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BAB 3. PEMBAHASAN 

 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

 

Solusi komunikasi visual yang digunakan adalah perancangan brand dengan 

mengangkat freedom, expressive, dan rebel yang merupakan nilai – nilai utama 

dari produk designer toys Ribel untuk dikembangkan menjadi big idea. Freedom 

ditunjukkan dengan kebebasan penuh bagi konsumen dalam mengkreasikan 

produk Ribel, expressive dalam mengekspresikan seni lewat Ribel dan rebel 

sebagai karakter dalam mengkomunikasikan pesan untuk promosi produk Ribel. 

Hasilnya adalah Ribel sebagai produk designer toys khusus untuk di-custom yang 

memberikan anda kebebasan penuh dalam mengekspresikan seni dan desain yang 

disampaikan dengan gaya yang rebel. Dari big idea tadi ditentukan brandline dari 

Ribel adalah no rules. 

Big idea yang merupakan pesan inti dari brand yang ingin dikomunikasikan 

mempengaruhi gaya desain secara visual. Gaya desain controlled chaos dipilih 

untuk menunjukkan pemberontakan, membangun diferensiasi bagi Ribel dari gaya 

desain produk designer toys DIY kompetitor yang umumnya memiliki tampilan 

bersih, rapi dan terlihat eksklusif. “A rebellion against the slick professionalism 

and corporate design ethos that replaced idiosyncratic methods with bright 

varnished and coated papers.” (Heller & Cwast, 2000 : 246) Dengan gaya desain 

yang berbeda akan memunculkan daya tarik visual dan menarik perhatian orang 

yang melihatnya. 

Dalam penerapan desain akan menggunakan elemen goresan kuas, tetesan 

tinta dan goresan pena yang ekspresif pada bidang putih. Berbeda dengan produk 
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designer toys DIY lain yang hanya menggunakan bidang warna yang sangat 

sederhana atau gambar ilustrasi vector yang rapi. Goresan – goresan ekspresif tadi 

menggambarkan ide – ide seni seseorang yang diekspresikan dengan teknik 

manual, karena Ribel sebagai media seni seperti kanvas tentu pengerjaannya 

adalah secara manual. Goresan – goresan tersebut juga menjelaskan konsep rebel 

yang diangkat, seperti seseorang yang menggambar corat –coret di kertas sebagai 

bentuk pemberontakan dari kegiatan keseharian yang membosankan dan 

menjenuhkan.  

Logo sebagai identitas visual dari suatu brand.(Rustan, 2009 : 16) Dalam 

membangun brand, perancangan logo menjadi sangat penting. Logo Ribel dibuat 

dengan menampilkan tipografi Ribel (logotype) dengan gaya goresan kuas, 

gambar stilasi bentuk kepala Ribel (logogram) dan brandline no rules. Kesan 

ekspresif dimunculkan dengan gaya goresan kuas dan freedom dengan tipografi 

yang pengaturan letak tiap hurufnya dimainkan. Detil penggunaan dan konsep dari 

logo dijelaskan secara lebar dalam buku graphic standard manual. 

Desain menggunakan perpaduan warna kuning dan ungu sebagai warna 

utamanya. Warna kuning yang ekspresif menarik perhatian dan merangsang 

munculnya ide – ide baru dan warna ungu yang berarti kreatif.(Rustan, 2009 : 73). 

Kedua warna tadi dapat digunakan sendiri atau dipadukan keduanya pada bidang 

putih sebagai media seni yang masih kosong. 

Bentukan logo secara keseluruhan dapat diaplikasikan menggunakan 

perpaduan warna ungu dan kuning dengan elemen – elemen goresan kuas atau 

tetesan tinta yang ekspresif tanpa merubah bentuk bidang dari logo. Sehingga 

tampilan warna logo tidak hanya berupa blok satu warna saja tapi bisa bervariasi. 
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Hal ini menyesuaikan dengan konsep freedom dan expressive yang diangkat serta 

mencerminkan produk Ribel sebagai media yang bentuknya tetap namun dapat 

diwarna sesuka hati. 

Typeface yang digunakan sebagai bodycopy pada pengaplikasian media 

menggunakan typeface Trebuchet MS. Typeface san serif ini dipilih karena 

memiliki kemampuan keterbacaan yang baik sebagai typeface standar dalam 

desain web. 

Penentuan strategi promosi yang digunakan harus sesuai dengan hasil 

penelitian khususnya wawancara dan kuisioner. Media promosi yang dipilih juga 

harus dapat menyampaikan pesan yang ingin dikomunikasikan dan mendukung 

penjualan produk designer toys yang ditawarkan. Media utama yang didapat dari 

hasil penelitian adalah media sosial, website dan event. 

3.2. Pemilihan Media 

 

Pemilihan media dilakukan berdasarkan model hierarki efek (Sadat, 2009 : 

122) sebagai tahap – tahap komunikasi dalam merancang strategi promosi yang 

akan digunakan. Tahap – tahapnya sebagai berikut : 

Awareness, untuk membangun kesadaran pelanggan akan keberadaan merek 

melalui berbagai media. 

Knowledge, mengedukasi pelanggan yang mungkin telah sadar mengenai 

keberadaan merek namun belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 

sebuah merek. 

Liking, setelah mengetahui suatu merek, strategi komunikasi berikutnya harus 

dapat mendorong kesukaan terhadap merek. 
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Preference, komunikasi merek yang menjadikan merek sendiri lebih disukai 

daripada pesaingnya di pasar. 

Conviction, meyakinkan pelanggan untuk segera bertindak, dan yakin bahwa 

mengkonsumsi merek yang ditawarkan adalah hal yang tepat. 

Purchase, komunikasi lanjutan untuk mendorong pelanggan melakukan 

langkah akhir dengan menerapkan strategi komunikasi yang sesuai agar keputusan 

membeli benar – benar terjadi. 

Dengan mempertimbangkan tahap – tahap komunikasi tersebut media yang 

dipilih adalah : 

GSM 

Graphic Standard Manual ditujukan untuk menjaga konsistensi dari tampilan 

visual brand Ribel. Memiliki fungsi dalam tahap awareness, knowledge dan 

preference. Berisi informasi tentang logo dan corporate identity yang terdiri dari 

kartu nama, kop surat, amplop, map folder dan tempat CD.  

Media Sosial 

Facebook dan Instagram selain berfungsi sebagai awareness lewat word of 

mouth juga berperan penting dalam membangun komunitas. Sebagai media yang 

dapat terus di-update setiap ada produk baru, event dan promo. Melalui media 

sosial juga pelanggan dapat melakukan sharing foto hasil custom dari Ribel dan 

memberikan testimoni. 
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Website 

Berfungsi sebagai media yang dapat menampilkan informasi mengenai brand 

dan produk secara mendalam, memunculkan ketertarikan tinggi pada produk dan 

terjadinya proses penjualan. Tahap knowledge, liking dan purchase. Memberikan 

link untuk menuju ke media sosial. 

 

Web Banner Ad 

Memunculkan awareness. Ditempatkan sebagai iklan dalam website Plastic 

Culture, My Tummy Toys dan website partner dari designer toys lainnya. sebagai 

link untuk mendireksikan audience menuju ke website resmi dari Ribel.  

Online Event 

Event yang diadakan di facebook dan website Ribel untuk membangun 

awareness lewat lomba modifikasi Ribel yang pemenangnya ditentukan 

berdasarkan like yang diperoleh. Pemenang event online ini akan mendapatkan 

Ribel hasil modifikasi dari desainer Mimicry dan merchandise. Hanya diadakan 

sekali dalam setahun sebelum event pameran berlangsung. 

Packaging 

Packaging yang baik akan lebih menarik perhatian calon pembeli ketika 

didisplay diantara banyaknya produk kompetitor dalam toko. Berfungsi dalam 

tahap liking dan preference. “In various research projects I have conducted on toy 

packaging over many years, it is always interesting to note just how fast the 

respondent can size up a toy based upon its package.” (Del Vecchio, Gene. 2003 : 

234) 
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Point Of Purchase 

Bersamaan dengan packaging, point of purchase akan membuat display 

menjadi lengkap dan menarik perhatian calon pembeli. Berfungsi dalam tahap 

liking dan preference. “Having dynamic and useful packaging and displays helps 

sell toys for the simple reason that it entices a strolling child or parent to 

momentarily pause and investigate.” (Del Vecchio, Gene. 2003 : 230) 

Event Pameran 

Event pameran custom designer toys Munny World yang diadakan pada tahun 

2015 di Surabaya. Frekuensi mengikuti event pameran setahun sekali. Berperan 

dalam tahap knowledge, preference, conviction dan purchase. Memicu 

keterlibatan langsung dengan pelanggan potensial, bersifat interaktif, keunggulan 

berbagai atribut brand dapat lebih ditonjolkan dan lebih dipahami pelanggan, 

dalam pameran juga dapat terjadi transaksi penjualan langsung dengan pelanggan. 

People value a product more highly when it’s physically in front of 

them.(Weinschenk, 2011 : 221) 

Merchandise 

Berupa kaos putih dengan desain sablon gambar karakter Ribel yang hanya 

dapat diperoleh saat event dan sebagai hadiah lomba. Berfungsi dalam tahap 

conviction dan purchase. Untuk mendatangkan lebih banyak lagi calon pembeli 

pada saat event berlangsung. 
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3.3. Konsep Desain Media 

 

Logo 

Keberadaan logo dalam membangun brand sangat penting, karena logo 

merupakan identitas visual dari suatu brand. Logo Ribel terdiri dari nama Ribel 

(logotype) yang dibuat dengan gaya controlled chaos, gambar stilasi bentuk 

kepala dari figur Ribel (logogram) dengan kesan cipratan cat disekitarnya dan 

brandline no rules.  

GSM 

Buku GSM berukuran 18cm x 29cm, dengan sampul hard cover, halaman isi 

menggunakan kertas BC paper 210 gsm. Secara visual tampilan sampul dibuat 

dengan gaya desain controlled chaos dengan elemen goresan – goresan kuas dan 

warna yang sudah ditetapkan dan menampilkan juga logo dan produk Ribel. 

Untuk desain halaman isi digunakan elemen desain yang lebih sederhana agar 

mempermudah keterbacaan teks. Media dalam GSM terdiri dari kartu nama, 

amplop, kop surat, map folder dan tempat CD. 

Media Sosial 

Facebook, memperkenalkan produk dan fungsinya melalui postingan hasil 

modifikasi produk dari konsumen Ribel, informasi promo sampai ke event 

pameran yang diadakan. Instagram, melalui postingan ilustrasi mengenai Ribel 

dan hasil modifikasi yang dibuat. Setiap postingan hasil modifikasi yang 

ditampilkan selalu memperkenalkan juga pembuatnya, sehingga mendorong 

konsumen untuk lebih ekspresif lagi. Keduanya menjadi media membangun 

awareness terhadap brand Ribel yang kontennya dapat selalu di-update, dapat 
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berinteraksi dengan followers dan gratis. Followers itu juga dapat membentuk 

komunitas. 

Website 

Sebagai media yang dapat memberikan informasi mengenai brand dan 

produk secara mendalam. Media promosi lain akan selalu memberikan informasi 

mengenai alamat website agar calon konsumen dapat dengan mudah memperoleh 

informasi mengenai brand dan produk. Dari website terdapat link untuk menuju 

ke Facebook dan Instagram, agar dapat memanfaatkan channel secara 

maksimal.(Hendroyono, 2013 : 56) Website terdiri dari home, about, project, 

gallery, shop dan contact. Home didesain semenarik mungkin agar orang yang 

datang ke website tertarik untuk mencari tahu lebih dalam, berikut dengan 

informasi harga produk, cara pembelian dan event yang berlangsung. About 

berisikan informasi mengenai produk Ribel dan Mimicry. Project berisikan info 

mengenai event yang sedang berlangsung. Gallery berisi kumpulan karya hasil 

modifikasi Ribel berikut dengan informasi tentang pembuatnya. Shop 

memfasilitasi penjualan produk Ribel. Contact untuk informasi pembelian, 

keluhan, saran dan pertanyaan. 

Web Banner Ad 

Berukuran 300 pixel x 600 pixel dan 720 pixel x 300 pixel yang berisikan 

tampilan produk, elemen desain, logo dan link menuju website resmi Ribel. 

Elemen desain ditampilkan dengan lebih sederhana mengingat ukuran media yang 

digunakan kecil. Tujuannya untuk memperkenalkan Ribel ke komunitas designer 

toys lain. 
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Event Online 

Diaktifkan satu bulan sebelum event pameran berlangsung dengan 

penyebaran poster di media sosial, website Ribel dan website lain yang menjual 

designer toys. Menampilkan tata cara lomba dan hadiah Ribel hasil custom 

Mimicry yang desainnya masih dirahasiakan. Tampilan poster menggunakan 

elemen desain yang sudah ditetapkan, logo, alamat website dan media sosial. 

Packaging 

Konsep packaging masih berupa box seperti produk designer toys pada 

umumnya namun menggunakan elemen desain yang sudah ditetapkan. Berukuran 

panjang dan lebar 6,5 cm dengan tinggi 11 cm. Terdapat gambar produk, logo, 

informasi produk, website dan media sosial. Bagian dalam packaging terdapat 

busa hati di sisi bawah, berfungsi agar produk di dalamnya tidak terguncang – 

guncang. 

Point Of Purchase 

Sebagai tempat display dalam toko yang menjual produk Ribel. Berukuran 

panjang 19,5 cm dan lebar 26 cm, dapat memuat 12 produk Ribel. Sebagian dari 

display berisi elemen desain yang sudah ditetapkan dan sebagian sisi display 

berisikan informasi mengenai website dan media sosial. 

Event Pameran 

Hal penting yang dicapai melalui event pameran adalah dapat menunjukkan 

nilai dan kualitas dari produk jasa yang ditawarkan sehingga dapat meyakinkan 

pelanggan potential dan berinteraksi langsung. Kegiatan offline adalah nyawa bagi 

konten yang baik walaupun kegiatan utama tetap di digital.(Hendroyono, 2013 : 
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57) Event pameran ini dilakukan dengan mengikuti pameran designer toys DIY 

bernama Munny World. Dengan pameran designer toys sebagai wadahnya, 

pengunjung yang datang juga merupakan pelanggan potensial karena sesuai 

dengan target marketnya. Konsep event-nya lebih berupa pameran karya 

modifikasi yang terkumpul pada saat event online berlangsung, pengerjaan custom 

Ribel oleh Mimicry on the spot, sekaligus penjualan produk Ribel. Kegiatan yang 

dilakukan dalam pameran lebih kepada interaksi dan mengenalkan brand produk 

pada pengunjung. 

Merchandise 

Berupa kaos putih dengan desain sablon gambar karakter Ribel polos yang 

hanya dapat diperoleh saat event dan sebagai hadiah lomba. Kaos putih dipilih 

karena jika mau, bagian gambar Ribel polos tadi dapat dicorat – coret dengan 

menggunakan spidol khusus kain. Gambar karakter yang masih polos dipadukan 

dengan elemen desain dan warna yang sudah ditetapkan 

 

3.4. Anggaran Belanja Desain 

 

Media Bahan 

Banyak 

cetak 

Harga 

Satuan 

Total 

Buku GSM BC paper 2 175.000 350.000 

Kartu nama BC paper 1box 40.000 40.000 

Kop surat HVS 100 500 50.000 

Amplop HVS 50 3000 150.000 
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Map folder New top 2 15.000 30.000 

Tempat CD New top 10 12.000 120.000 

Packaging BC paper 1000 500 500.000 

Point of Purchase Doff photo paper 10 50.000 500.000 

Merchandise Cotton combed 50 45.000 2.250.000 

Website  1 300.000 300.000 

Web banner ad  3 500.000 1.500.000 

X-banner 

Vynil outdoor 

banner 

1 65.000 65.000 

Event pameran Sewa booth 2 2.000.000 4.000.000 

Dekorasi   2.000.000 2.000.000 

Hadiah event   1.000.000 1.000.000 

Total biaya 12.855.000 

 


