan media promosi yang akan
digunakan untuk event-event aktivasi dari Flossy’s Journal :
No

Media

Kategori

Satuan

Harga

Total

Flossy’s 3rd Journal
1

2

Poster

Desain

-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

Cetak

5

Rp. 5000,-

Rp. 25.000,-

-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

21 Days

Rp. 13.190,-

Rp. 277.000,-

Instagram Ads Desain
(Instagram

Publish

Fase A, Event
Announcement
3

Line@

-

-

-

-

4

WhatsApp

-

-

-

-

5

Webisite

Desain

-

Rp.1.000.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp.

Rp. 3.250.000,-

Biaya

1 Tahun

Operasional
6

Instagram Fase Brainstorming
B (Giveaway)

7

8

X Banner

Youtube Video

3.250.000,-

Desain

Rp. 100.000,-

Rp. 100.0000,-

-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,

Cetak

160cmx60cm

Rp. 120.000,-

Rp. 120.000,-

-

Rp. 300.000,-

Rp. 300.000,-

Rp.

Rp. 2.000,000,-

Brainstorming

/10 menit

Edit
Invitation

Rp. 100.000,-

Desain

Sesi Video dan

9

Rp. 100.000,-

2.000.000,-

Brainstorming

-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Desain

-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Cetak

12

Rp. 25.000

Rp. 300.000,-

10

11

Instalasi Publik

Brainstorming

-

Rp. 300.000,-

Rp. 300.000,-

Desain

-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Operasional

12

Rp. 250.000,-

Rp. 3.000.000,-

Eksekusi

12

Rp. 100.000,-

Rp. 1.200.000,-

-

Rp.100.000,-

Rp. 100.000,-

-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

12

Rp, 50.000,-

Rp. 600.000,-

Merchandise & Brainstorming
Thankyou Card

Desain
Operasional &
Cetak

Trial Moodboard with Flossy’s Journal
12

13

Poster

Instagram
(Fase

A,

Desain

-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

Cetak

5

Rp. 5000,-

Rp. 25.000,-

-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

21 days

Rp. 13.190,-

Rp. 277.000,-

Ads Desain
Event

Publish

Announcement)
14

Line@

-

-

-

-

15

WhatsApp

-

-

-

-

16

Website

Desain

-

Rp. 1000.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp.

Rp. 3.250.000,-

Operasional

1tahun

3.250.000,17

Instagram ( Fase B, Brainstorming

-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

Desain

-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

Online Invitation ( Desain

-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

-

Rp. 300.000,-

Rp. 300.000,-

Trial

Moodboard

Announcement)
18

by e-mail)
19

Youtube Video

Brainstorming

2 hari

Rp. 2.500.000,-

Sesi Video &

(15 menit)

Rp.

Edit
20

Instalasi Publik

2.500.000,-

Brainstorming

-

Rp. 300.000,-

Rp. 300.000,-

Desain

-

Rp. 300.000,-

Rp. 300.000,-

Operasional

-

Rp.

Rp. 10.000,-

Eksekusi

2 hari

10.000.000,-

Rp. 6.000.000,-

Rp.
3.000.000,21

22

23

Moodboard

Voucher

Merchandise
Thankyou Card

Brainstorming

-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

Desain

-

Rp. 250.000,-

Rp. 250.000,-

Operasional

-

Rp. 500.000,-

Rp. 500.000,-

Cetak

50

Rp. 10.000,-

Rp. 50.000,-

Desain

-

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

Cetak

50

Rp. 5000,-

Rp. 250.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp.5.000,-

Rp. 250.000,-

Total

Rp.42.974.000,-

& Merchandise
& Thankyou

50

Card

Tabel 3.2.4.1 Anggaran Belanja
Sumber: Dokumen Pribadi

Flossy’s Journal saat ini adalah Flossy’s Journal telah berdiri sejak tahun 2015, tetapi
belum banyak masyarakat yang mengetahui Flossy’s Journal, maka yang dibutuhkan Flossy’s

Journal adalah sebuah strategi pemasaran untuk memperkuat brandnya agar lebih dikenal dan
diingat dalam benak masyarakat dan calon klien Flossy’s Journal.

Maka dari itu dirancanglah serangkaian event aktivasi brand beserta seluruh media promosi-nya
yang diharapkan mampu meningkatkan awareness masyarakat terhadap Flossy’s Journal.
Setelah membahas mengenai media promosi, budgeting, dan sebagainya pada poin-poin diatas,
berikut penjelasan mengenai GanttChart yang dibuat untuk memperjelas timeline bergeraknya
media promosi Flossy’s Journal dari bulan Juni 2018 – Januari 2019
Flossy’s 3rd Journal

Poster (offline) sebagai media promosi awal yang akan dipublish di restaurant yang
dimana akan menjadi tempat acara utama Flossy’s 3rd Journal, poster (offline) saja tidak
akan cukup memberi informasi event ini pada khalayak secara luas, maka instagram ads
(instagram fase A, announce event) dijadikan media kedua event Flossy’s 3rd Journal
agar masyarakat umum bisa menerima informasi walaupun tidak mem-follow instagram
Flossy’s Journal. Line@ dan Whatsapp akan menjadi media promosi secara rutin
(broadcast) dan memberikan fasilitas masyarakat untuk memberikan pertanyaan secara
personal kepada admin Flossy’s Journal.

Media promosi yang mampu bekerja secara maksimal dan mampu menunjukan
kelengkapan informasi dan portfolio adalah website, website akan menjadi media promosi
Flossy’s Journal untuk seterusnya, beberapa rangkaian event aktivasi Journal ini akan
dipublish di website dengan informasi yang jelas, lengkap dan up-to-date.
Instagram Fase B, melalui akun instagram Flossy’s Journal diumumkan bahwa event
Flossy’s 3rd Journal akan mengundang beberapa followers yang beruntung untuk bisa
berpartisipasi dalam merayakan ulangtahun Flossy’s Journal yang ke-3 tahun,
pengumuman acara ini tidak menggunakan fasilitas ads, karena undangan hanya untuk
followers akun instagram Flossy’s Journal. Setelah followers berpartisipasi, 2 minggu
kemudian Flossy’s Journal akan mengumumkan siapa saja para pemenang-nya melalui
instagram Flossy’s Journal. Pemenang akan mendapatkan Invitation, Invitation akan
dikirimkan ke masing-masing alamat para pemenang giveaway 2 minggu sebelum hari H
event Flossy’s 3rd Journal.

Pada hari H akan dipasang instalasi publik yaitu dekorasi backdrop dan table setting
yang tentunya akan mendukung atmoshpere event Flossy’s 3rd Journal dengan tema
rustic dengan aksentuasi vintage, X-banner akan menjadi media promosi yang dilaunch
pada saat hari H event, sebagai media informasi bahwa terdapat event Flossy’s 3rd
Journal di restaurant tersebut.

Pada hai H acara, fotografer dan videographer akan mengambil momen secara
keseluruhan (mulai dari instalasii-acara selesai) setelah itu akan melewati proses editing,
setelah video tersebut layak untuk dipublish maka akan diupload ke Youtube untuk
menjadi media promosi Flossy’s Journal yang bisa ditonton siapapun secara gratis.
Trial Moodboard with Flossy’s Journal

Poster (offline) sebagai media promosi awal yang akan dipublish di mall yang dimana
akan menjadi tempat acara Trial Moodboard With Flossy’s Journal, poster (offline) saja
tidak akan cukup memberi informasi event ini pada khalayak secara luas, maka instagram
ads (instagram fase A, announce event) dijadikan media kedua event Flossy’s 3rd Journal
agar masyarakat umum bisa menerima informasi walaupun tidak mem-follow instagram
Flossy’s Journal. Line@ dan Whatsapp akan menjadi media promosi secara rutin
(broadcast) dan memberikan fasilitas masyarakat untuk memberikan pertanyaan secara
personal kepada admin Flossy’s Journal.

Media promosi yang mampu bekerja secara maksimal dan mampu menunjukan
kelengkapan informasi dan portfolio adalah website, website akan menjadi media promosi
Flossy’s Journal seterusnya, beberapa rangkaian event aktivasi Journal ini akan dipublish
di website dengan informasi yang jelas, lengkap dan up-to-date.
Instagram Fase B, melalui akun instagram Flossy’s Journal diumumkan bahwa event
Flossy’s 3rd Journal akan mengadakan acara Trial Moodboard with Flossy’s Journal
dalam acara wedding fair tersebut. Pengumuman acara ini tidak menggunakan fasilitas
ads, karena yang akan berpartisipasi dalam trial moodboard ini hanya orang-orang yang
sudah mengetahui tentang Flossy’s Journal. Sehingga pengumuman ini hanya untuk
followers akun instagram Flossy’s Journal.

Online Invitation adalah undangan yang akan dikirimkan secara onlie melalui e-mail
kepada klien yang pernah menggunakan jasa Flossy’s Journal karena Flossy’s Journal
memiliki database klien dari awal terbentuknya Flossy’s Journal
Pada hai H acara, fotografer dan videographer akan mengambil momen secara
keseluruhan (mulai dari eksekusi-acara selesai, selama 2 hari) setelah itu akan ada
proses editing, setelah video tersebut fix, akan diupload ke Youtube untuk menjadi media
promosi Flossy’s Journal.
Instalasi Publik yang dimaksud disini adalah dekorasi booth yang tentunya akan
memberikan suasana yang mendukung dan disesuakan dengan tema event Flossy’s 3rd
Journal, yaitu rustic & vintage
Moodboard, Ini adalah material paling utama dalam event Trial Moodboard with Flossy’s
Journal, yang terdiri dari template dan materi-materi untuk mengisi template tersebut.
Voucher, akan diberikan kepada calon klien yang telah berpartisipasi dalam mencoba Trial
Moodboard tersebut
Merchandise & Thankyoucard akan kepada seluruh pengunjung booth Flossy’s Journal
sebagai tanda terimakasih

3.3. Uji Coba Produk (prototype)
Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai sebagai dasar
untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan.
Selain itu juga untuk mengetahui tren gaya dekorasi dan cara-cara apa saja yang sudah dipakai
oleh jasa sejenis.
Bagian ini terdiri atas: desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan
teknik analisis data.

3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain)
Berikut prototype desain uji coba untuk jasa dekorasi event Flossy’s Journal :
3.3.1.1 Media Promosi Event Aktivasi “Trial Moodboard”

Gambar 3.3.1.1
Poster Trial Moodboard

Gambar 3.3.1.2
IG ads Trial Moodboard

Gambar 3.3.1.3
Website Flossy’s Journal

Gambar 3.3.1.4
Line@ dan WhatsApp Flossy’s Journal

Gambar 3.3.1.5
Online Invitation Trial Moodboard

Gambar 3.3.1.6
Youtube Video

Gambar 3.3.1.7
Instalasi Publik

Gambar 3.3.1.8
Moodboad Planner Flossy’s Journal edisi Trial Moodboard

Gambar 3.3.1.9
Voucher Discount Trial 1Moodboard

Gambar 3.3.1.10
Merchandise dan Thankyou Card Trial Moodboard

1.3.2.1.

Media Promosi Event Aktivasi “Flossy’s 3rd Journal”

Gambar 3.3.2.1
Poster Flossy’s 3rd Journal

Gambar 3.3.2.2
IG ads Flossy’s 3rd Journal

Gambar 3.3.2.3
Website Flossy’s Journal

Gambar 3.3.2.4
Line@ dan WhatsApp Flossy’s Journal

Gambar 3.3.2.5
X-Banner Flossy’s 3rd Journal

Gambar 3.3.2.6
Youtube Video

Gambar 3.3.2.7
Instalasi Publik

Gambar 3.3.2.8
Merchandise

3.3.3.1.

Stationery Event Flossy’s 3rd Journal

Gambar 3.3.3.1
Stationery Event Flossy’s Third Journal

3.3.4.1.

Stationery Event Trial Moodboard with Flossy’s Journal

Gambar 3.3.4.1
Stationery Event Trial Moodboard with Flossy’s Journal

3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user)
Expert Users :
1. Filven Kiel, Desainer Interior & owner Posh Decoration
2. Ari Kurniawan, Graphic Designer & Dosen Universitas Ciputra
3. Muhammad Zulkifli, Event Planner & owner Darma Production
4. Ferdian Kurniawan, Branding Expert & owner Brandstoria
Extreme Users :
1. Galuh Indriani, Klien Kompetitor
2. Jessica Angela, Klien Kompetitor
3. Ovie Rachmalisa, Klien Flossy’s Journal
4. Nadia Prasetyo, Klien Flossy’s Journal

3.3.3. Jenis Data
Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai sebagai dasar
untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, daya tarik. dan/atau kekurangan dari prototype
yang telah dihasilkan.

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & Sekunder)
Berikut adalah tujan wawancara kepada extreme & expert users serta pengambilan data
kepada responden. Juga terdapat instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data dan
peguraian mengenai karakteristik instrumen tersebut.

TEKNIK
NO

PENGUMPULAN
DATA
1 Wawancara

1

SUMBER

INSTRUMEN

DATA
Expert user

(Kualitatif)

•

Insight tren style dekorasi

•

Insight target market terhadap style
tersebut.

•

Insight lokasi penyuka style tersebut.

•

Masalah komunikasi & konsultasi , serta
hubungan yang berkelanjutan dengan
klien

•

Solusi dari masalah yang tersebut.

•

Alasan penggunaan solusi tersebut.

•

Waktu memulai untuk menggunakan
solusi tersebut

•

Review solusi desain Flossy’s Journal
(brand activation concept)

•

Review strategi branding/ promosi
Flossy’s Journal

Extreme

•

user

Pengalaman menggunakan jasa dekorasi
(komunikasi dan konsultasi serta
hubungan berkelanjutan dengan jasa
tersebut)

•

Persepsi terhadap media promosi utama
Flossy (moodboard)

•

Review solusi desain Flossy’s Journal
(brand activation concept)

•

Review strategi branding/ promosi
Flossy’s Journal

Tabel 3.3.4.1
Teknik Pengumpulan Data

