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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Dalam buku “Brand Activation Strategy” oleh Mona Opran (2014) dalam 

aktivasi brand, harus bisa berinteraksi dengan audience, mulai dari mengenal 

karakter, mengarahkan emosi hingga behaviour. Lalu, customer insight meliputi 

lifestyle, touchpoint, expectation, emotion juga penting untuk diperhatikan karena 

memudahkan kreator untuk menyampaikan pesan agar tepat sasaran. Aktivasi 

dilakukan untuk mempromosikan merek dengan berinteraksi lebih dekat dengan 

penggunanya. Dalam proses aktivasi harus membangun hubungan emosional 

dengan konsumen, semakin erat hubungan maka interaksi semakin berkualitas. 

Pengalaman bisa dibangun melalui berbagai kegiatan atau lewat media promosi. 

 Dalam perancangan aktivasi, Monokrom Studio akan memetakan 

touchpoint pada media promosi berdasar customer behaviour, selain itu juga 

memberikan experience dan interaksi agar membangun citra yang 

positif,diharapkan terjadi peningkatan pada penjualan. Maka dari itu dibutuhkan 

media promosi dan sarana untuk mempermudah penyampaian value kepada 

target market dalam proses aktivasi. Maka dari itu hal untuk menunjang aktivasi 

yang dibutuhkan Monokrom Studio yaitu:   

1. Merchandise, berupa barang yang sering dipakai oleh target market. 

Seperti kaos, totebag, pin, stiker diharapkan sebagai media promosi berjalan 

sesuai dengan target marketnya. 

2. Instagram, mayoritas target market sudah menggunakan instagram, 

maka dari itu instagram sebagai tempat yang  tepat untuk menjalin komunikasi 

dan melihat portofolio.  

3. Media cetak seperti brosur, poster, dll untuk sarana edukasi pada calon 

kustomer dan penyampaian brand value pada kustomer.  

4. Event, untuk saran interaksi dan berbagi pengalaman pada calon 

kustomer. 

Maka dari itu Monokrom Studio Merancang brand activation beserta 

media promosinya yang sesuai bagi target market industri kreatif  yaitu kuliner, 

musisi, brand cloth berdomisili Surabaya, usia 20 - 30 tahun yang memilliki sifat 
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manly, memperhatikan dan mengapresiasi pada detail, sehingga dapat 

meningkatkan awareness pada brand.  

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Monokrom Studio adalah jasa gambar hitam putih atau 2 warna yang 

menyediakan varian dalam teknik arsir seperti crosshatch, engrave, dots yang 

mengutamakan detail, estetika seperti pada layout, komposisi letak benda, 

proporsi anatomi baik manusia, flora dan fauna. Selain itu, garis terinspirasi dari 

alam yaitu  flora dan fauna yang berupa kurva yang meliuk liuk serta detail. 

Target market bisnis tersebut adalah pelaku industri kreatif pada bidang kuliner 

(café, Food and Beverages), musisi indies dan brand clothing yang berdomisili 

Surabaya, namun sudah mulai ekspansi ke wilayah Bali, karena sudah 

mengerjakan beberapa Ilustrasi House Blend untuk kafe.   

Monokrom Studio hadir untuk mempermudah target market mewujudkan 

keinginannya pada visual berupa ilustrasi. Brand tersebut Menawarkan jasa 

ilustrasi dan membantu memvisualkan ide maupun visi klien dalam bentuk 

gambar dengan varian teknik arsir dengan request sesuai keinginan klien, selain 

itu juga membantu brainstorming tentang konsep projek apa yang akan 

dilaksanakan seperti, merchandise apa yang cocok untuk sebuah band atau 

kafe, ilustrasi apa yang cocok untuk brand clothing yang bertema “darkness” dll. 

Klien bisa menentukan deadline serta revisi apa saja yang diperlukan.  

Berangkat dari latar belakang diatas, Monokrom Studio memiliki tagline 

yaitu “We Gonna Visualize Your Vision” yang berarti kami akan membantu 

memvisualkan ide atau visi yang dimiliki oleh klien untuk dijadikan ilustrasi dan 

siap diterapkan di berbagai media.  

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Art Nouveau  dan Victorian memberikan pengaruh gaya visual pada 

Monokorom Studio karena memiliki  spirit dan gaya desain serupa. Monokrom 

Studio sering menggunakan komponen visual kembali ke alam seperti tangkai 

pohon, fauna baik pada portofolio maupun kepada klien. Adapun ciri khusus 

yang diadaptasi dari art nouveau adalah spirit kembali kepada alam lewat 

dedaunan,hewan, serta figur wanita. Ciri khusus yang diadaptasi dari victorian 
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adalah dari  segi layout yang simetris serta border dari ornament. Untuk 

membahas lebih lanjut mengenai gaya desain Monokrom Studio, berikut 

disajikan mengenai informasi dan sumber dari gaya desain terkait.    

Seni Victorian dibutuhkan untuk periklanan guna mempromosikan dan 

menginformasikan sesuatu pada publik. Seni victorian diambil dari nama ratu 

Inggris sebagai penghormatan pada beliau. 

 Adapun ciri ciri yang dimiliki oleh seni Victorian yaitu: 

1. Menggambarkan karakter perempuan berbadan subur. 

2. Dikelilingi dengan ornament. 

3. Memiliki desain yang simetris 

4. Penggunaan warna yang natural. (Persada, 2015)  

Selain itu salah satu gaya dari Victorian adalah engrave atau teknik ukir, 

yang terpengaruh dari teknologi paling signifikan pada zamannya 

(Allingham.2017.The Technologies of Nineteenth-Century Illustration: Woodblock 

Engraving, Steel Engraving, and Other Processes. 

http://victorianweb.org/art/illustration/tech1.html)                               

 Monokrom Studio juga menggunakan Art Nouveau. Art Nouveau dimulai 

dari tahun 1890 sebagai reaksi dari aliran seni sebelumnya. Art Nouveau 

membawa tema “Kembali ke Alam”, dengan komponen ilustrasi meliputi wanita, 

serangga, hingga tumbuhan. pengaruh lain yaitu pada tarikan garis yang diambil 

dari alam meliputi flora dan fauna serta garis yang meliuk liuk. Art Nouveau 

dikatakan sebagai seni yang maksimalis karena memiliki banyak aplikasi turunan 

seperti pada arsitektur, lukisan, grafis, ornamenmetal, keramik,dll. (Dewidar, 

2014). Selain itu Art Nouveau memiliki ciri ciri visual sebagai berikut: 

1. Memiliki whiplash curve atau garis garis kurva. 

2. Memiliki seni yang dekoratif . 

3. Menggabungkan antara benda geometris dan benda organik. 

4. Seniman pada jamannya, John Ruskin dan William Morris  

berpendapat sebuah objek akan lebih indah dan fungsional ketika memilki unsur 

alam.  

5. Memiliki layout yang asimetris. (Arlene, 2014).     

Selain itu Art Nouveau  cenderung memiliki gaya tipografi yang mewah. 

(Petre,2014) 
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Berikut adalah refrensi dari Victorian dan Art Nouveau:  

                                      

Gambar 3.1 Victorian 

    Sumber: Pinterest 

 

                            

                                           Gambar 3.2 Art Nouveau 

                                                  Sumber: Pinterest 
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 Dari definisi dan sumber diatas Monokrom Studio akan menjabarkan 

gaya desain menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1. Layout: Akan mengambil dari spirit Victorian yaitu simetris, objek berada 

ditengah sebagai penyeimbang.  

2. Elemen desain: Mengunakan spirit dari Art Nouveau yaitu figur wanita 

dan tumbuhan, namun dieksekusi menggunakan teknik engrave dengan 

dari Victorian.  

3. Palet warna: Terinspirasi dari warna natural seperti warna dari Art 

Nouveau dan Victorian. Warna yang dipilih adalah warna krem dan biru. 

4. Tipografi : Menggunakan font art deco sesuai dengan gaya Art Nouveau.   

 

         

             Gambar 3.3  Refrensi tipografi Art Nouveau  

                        Sumber: Pinterest  

 

5. Gaya Ilustrasi : Menggunakan teknik engrave sesuai dengan Victorian. 

Namun dengan komponen wanita dan tumbuhan sesuai dengan spirit dari 

Art Nouveau.  

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

 Media digunakan untuk menunjang fase awareness  dan sebagai 

promosi untuk target market. Sebelum membahas konsep pemilihan media, ada 

baiknya mengenali target market terlebih dulu agar lebih efektif dan efisien. 

Untuk menganalisa target market dan segmen yang dituju maka STP 

(Segmentation, Targeting, Positioning) digunakan untuk mempermudah analisa. 

Segmenting dilibatkan untuk mencapai keuntungan dalam sebuah perusahaan 

akan mendapatkan hasil yang optimal (Camilleri, 2018). Proses segmenting 

dibagi menjadi 4 bagian yaitu demografi, psikografis, behavorial dan geografis. 
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Demografi melibatkan kependudukan, mulai dari gender, usia, pekerjaan, dll. 

Psikografis dapat diidentifikasikan lewat lifestyle, motif, interest. Behavorial 

didefinisikan sesuai kelakuan belanja individu. Geografis dilihat dari segi tempat 

dan pemilihan pasar potensial sesuai dengan lokasi.  

    Secara geografis, mayoritas konsumen berasal dari Surabaya namun 

beberapa klien sudah dari luar kota seperti Bali dan Gresik. Selain itu dilihat dari 

sisi demografis target pasar yang dituju adalah pria yang bersifat manly berusia 

20 - 30 tahun dengan profesi latar belakang di industri kreatif, seperti musisi 

indies, pemilik kafe atau kuliner, serta pemilik brand baju. Secara psikografis, 

target market  Monokrom Studio aktif dalam berbagai acara mulai dari gigs, 

pameran hingga workshop. Selain itu tertarik pada hal hal bersifat detail, dark 

serta mengapresiasi sesuatu yang detail, bersifat manly, suka berkumpul di kafe 

atau coworking space. Secara Behavorial, target market mengeluarkan dana 

untuk ilustrasi ketika akan meluncurkan desain baru untuk merchandise atau 

kaos sebanyak 2 kali dalam sebulan pada 1 brand 

 Calon customer biasa mendapatkan awareness dari smartphone melalui  

sosial media seperti Instagram, selain itu peluang di tempat kerja / kuliah bisa 

mendapatkan awareness dari teman atau biasa dikenal sebagai word of mouth, 

diluar itu bisa didapatkan lewat pameran atau creative market. Untuk fase riset, 

calon konsumen bisa bertanya via LINE atau Whatsapp, bisa bertanya mengenai 

harga, proses pengerjaan dan pembayaran. Calon konsumen juga bisa melihat 

hasil dan portofolio lewat sosial media, Instagram. Selain itu fase riset juga bisa 

didapatkan dari bertanya pengalaman lewat klien Monokrom Studio, atau bisa 

didapatkan lewat brosur maupun poster sebagai touchpoint. Pembayaran pada 

Monokrom Studio bisa lewat transfer atau cash. Klien bisa memberi saran 

maupun revisi via LINE atau Whatsapp.  

Dari latar belakang klien diatas, maka Monokrom Studio akan memilih 

beberapa media promosi sebagai berikut : 

1. Poster 

Poster akan dipasang sebelum acara aktivasi dimulai guna untuk 

memberikan awareness pada audience dan sebagai awareness pada saat 

pameran. Poster akan dipasang sesuai tempat target market seperti di kafe dan 

coworking. Menurut jurnal “The Impact of poster advertising in buses on young 

people’s awareness and knowledge of a telephone counseling service” oleh 
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Leonard Bickman (2014) menyatakan bahwa peran poster dapat meningkatkan 

awareness untuk audience. Selain itu tujuan dari poster ini adalah untuk 

memberikan informasi mengenai tanggal, tempat acara dilaksanakan 

 

2. Brosur 

Brosur akan dibagikan ketika pameran guna untuk menginformasikan value 

yang kita miliki, skill ilustrasi yang kita berikan pada konsumen dan informasi 

seperti sosial media Instagram, nomor yang dapat dihubungi hingga alamat 

email. Menurut jurnal “The Effectiveness of an Educational Brochure as a Risk 

Minimization Activity to Communicate Important Rare Adverse Events to Health-

Care Professionals” oleh Nicole Bester (2015) menyatakan brosur efektif dalam 

membuat komunikasi antara brand dan audience.  

 

3. Price List 

Price list dibagikan ketika pameran untuk menginformasikan estimasi harga 

dari jasa ilustrasi, price list memberikan paket apa saja yang ditawarkan oleh 

Monokrom Studio dan layanan apa saja yang berhak dimiliki oleh klien. Dalam 

jurnal “Perancangan Promosi Spiku Classie di Surabaya” oleh Jacky Cahyadi 

(2014) menjelaskan bahwa teknik direct atau langsung dapat meningkatkan 

respon. Diharapkan setelah adanya respon, memunculkan interaksi. 

 

4. Instagram Ad 

 Mayoritas target market menggunakan sosial media instagram untuk 

hiburan atau mencari informasi acara apa saja yang dapat didatangi. Monokrom 

Studio dapat menyapa audience lewat instagram ad. Dalam buku “Social Media 

Marketing:The Next Generation of Business Engagement” oleh Dave Evans 

(2014) menyatakan sosial media dapat merekatkan hubungan antara target 

market dan brand. Instagram ad digunakan untuk fase awareness untuk 

sebelum pameran diadakan dan untuk awareness kepada target market bahwa 

ada jasa ilustrasi bersifat dua warna / monochrome 
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5. Banner  

Banner digunakan untuk meningkatkan awareness pada pameran selain 

itu juga menginformasikan value. Banner diaplikasikan selama pameran 

berlangsung. Dalam jurnal “Penggunaan X Banner dalam Promosi Pelayanan 

Perpustakaan” oleh Hana Silvana (2014) peran banner dapat meningkatkan 

stimulus / rangsangan kepada target market. Orang yang melihat banner akan 

terstimulasi dan diharapkan akan memberikan respons sesuai yang baik.   

 

6.  Instagram Post  

Feed digunakan untuk memamerkan portofolio dari Monokrom Studio, 

awareness acara apa saja yang akan datang, serta sharing teknik mengenai 

drawing yang dimiliki oleh Monokrom Studio sebagai sarana edukasi. Dalam 

buku buku “Social Media Marketing:The Next Generation of Business 

Engagement” oleh Dave Evans (2014), sosial media dapat memberikan 

ekspetasi dan pandangan terhadap publik. Mulai dari service hingga produk 

yang ditawarkan kepada pasar. 

 

7. Thankyou Paper 

 
Thankyou Paper digunakan untuk sarana apresiasi dari brand kepada 

kustomer sketsa wajah pada saat pameran dilaksanakan, selain itu juga 

sebagai sarana media promosi karena disertakan alamat instagram,email 

hingga nomor telepon yang dapat dihubungi. Dalam jurnal Analisis 

Implementasi Pendekatan Relationship Marketing Pada “Marketing 

Communication Dalam Mempertahankan Loyalitas Pelanggan” oleh Nidya 

Nawinda (2014) bahwa pelayanan yang baik seperti perawatan pada 

pelanggan, komunikasi yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan 

pada sebuah brand. Pentingnya loyalitas tentu juga patut dipertahankan. 

 

8. Voucher  

 
Voucher digunakan untuk potongan harga pada Monokrom Studio agar 

target market tertarik pada tawaran dan kesempatan yang diberikan. Menurut 

jurnal “Hidden Persuaders, Do Small Gifts Lubricate Business Negoitations” 

oleh Michel Andre (2018) menyatakan hadiah sekecil apapun yang diberikan 
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dari brand kepada kustomer dapat mempengaruhi kegiatan pemasaran. Maka 

dari itu peran voucher dapat digunakan pada kasus tersebut.    

3.2.3 Program Media  

Agar sebuah brand lebih dekat dengan pasarnya, dibutuhkan media 

komunikasi untuk memudahkan menyampaikan pesan,value hingga awareness. 

Berikut media komunikasi yang disusun oleh Monokrom Studio untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan target market, selain itu juga menentukan 

touchpoint agar lebih efisien. 
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No Media Waktu Touchpoint Channel 
Phase 

1 IG Post Sebelum 
Creative market 

Smartphone Membangun 

awareness. 

2 Poster Sebelum 

Creative 
market 

Creative market,café 

,coworking space. 

Membangun 
awareness dan 
menyampaikan 

VP 

3 Banner Selama 
Creative market 

Creative market Membangun 
awareness, 

menyampaikan 
VP 

4 IG Ad Sebelum 
Creative market 

Smartphone Membangun 
awareness 

5 Pricelist Selama 
Creative market 

Creative market Membangun 
awareness 

6 Brosur Selama 
Creative market 

Creative market Membangun 
awareness, 

menyampaikan 
VP 

7 Voucher Selama 
Creative market 

Creative market After sales 
service 

8 Thankyou 
paper 

Selama 
Creative market 

Creative market Membangun 
awareness, 

menyampaikan 
VP 

9 Totebag  Selama 
Creative market 

Creative market Membangun 
awareness 

10 Pin  Selama 
Creative market 

Creative market Membangun 
awareness 

11 

 

Sticker Selama 
Creative market 

Creative market Membangun 
awareness 

12 Kaos Selama 
Creative market 

Creative market Membangun 
awareness 
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13 Kartu 
nama 

Selama 
Creative market 

Creative market Membangun 
awareness, 

menyampaikan 
VP 

14  Amplop Bertemu klien coworking Membangun 
awareness 

 

                      Tabel 3.2.3.1  Pemilihan Media 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Di dalam bab ini, anda menjelaskan Budgeting/ anggaran belanja 

keseluruhan media promosi. Anggaran belanja meliputi perhitungan atas biaya 

yang anda keluarkan untuk membuat desain anda dan biaya yang ada keluarkan 

untuk mengeksekusi desain.  
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No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 IG Ad Biaya tayang 14 Hari Rp.392.000,- Rp.392.000,- 

2 Brosur Biaya produksi 50 Rp. 8.000,- Rp. 400.000,- 

3 Poster Biaya produksi 20 Rp. 6.000,- Rp. 120.000,- 

4 Thankyou 
paper 

Biaya produksi 50 Rp. 5000,- Rp. 25.000,- 

5 Pricelist Biaya produksi 30 Rp. 8000,- Rp. 240.000,- 

6 Voucher Biaya produksi 25 Rp. 2000,- Rp. 50.000,- 

7 Banner Biaya produksi 2 Rp. 80.000,- Rp. 160.000,- 

8 Totebag Biaya produksi 6 Rp. 30.000,- Rp. 180.000 

9 Pin Biaya produksi 5 Rp. 8.000,- Rp. 40.000,- 

10 Stiker Biaya produksi 3 Paket Rp. 38.000,- Rp. 114.000,- 

11 Kaos Biaya produksi 6 Rp. 40.000,- Rp.240.000 

12 Kartu nama Biaya produksi 1 Box Rp. 50.000,- Rp.50.000,- 

13 Amplop Biaya produksi 6 Rp. 8.000,- Rp. 48.000,- 

14 Sewa Booth Biaya sewa 1 Booth Rp.2.500.00,
- 

Rp. 2.500.000,- 

15  Aksesoris 
Booth 

Biaya Produksi 2 Item Rp. 
800.000,- 

Rp.1.600.000,- 

Total Rp. 6.159.000,- 

 

Tabel 3.2.4.1 Anggaran Belanja Desain 

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.  
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3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

3.3.1.1 Poster Awareness 

 
Digunakan untuk awareness pada booth ketika di acara. 
  

 

       1                                        2                                    3 

 

Gambar 3.4 Alternatif Poster Awareness Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 
Konsep poster 1 mengandalkan nama brand dengan ukuran besar sebagai 

awareness pada target market ditambah dengan elemen grafis dibelakangnya 

agar menunjukkan kemampuan dalam ilustrasi serta menambahkan tagline. 

Konsep poster 2 mengutamakan elemen grafis berupa ilustrasi perempuan tepat 

pada tengah layout, tujuannya ingin menunjukkan keahlian dalam ilustrasi dan 

detail arsir pada target market, disusul dengan nama brand diatas untuk 

menunjuukan bahwa Monokrom Studio sanggup melakukan hal ini, ditambah 

tagline dan alamat Instagram untuk mengetahui info dan portofolio lebih lanjut. 

Konsep poster 3 mengandalkan nama brand yang diletakkan tepat di tengah 

agar eyecatch sekaligus memperkenalkan brand secara langsung, ditambah 

detail dari ilustrasi sebagai elemen grafis, selain itu juga tersedia tagline sebagai 

bentuk solusi dari masalah yang ditemui pada target market.  
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3.3.1.2 Poster Aktivasi 

 
Digunakan untuk sarana awareness sebelum acara, bisa disebarkan dengan 

cara menempelkan pada tempat yang dituju seperti cafe atau coworking, selain 

itu juga dapat disebarkan lewat Line atau Instagram. 

 

 
       1                                         2                                      3 

 

Gambar 3.5 Alternatif Poster Activation Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

Konsep dari poster 1, terdapat logo Monokrom Studio diatas sebagai pemilk 

acara dilanjutkan judul acara dan ilustrasi dengan besar yang sama agar 

menstimulus perhatian audience, lalu disusul dengan berbagai acara yang akan 

dilkakukan beserta rundown acara dan lokasi acara. Konsep 2 menggunakan 

judul yang lebih besar agar perhatian audience tertuju pada judul, lalu fokus pada 

rundown acara dll. Konsep 3  menggunakan layout yang terkesan dinamis agar 

audience tertarik untuk mendekat dan melihat. Ilustrasi dibuat lebih besar agar 

menstimulus audience. 
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3.3.1.3 Brosur 

 
Brosur digunakan untuk fase awareness dan menyampaikan value pada 

audience, brosur disebarkan ketika pameran diadakan. 

 

 
       1                                              2                                          3 

 
Gambar 3.6 Alternatif Brosur Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

Konsep brosur 1,2,3 menggunakan supergraphic pada bagian luar sebagai 

poster, dengan harapan agar brosur ini tidak dibuang setelah dibagikan kepada 

audience. Konsep bagian dalam layout 1 menggunakan 1 persegi panjang 

vertikal agar terkesan satu kesatuan, konsep bagian dalam layout 2 dibagi 

menjadi beberapa bagian agar audience dapat mengklasifikasikan informasi 

demi informasi yang tertera pada brosur agar lebih mudah dipahami. Konsep 

brosur 3 menggunakan warna pastel seperti warna pada bagian luar brosur agar 

memiliki kesan  yang senada.   
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3.3.1.4 Banner Awareness 

 
Banner digunakan untuk memberitahu dan memberi tanda pada 

pengunjung tempat booth Monokrom Studio ketika pameran dilaksanakan.  

                   

 
       1                                        2                                    3 
 

Gambar 3.7 Alternatif Banner Awareness Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

 
Konsep 1 mengutamakan logo dan tagline tepat pada tengah layout dengan 

ukuran besar agar audience dapat dengan mudah menemukan booth dari 

Monokrom Studio. Konsep 2 mengutamakan elemen grafis tepat pada tengah 

layout agar pengunjung dapat melihat dengan detail dari ilustrasi yang dipajang, 

disusul tagline agar memperjelas maksud dan tujuan brand. Konsep 3 

mengutamakan tagline sebagai janji yang ditawarkan kepada target market. Lalu 

disusul dengan logo sebagai penutup. Ilustrasi tetap digunakan sebagai elemen 

grafis.  
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3.3.1.5 Banner Aktivasi 

 
Digunakan untuk memberitahu pengunjung mengenai berlangsungnya acara 

yaitu tempat,  jam dan sesi acara lain. 

 

 
         1                                             2                                    3 
 

Gambar 3.8 Alternatif Banner Activation Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

Konsep 1, terdapat logo Monokrom Studio diatas sebagai pemilk acara 

dilanjutkan judul acara dan ilustrasi dengan besar yang sama agar menstimulus 

perhatian audience, lalu disusul dengan berbagai acara yang akan dilkakukan 

beserta rundown acara dan lokasi acara. Konsep 2 menggunakan judul acara 

dan ilustrasi lebih besar agar eyecatching bagi para pengunjung untuk 

mengetahui atau mengecek kebenaran dari acara yang  sedang berlangsung. 

Konsep 3 menggunakan judul lebih besar agar pengunjung yang akan datang 

dapat langsung berkumpul karena informasi dari judul dengan ukuran besar 

dapat memberikan tanda pada pengunjung.  
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3.3.1.6 Pricelist 

Dibagikan pada pengunjung yang ingin tahu mengenai harga jasa 

ilustrasi, dibagikan pada booth di pameran. 
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Gambar 3.9 Alternatif Pricelist Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

Konsep 1 tidak banyak menggunakan elemen grafis agar pengunjung fokus 

terhadap pesan yaitu paket dan harga yang tersedia. Konsep 2 menggunakan 

elemen grafis cenderung dominan agar menguatkan kesan dalam ilustrasi,tulisan 

pricelist diatas dengan ukuran besar agar pengunjung mengetahui maksud dan 

tujuan dari media promo tersebut. Konsep 3 menggunakan elemen grafis yang 

dominan dan warna yang gelap agar terkesan serius. Selain itu komposisi antara 

logo dan tulisan pricelist seimbang agar tidak terkesan berat pada salah satu sisi.  
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3.3.1.7 Instagram Story (Ad) 

 
Berfungsi untuk fase promosi dan awareness pada target market. 
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Gambar 3.10  Alternatif Instagram Story Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

Konsep 1 mengutamakan logo dan tagline pada tengah layout sebagai 

awareness mengenai brand dan tawaran pada audience. Selain itu 

menggunakan elemen grafis wanita yang khas dari Monokrom Studio untuk 

memperlihatkan detail dan anatomi. Konsep 2 lebih komposisi seimbang antara 

elemen grafis, logo, dan tagline diharapkan audience mendapatkan pesan dari 

brand yaitu detail lewat ilustrasi dan logo. Konsep 3 melibatkan elemen grafis 

yang lebih detail dengan tujuan memberikan impresi yang baik kepada target 

market lewat promosi di media sosial instagram.  
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3.3.1.8 Voucher 

 
Voucher dibagikan untuk target market ketika pelaksanaan pameran.  

 

 
             1                                        2                                        3 

 
Gambar 3.11 Alternatif Voucher Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

Konsep 1 menggunakan elemen desain yang minim agar audience dapat 

fokus kepada informasi yang dibawa oleh brand. Layout cenderung berat kearah 

kanan, karena sumber informasi utama diletakkan disana. Konsep 2 

menggunakan layout simetris dengan komposisi tulisan diskon dan angka yang 

hampir sama besar. Tujuannya adalah memberikan informasi secara langsung 

pada konsumen. Konsep 3 menggunakan layout simetris karena terinspirasi 

dengan gaya desain Victorian.  

 

3.3.1.9 Thankyou Paper 
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Gambar 3.12 Alternatif Thankyou Paper Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 
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Konsep 1 menggunakan desain yang simpel hanya menggunakan logo, 

tagline tanpa menggunakan elemen desain, karena ingin menyampaikan pesan 

secara jelas, singkat, padat. Konsep 2 menggunakan elemen desain berupa figur 

wanita untuk memperlihatkan detail dan anatomi yang dikuasai. Selain itu juga 

diberikan logo sebagai awareness. Konsep 3 mengandalkan elemen desain yang 

diperbesar guna untuk memberikan kesan kemewahan seperti pada jaman 

Victorian. 

3.3.1.10 Feed Instagram  

 
Feed digunakan untuk sarana awareness baik acara yang akan datang atau 

untuk promosi, feed  juga berisi portofolio pribadi dan klien.  

 

 
 

1 
 

Gambar 3.13 Feed Instagram  Monokrom Studio 
Sumber : Data perusahaan 
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2 
 

Gambar 3.14 Feed Instagram  Monokrom Studio 
Sumber : Data perusahaan 

 
 

 
3 
 

Gambar 3.15 Feed Instagram  Monokrom Studio 
Sumber : Data perusahaan 
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Konsep 1 menggunakan layout yang seimbang dan rapi agar audience 

nyaman untuk melihat karya. Konsep 2 memiliki tata letak yang rapi namun 

penekanan sebanyak 2 kali pada coming soon, yang menyatakan sesuatu yang 

baru akan tiba. Konsep 3 menggunakan layout asimetris agar audience tidak 

merasa bosan dan  terkesan dinamis.  

 

3.3.1.11 Totebag 
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Gambar 3.16 Alternatif totebag  Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

 
Konsep 1 menggunakan elemen grafis berupa ilustrasi agar audience 

merasakan detail dan power yang diberikan dari brand. Konsep 2 hanya 

menggunakan layout sederhana berupa logo tepat di tengah, agar audience 

langsung mengerti pesan yang akan disampaikan. Konsep 3, paduan logo dan 

elemen grafis yang diperbesar untuk menunjukkan detail dan kemewahan dari 

spirit Victorian.  
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3.3.1.12 Pin 

 
        1                                          2                                        3 
 

Gambar 3.17 Alternatif pin Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

Konsep 1 menggunakan desain yang sederhana, hanya menggunakan logo 

tanpa elemen grafis diharapkan dapat memberikan informasi yang singkat dan 

jelas. Konsep 2 menggunakan logo dan elemen grafis agar memberikan kesan 

dan pengalaman pada Victorian. Konsep 3 menggunakan komposisi seimbang 

yaitu logo dan elemen grafis yang sama besar untuk memberikan kesan detail 

pada audience.  

 

3.3.1.13 Sticker 
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Gambar 3.18 Alternatif sticker  Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

Konsep 1 menggunakan elemen grafis saja untuk menampilkan detail pada 

ilustrasi yang diciptakan oleh Monokrom Studio pada target market. Konsep 2, 

stiker diciptakan khusus untuk awareness pada target market, maka dari itu 

hanya dibutuhkan logo saja. Konsep 3 ingin memperkenalkan brand sekaligus 

memperlihatkan value berupa detail dari ilustrasi. 

3.3.1.14 Kaos    

 
 

 
                        1                              2                                  3 
 

Gambar 3.19 Alternatif kaos Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

Konsep 1 menggunakan elemen grafis dan logo sebagai sarana awarenes, 

ilustrasi digunakan untuk menampilkan detail pada ilustrasi yang diciptakan oleh 

Monokrom Studio pada target market. Konsep 2, diciptakan khusus untuk 

awareness pada target market, maka dari itu hanya dibutuhkan logo saja. 

Konsep 3 menggunakan logo dan detail ilustrasi sebagai sarana penyampaian 

brand value kepada audience.  
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3.3.1.15 Indoor Sigage 

 

                1                                   2                                      3 
 

Gambar 3.20 Altetnatif indoor signage Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 

 

Konsep 1 dan 2 menggunakan elemen grafis untuk menunjukkan detail dari   

ilustrasi. Lalu menggunakan layout yang simetris yang berisi logo, tanggal,tempat 

hingga rundown acara. Konsep 3 tidak menggunakan elemen grafis karena ingin 

memfokuskan informasi berupa logo, tanggal tempat,dll. Namun tetap 

menggunakan warna yang sama dari Monokrom Studio. 
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3.3.1.16 Booth  

 

                                   
  

                       Gambar 3.21 Booth Monokrom Studio 

                             Sumber : Data perusahaan 

 

Konsep 1 menggunakan 1 meja untuk tempat brosur dan merhandise. 

Konsep 2 memberikan 2 meja, yang bisa berfungsi sebagai display brosur dan 

merchandise dan meja satunya bisa digunakan untuk duduk dan  berinteraksi 

dengan brand. Sementara karya akan dipajang di sekliling dinding. Konsep 3 

menggunakan 1 meja di dalam untuk display agar orang masuk ke dalam dan  

melihat sekliling booth yang berisi karya. 

3.3.1.17 Kartu Nama 

 
 

           1                                    2                                      3 
 

Gambar 3.22 Altetnatif Kartu nama  Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan 
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Konsep 1 menggunakan logo yang besar agar audience memperhatikan dan 

mengingat nama brand, setelah itu terdapat nama dan kontak yang dapat 

dihubungi. Konsep 2 menggunakan komposisi logo dan nama pemilik yang sama 

besar agar layout  memiliki keseimbangan. Konsep 3 menggunakan nama 

pemilik dengan ukuran dominan lebih besar, agar audience dapat mengingat.  

3.3.1.18 Amplop 

        

 
          1                                          2                                      3 

Gambar 3.23 Altetnatif Amplop  Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan  

 
Konsep 1 menggunakan logo yang dominan besar diletakkan pada atas 

amplop lalu dilanjutkan informasi dan tagline. Konsep 2 menggunakan logo yang 

dominan sebagai awareness. Konsep 3 menggunakan logo, tagline dan 

informasi yang minimalis dan seimbang.  

 

3.3.1.19 Letterhead 
 

 
1                                     2                                      3 

 
Gambar 3.24 Altetnatif letterhead  Monokrom Studio 

Sumber : Data perusahaan  
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Konsep 1 menggunakan garis pemisah agar audience dapat 

mengklasifikasikan  informasi, konsep 2 menggunakan layout simetris dan rapi, 

konsep 3 menggunakan layout yang seimbang agar audience dapat membaca 

dengan baik. 

3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Pada sub bab ini menggunakan interview dengan extreme & expert user 

guna melaksanakan uji coba prototype design. Adapun latar belakang 

extreme & expert user yang akan diwawancara sebagai berikut: 

 Expert User:  
 

1. Agus Sukamto (55) 

Seniman, praktisi dan dosen yang expert dalam bidang ilustrasi 

maupun seni rupa murni. Selain itu berpengalaman dan 

berwawasan luas mengenai seni, dan telah menjadi kurator 

dalam berbagai pameran. Agus Sukamto juga sering diundang 

untuk pameran mengenai seni budaya di berbagai negara 

seperti Korea, Perancis, dll.  

2. Johan Alvin Khosuma (34) 

 
Adalah Branding Consultant dan Co founder dari JCK 

Enterprise yang sudah berpengalaman dalam bidang branding, 

klien yang sudah pernah ditangani adalah Kapal Api, Excleso, 

Intiland, Swam International, Good News From Indonesia.  

3. Denny (33) 

Adalah ilustrator dari kota Jogjakarta yang sudah 

berpengalaman dalam berbagai klien dari dalam maupun luar 

negeri, banyak clothing brand luar negeri yang sudah ia 

kerjakan.  Ia memanfaatkan media sosial dan platform desain 

untuk sarana awareness. 

 
Extereme User:  
 

1. Aditya Ilham (22) 
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Adalah pemilik kafe di kota Gresik juga sebagai salah satu klien 

dari brand Monokrom Studio akan memberikan pendapat 

mengenai brand tersebut.  

 
2. Bagas Arya (22) 

 

Adalah pemlik Clothing Brand akan memeberikan pendapat 

mengenai perspektif desain.  

 

3. Farsya Odie (25) 

Adalah pemilik kafe di Madura dan Surabaya akan memberikan 

sudut pandang mengenai desain dari brand Monokrom Studio.   

3.3.3. Jenis Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer yaitu melalui 

pendekatan kualitatif dengan melibatkan extreme user dan expert user dengan 

proses wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder yaitu proses 

pengumpulan data melalui membaca, mempelajari, serta memahami melalui 

media literatur, buku dan dokumen. 

Pertanyaan yang akan diajukan kepada extreme user dan expert user 

adalah seputar efektivitas, efisien dan gaya desain untuk aktivasi brand 

Monokrom Studio. Selain itu expert user dilibatkan dalam review produk, yaitu 

persepsi, pemahaman pesan yang akan disampaikan kepada audience, refrensi 

media promosi hingga sudut pandang.  
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3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULA

N DATA 

SUMBER DATA 
INSTRUMEN 

 

1 Wawancara  Expert user 

Agus Sukamto 

(Seniman Senior) 

Review mengenai desain, 

ilustrasi, tata letak, 

estetika, visual hierarchy, 

warna, persepsi,  

2 Wawancara Expert user 

Johan Alvin 

(Branding 

Consultant) 

Review desain, konsultasi 

bagaimana aktivasi yang 

bagus pada tahun ini, 

persepsi pada desain, 

cara aktivasi yang efisien 

dan efektif.  

3 Wawancara Expert user 

Denny  

(Ilustrator) 

Review desain, konsultasi 

pemanfaatan media sosial 

untuk awareness.  

 

4 

Wawancara Extreme user 

Aditya Ilham 

(Café Owner) 

Persepsi pada desain dan 

media promosi. 

 

5 

Wawancara Extreme user 

Bagas Arya 

(Clothing owner) 

Persepsi pada desain dan 

media promosi. 

 

6 

Wawancara Extreme user 

Farsya Odie 

(Café Owner)  

Persepsi pada desain dan 

media promosi. 

 
 

   Tabel 3.3.4.1 Instrumen Pengumpulan Data 
 
 
 
 
 
 


