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Bab I Pendahuluan  

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2018, terdapat banyak peluang dalam kewirausahaan. 

Bahkan terdapat salah satu bisnis yang potensial yaitu Industri Kreatif. 

Industri Kreatif juga turut menyumbang 7,38% kepada total perekonomian 

negara. Semakin berkembangnya waktu, banyak bidang di industri kreatif 

menjadi trend, seperti kuliner, musik, fotografi, hingga ilustrasi. “Data Statistik 

dan Hasil Survei Khusus Industri Kreatif”. (n.d). Bekraf. 

http://www.bekraf.go.id/pustaka/page/data-statistik-dan-hasil-survei-khusus-

ekonomi-kreatif  

Dalam kesehariannya, ilustrasi memiliki banyak peran. Sering kita temui 

di berbagai media yang tak lepas dari peran ilustrasi, seperti pada koran, 

merchandise, tumblr. Gaya ilustrasinya pun beragam, mulai dari yang bersifat 

sederhana hingga kompleks, bergantung dengan pesan apa yang ingin 

disampaikan oleh kreator. Karena, fungsi ilustrasi dalam memperlihatkan dan 

menyatakan sesuatu gagasan, perasaan, maksud, situasi ataupun konsep 

abstrak menjadi yang nyata dan mudah dipahami (Arifin dan Kusrianto, 

2009).  Di era yang semakin berkembang ini, peran ilustrasi juga dibutuhkan 

sebagai salah satu media komunikasi untuk menyampaikan pesan. Ilustrasi 

bertujuan untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan (Putra 

dan Lakoro, 2012). Dalam lingkup bisnis, peran ilustrasi dibutuhkan dalam 

menyampaikan pesan di brand clothing, tentu mereka  ingin 

mengkomunikasikan pesan lewat produk mereka, band indies yang 

membutuhkan ilustrasi pada media promosi mereka bisa berupa cover album 

atau merchandise.  

Berangkat dari peluang tersebut, maka bisnis jasa ilustrasi “Monokrom 

Studio”  dapat memberikan solusi bagi brand yang membutuhkan seperti 

clothing brand,musisi indies hingga kafe. Ilustrasi dapat diaplikasikan untuk 

poster, merchandise, hingga materi promosi lainnya. Monokrom Studio 

memiliki ciri khas tersendiri yaitu ilustrasi hitam putih dengan beberpa teknik 

yaitu engrave, crosshatch, dots. Monokrom Studio juga menyediakan 

beberapa alternatif lain seperti handlettering, urban drawing, dll.  
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Monokrom Studio memiliki target market mulai dari usia 21 hingga 30 

tahun dengan mayoritas pekerjaan berlatar belakang industri kreatif seperti 

brand clothing, dengan tema motor, kopi. Selain itu, juga grup band musik 

aliran indies yang membutuhkan ilustrasi guna mendukung materi promosi, 

dan target baru yaitu pada bidang kuliner.  kondisi sosial ekonomi middle – 

middle upper, yang akan mengeluarkan biaya untuk ilustrasi sebesar 

Rp.500.000 – Rp.800.000,-. Secara psikografis, customer memiliki personalty 

steadiness, yaitu mau menyediakan waktu untuk mempelajari sesuatu, dan 

dengan lifestyle yang manly,indies,edgy,modern. Kustomer memiliki attitude 

konatif, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan, seperti 

konsultasi, bertanya, melihat portfolio, dll.  

Permasalahan yang dihadapi oleh Monokrom Studio terletak pada brand 

awareness. Monokrom Studio ingin meningkatkan awareness pada 

masyarakat dan bertujuan menjangkau pasar lebih luas lagi. Beberapa 

kompetitor telah melakukan brand activation untuk awareness seperti yang 

dilakukan oleh Penahitam, salah satu kolektif seniman yang bergerak di 

ilustrasi hitam putih asal Malang. Mereka melakukan brand activation dengan 

cara roadshow untuk menggambar di dinding dan mengadakan pameran 

sepeti flag exhibition. Dari roadshow dan pameran tersebut, Penahitam 

mendapatkan awareness dan antusias dari audience. Cara tersebut juga 

dilakukan oleh beberapa kompetitor lain. 

Menurut studi kasus tentang aktivasi brand, hal tersebut menjadi ujung 

tombak dalam pengenalan brand terhadap masyarakat. Aktivasi menjadi awal 

rangkaian dari proses keputusan pembelian. Beberapa proses tahapan 

pendekatan dapat mempengaruhi seperti pendekatan pada emosi, feeling, 

dll. Pemasar berusaha berempati agar mengetahui kebutuhan dan selera apa 

saja yang diinginkan oleh market.   

Sebagai pemain baru, Monokrom Studio memiliki kompetitor. Seperti 

Betrayer Family, adalah jasa ilustrasi beraliran kontemporer dan 

menggunakan 2 warna saja yaitu hitam dan putih. Target market mereka 

adalah brand clothing dan usaha bidang kuliner. Strategi yang dilakukan 

untuk awareness adalah melakukan workshop mengenai ilustrasi, pameran 

kolektif di berbagai tempat, memiliki asosiasi sesama desainer grafis untuk 

menambah link berbisnis serta memiliki merchandise berupa stiker. Selain itu 



 

 

 15 

juga terdapat ilustrator Bandung, Rukmunal Hakim ilustrator hitam putih 

dengan teknik crosshatch menggunakan promosi jasanya dengan mengikuti 

pameran bersama seniman lintas disiplin ilmu seperti videografer, musisi. Art 

Market pun juga menjadi sarana awareness bagi Rukmunal Hakim. Dan 

Penahitam, kolektif seniman crosshatch hitam puith yang sering mengadakan 

roadshow untuk mempererat seniman dan penikmat seni, selain itu juga 

mengadakan pameran dan aktif dalam berbagai pergerakan.  

Berbagai cara yang dilakukan oleh kompetitor untuk mendapatkan 

awareness dan perhatian dari masyarakat agar lebih dikenal. Beberapa cara 

dapat diadopsi untuk Monokrom Studio, seperti yang dilakukan oleh Betrayer 

Family yang mengadakan workshop. Dalam workshop ini membawa materi 

ilustrasi dan handletter guna untuk menambah skill dari para peserta. Selain 

itu peserta dapat berinteraksi langsung dengan para expert. Selain itu cara 

Rukmunal Hakim juga bisa diadopsi, ilustrator hitam putih yang sering hadir 

dalam art market. Art market dinilai potensial karena semakin tingginya 

penikmat seni di kalangan muda, terbukti dari banyak karya seni dalam 

negeri yang dinikmati. Cara Penahitam pun dapat diadopsi, yaitu dengan 

pameran. Pameran dapat memperkenalkan seniman dan membangun 

kedekatan dan juga untuk meraih simpati dari audience, selain itu juga 

menunjukkan keberadaan brand dari jasa atu produk (Lidia,2005) 

Untuk meningkatkan awareness pada masyarakat, maka Monokrom 

Studio membutuhkan brand activation seperti yang dilakukan kompetitor lain. 

Brand activation dapat mengkoneksikan secara langsung antara brand dan 

kustomer dengan cara berinteraksi. 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang kegiatan aktivasi brand Monokrom Studio beserta 

media promosinya agar lebih dikenal masyarakat sebagai jasa ilustrasi 2 

warna (monokrom) dengan varian teknik.  

 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Merancang kegiatan aktivasi brand Monokrom Studio beserta media 

promosinya agar lebih dikenal masyarakat.  
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1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Brand Activation Concept 

1. Activation idea and strategy, activation rundown, budgeting. 

2. Activation Branding  

a. Activation logo 

b. Activation GSM(Logo philosophy, logo elements,minimum clear space 

protection, minimum sizes, logo misuse,color variations,typography) 

c. Stationery (business card, letterhead, envelope) 

d. Activation proposal  (for key partners) 

3. Event Application  

a. Application Design (invitation,backdrops,ambience,ticketing booth, 

sign system in digital imaging/pop ip representation. 

b. Giveaway Promotional Item (goodie bags,including product sample) 

4. Strategic Promotional Media (marketing timeline and minimum 8 media 

concept) 

 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

Menciptakan kebaruan dalam perancangan brand activation dalam 

bidang jasa ilustrasi untuk awareness.  

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Dalam penelitian terdapat batasan untuk masalah yang akan dipecahkan. 

Batasan tersebut meliputi :  

a. Batasan ilmu : Mengenai branding, aktivasi dan awareness 
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b. Batasan material : Media Online meliputi Instagram, media offline meliputi 

kartu nama, stickers, brosur, banner. 

c. Batasan Teknologi  : Untuk pengerjaan menggunakan drawingpen, 

brushpen dan finishing menggunakan adobe photoshop atau ilustrator.  

d. Batasan Waktu : 4 September – 11 November 2018 

 

1.7. Definisi Istilah    

Pada bagian ini, akan menjabarkan istilah dari sumber literatur sebagai 

refrensi saat merancang aktivasi brand.  

1. Experimental Marketing : Meliputi 4 dimensi : Sense Marketing, Feel 

Marketing, Think Marketing, Act Marketing, Relate Marketing. Melalui 

experimental marketing, pemasar berusaha mengerti, berempati, 

berinteraksi terhadap target market. Diharapkan konsumen menjadi loyal, 

serta bersedia menjalin hubungan jangka panjang.  

2. Exchange Relationship  : Menginformasikan potensial kustomer 

menyadari atas keberadaan produk yang ditawarkan. 

3. Repeated Purchasing : Individu melakukan pembelian produk atau jasa 

dan menentukan untuk membeli lagi, maka pembelian kedua dan 

selanjutnya disebut pembelian ulang. Konsumen hanya membeli 

produk/jasa yang sama secara berulang tanpa perasaan khusu terhadap 

yang dibelinya.  

4. Pengaruh Pemasaran Online : Pengaruh pemasaran via media sosial. Di 

era digital dituntut tidak hanya promosi offline, namun harus mengikuti 

perkembangan jaman. Banyak yang bisa dilakukan pada aktivitas online 

seperti kuis, giveaway,dll.  

5. Komunikasi pemasaran : salah satu cara pemasaran berupa aktivasi 

merek yang dapat mengembangkan image. Sehingga bisa mengenai 

sasaran dari berbagai golongan 
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6. Signal : memberikan kesan yang standout pada masyarakat. Tujuannya 

adalah menarik perhatian masyarakat agar tertarik dan mendorong untuk 

melakukan sesuatu kepada brand.  

7. Marketing Channel : Dengan cara mengidentifikasikan channels tersebut, 

maka Anda dapat mengetahui channels mana yang kiranya dapat bekerja 

dengan baik untuk bisnis Anda dan membantu bisnis Anda agar semakin 

berkembang. 

8. Afiliasi Marketing Program : memudahkan konsumen untuk mengetahui 

jasa / produk perusahaan dalam beberapa cara, seperti : Digital 

Marketing,publisher, Search Engine Optimization (SEO). Memberikan 

solusi untuk kelancaran pemasaran di era digital 

9. Content Strategy : Content Strategy meliputi personality, design, sosmed 

marketing. 

10. Engaged People :  Menyambungkan antara brand dengan audience. 

11. Partitipation Idea : meliputi karakter, drives emotional, behaviours. Sikap 

audience terhadap aktivitas brand activation yang diharapkan turut 

berpartisipasi dalam acara aktivasi.  

12. Add Value : berkorelasi dengan ide utama dalam aktivasi, cth : atraktif. 

Menambahkan value ketika melakukan aktivasi, seperti lebih eyecatching. 

13.  Trigger Emotion : cara untuk persuade calon audience lewat emosi. Bisa 

melalui tahap visual karena audience lebih cepat memproses pesan lewat 

ilustrasi dibandingkan dengan tulisan.  

14. Brand Knowledge : unsur penting dalam pengetahuan tentang merk yang 

akan mempengaruhi apa yang muncul dalam benak konsumen ketika 

melihat tentang suatu brand. Terdiri dari 2 unsur yaitu brand image dan 

awareness.  

15. Brand Image : menciptakan asosiasi postif dalam benak konsumen. Agar 

target market tertarik dan paham dengan citra dari brand tersebut, selain 
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itu juga value perusahaan untuk awareness agar layak berkompetisi di 

pasaran.  

 

1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 

Berikut adalah perancangan atau metode yang digunakan dalam 

merancang brand activation untuk bisnis Monokrom Studio:   

 

 

 

 

 

 

 

 


