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Bab III Metode Pengembangan 

3.1. Model Pengembangan 
Awareness meliputi dua hal yaitu saat customer mengetahui akan adanya 

sebuah brand atau bisnis dan ketika customer menyadari bahwa ia memiliki 

kebutuhan akan itu (Newberry, 2013).  Sebagai bisnis baru, awareness sangat 

diperlukan untuk dapat mengembangkan bisnis sedangkan Cerita Kita belum 

memiliki awareness yang cukup untuk maju dengan pesat. Hal tersebut 

disebabkan oleh karena belum adanya karya representatif yang dapat digunakan 

sebagai batu loncatan agar orang mengenal karya dan value yang dimiliki. Dewasa 

ini, berbagai bisnis memulai sebuah strategi marketing yang baru yaitu content 

marketing. Content marketing adalah tindakan atau proses pemasaran dan bisnis 

yang membuat dan menyebarkan konten yang berguna dan menarik. Untuk 

menarik, memperoleh dan menjalin hubungan dengan target audience yang telah 

ditentukan dan dipahami-dengan tujuan untuk menimbulkan tindakan customer 

yang menguntungkan (Pulizzi, 2014). Pada dasarnya, content marketing adalah 

seni berkomunikasi dengan customer dan calon customer tanpa menjual. Sebagai 

sebuah production house, Cerita Kita menggunakan metode ini dan memproduksi 

konten film dokumenter. Film dokumenter sendiri merupakan produk utama Cerita 

Kita. Sehingga dengan memproduksi konten dokumenter maka secara tidak 

langsung akan menambah portfolio. Selain itu pembuatan konten juga dapat 

menumbuhkan audience sehingga dapat memunculkan kemungkinan sumber 

revenue baru.  Dari penemuan teori tersebut, maka diperlukan untuk melakukan 

content marketing untuk meningkatkan brand awareness Cerita Kita. Content 

marketing yang digunakan adalah film dokumenter. Dalam sebuah film, dibutuhkan 

beberapa media promosi untuk menarik audience.  

Oleh karena itu, solusi visual dari Rumusan Masalah Tugas Akhir ini adalah: 

Merancang Film Dokumenter untuk Cerita Kita yang sesuai bagi small to medium 

brand & community sehingga dapat meningkatkan brand awareness. 
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3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 
● Brand Verbal 

Cerita Kita adalah sebuah Production House (PH) yang bergerak dalam bidang 

film dokumenter. Sebagai PH yang memiliki fokus dalam dokumenter, Cerita Kita 

memproduksi film-film yang faktual dari lingkungan sekitar. Dengan itu film dari 

Cerita Kita dapat berbicara secara sosial untuk membantu menularkan image 

sosial dan sadar lingkungan terhadap para kliennya. Selain itu, di Indonesia masih 

sangat jarang ditemukan PH yang bergerak dalam bidang dokumenter alam dan 

sosial dan menargetkan NGO, dan brand-brand. 

● Brand Attributes 

Sebagai Production House dokumenter, Cerita Kita ingin menceritakan cerita-

cerita baru serta unik yang dapat berbicara secara sosial, dan menumbuhkan 

brand klien. Apabila dirumuskan secara singkat, akan muncul kata kunci sebagai 

berikut: Storytelling, Factual, Social, Environmental, Business Image. 

● Brand Line 

Berdasarkan kata kunci yang diambil dari janji brand, berikut kesimpulan berupa 

tagline atau brandline yang sesuai untuk Cerita Kita: “Telling your story, their story, 

and our story”.  

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 
Cerita Kita memiliki dua jenis gaya yaitu gaya untuk desain dan gaya untuk 

film dokumenter yang akan digunakan. Gaya film dokumenter menggunakan 

kombinasi mode dokumenter poetic dan participatory. Gaya film poetic dipilih untuk 

menonjolkan dan membangun suasana humanis dan emosional serta participatory 

digunakan agar subjek dapat menyampaikan ceritanya dalam bentuk interview.  

Kemudian dalam gaya desainnya, Cerita Kita menggunakan gaya desain 

Simplicity. Gaya desain simplicity adalah sebuah prinsip untuk meminimalkan, 

menyaring, dan edit kembali sebuah desain (254-online.com). Beberapa aturan 

desain simplicity adalah mempertahankan clarity, kemudian mempertahankan 

automation yang sudah ada dan dipahami oleh audience, meminimalisir opsi dan 

pastikan informasi yang jelas, dan yang terakhir adalah mempersempit pilihan 

partisipasi audience sehingga audience paham cara berinteraksi dengan desain 

(interaction-design.org). Gaya desain ini dipilih karena dapat meminimalisir 
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informasi dan agar desain Cerita Kita dan film Cerita Kita seimbang dan tidak 

saling mendominasi. 

Berdasarkan hasil riset mengenai gaya desain dan film di atas, berikut adalah 

karakteristik visual yang digunakan oleh Cerita Kita: 

● Konsep Mode Dokumenter 
Gaya poetic menekankan asosiasi visual, kualitas nada atau ritme, bagian 

deskriptif, dan organisasi formal. Mode ini sangat dekat dengan pembuatan 

film eksperimental, pribadi, atau avant-garde Sedangkan participatory 

menekankan interaksi antara pembuat film dan subyek. Pembuatan film 

dilakukan melalui wawancara atau bentuk lain dan lebih banyak 

keterlibatan langsung. Seringkali ditambah dengan rekaman arsip dari 

sejarah (Nichols , 2017). Dengan menggunakan kombinasi dari dua mode 

dokumenter tersebut, maka film yang diangkat oleh Cerita Kita memiliki dua 

gambar utama yaitu interview sebagai penata alur cerita, dan b-roll atau 

extras untuk merangsang emosi dan memvisualisasikan cerita.  

 
Gambar 3.1 Moodboard Mode Dokumenter 

Sumber: Youtube ‘Green Renaissance’ 
 

● Konsep Colour Correction 

Color correction mengambil nuansa cinematic dengan saturasi warna yang 

tidak berlebihan untuk menunjukkan keindahan warna asli tanpa melebih-

lebihkan. Skema warna yang digunakan dalam color correction adalah 

skema analogus dan komplementer. 
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Gambar 3.2 Moodboard Colour Correction 

Sumber: Youtube ‘Green Renaissance’ 
 

● Konsep Fotografi 
Gaya fotografi yang digunakan merupakan fotografi human interest, serta 

nature & landscape. Foto yang digunakan ingin menonjolkan kesan 

ekspresif dan natural serta menggunakan warna black & white sesuai 

dengan warna brand Cerita Kita.   

 
Gambar 3.3 Konsep Fotografi 

Sumber: Penulis 
 

● Konsep Colour Palette 

Warna yang akan digunakan secara dominan dalam sistem visual Cerita 

Kita adalah warna hitam dan putih. Warna hitam, terjadi dalam ketiadaan 

cahaya dan warna (Lupton, 2015). Cerita Kita ingin menjadi sebuah brand 

yang netral, dan menganalogikan cerita sebagai memberi warna. Oleh 

karena itu digunakan warna hitam dan putih sebagai warna paling dasar 
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yang dapat mewakili dua sisi baik positif dan negatif secara bersamaan, 

sesuai dengan image sosial yang ingin dibangun dengan cerita baik positif 

maupun negatif dari dan untuk berbagai kalangan masyarakat serta 

profesi. Hitam dan putih cenderung membawa konotasi umum negatif dan 

positif, masing-masing (Lakens et al. dalam Elliot & Maire, 2012). Penelitian 

lain menunjukkan bahwa hitam dapat dikaitkan dengan agresi yang lebih 

besar, dan putih untuk agresi yang lebih rendah, dalam olahraga, dan hitam 

dapat memfasilitasi persepsi fashionable dan daya tarik dalam bidang yang 

berhubungan. (Elliot & Maire, 2014). 

 
Gambar 3.4 Colour Palette 

Sumber: Penulis 
 

● Konsep Logo 

Logo yang digunakan adalah logotype dengan menggunakan typeface serif 

yang tebal sehingga membangun kesan yang jelas dan knowledgeable. 

Logo dibuat simple karena fokus audience tidak kepada logo namun lebih 

kepada film yang dihasilkan. Cerita Kita ingin menjadi sebuah brand yang 

knowledgeable namun tetap fleksibel. Oleh karena itu logo menggunakan 

typeface serif namun menggunakan tatanan yang dinamis untuk 

menggambarkan fleksibilitas. 

 
Gambar 3.5 Moodboard Logo 

Sumber: pinterest.com 
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● Konsep Layout 
Penataan layout asimetris dan memiliki banyak white space dan banyak 

menggunakan foto sebagai elemen desain. Mengaplikasikan rule of third, 

minimalis dan fungsional sesuai kebutuhan. 

 
Gambar 3.6 Moodboard Layout 

Sumber: pinterest.com 
 

● Konsep Tipografi 
Typeface yang digunakan sebagai display type adalah typeface serif yang 

tebal dan jelas. Kemudian body type menggunakan typeface sans serif 

yang legibilitas nya tinggi sehingga mudah dibaca. Sebagai brand yang 

elegan, knowledgeable, namun fleksibel dan dinamis secara bersamaan, 

typeface yang digunakan untuk display adalah Playfair Display dan 

diseimbangkan dengan body type Helvetica Neue yang tingkat legibilitas-

nya tinggi dan penggunaannya fleksibel di berbagai kondisi. 
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Gambar 3.7 Konsep Tipografi 

Sumber: Penulis 
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3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 
Sebagai bisnis B2B, Cerita Kita menggunakan teori dari Circle Research 

White Paper: B2B Market Segmentation Research untuk menentukan segmentasi 

pasarnya sebagai berikut:  

● Feature 

○ Size: Small to Medium 

○ Sector: Various 

○ Location: Mainly Surabaya 

● Buying & Usage Behaviour 

○ Menggunakan jasa video dalam dokumentasi maupun promosi 

○ Menggunakannya untuk media promosi, laporan kegiatan, brand 

campaign, dan dokumentasi 

○ Keputusan pembelian berdasarkan: attitude, manfaat, resiko 

● Needs, Preferences, & Desired Relationship 

○ Video yang bercerita (dengan tujuan menyampaikan value brand) 

○ Preferensi kepada kemudahan dan komunikasi yang baik 

● Attitude 

○ Mempertimbangkan profesionalitas, knowledge, brand image di 

masyarakat 

○ Menyukai dan mempertimbangkan hubungan jangka panjang 

○ Memiliki kesadaran dan kewajiban dalam lingkup sosial maupun 

budaya. 

Berdasarkan target market tersebut maka ditemukan skema customer journey 

yang disajikan dalam tabel di bawah ini:  

Customer 
Journey 

At Home Work/School Out of Home 

Awareness TV, Newspaper, 
Instagram, 
Youtube 

E-mail, Website, 
Whatsapp/Line 

Social Media, 
Printed Media 

Research 
(Consideration) 
Decision 

Web browsing, 
Recommendation 

Mobile Phone, 
Creative Meeting 

Social Events 



 
 

 43 

Purchase E-mail, Website, 
Call, WA/Line 

Meeting, Call, E-
mail 

Meeting, Call, E-
mail, Social 
Events 

Post Purchase Checking in Social 
Media, Youtube 

Evaluation 
Meeting, E-mail 

Evaluation 
Meeting, E-mail, 
Invitations to 
events 

Tabel 3.1 Touchpoint 

 
Oleh karena itu, rangkaian media yang digunakan Cerita Kita untuk 

meningkatkan brand awareness dan berkomunikasi dengan target marketnya 

adalah sebagai berikut: 

● Film Content 
Dalam content marketing yang akan dijalankan oleh Cerita Kita, film 

digunakan sebagai portfolio atau showcase produk utama Cerita Kita. 

Pulizzi (2014) menyatakan dalam bukunya bahwa film atau konten video 

merupakan investasi yang sangat bagus karena konten tersebut 

memberikan value dalam dua manfaat signifikan. Pertama, konten dapat 

digunakan dalam jangka waktu yang panjang bahkan konten yang dibuat 

akan tetap memiliki value bahkan lama setelah investasi yang dikeluarkan 

sudah kembali (balik modal). Kemudian, konten yang ada dapat dikonsep 

ulang dan digunakan kembali untuk tujuan lainnya. Konten film Cerita Kita 

akan dipublikasikan melalui media online dan masuk ke dalam tahap 

awareness dan menyampaikan value proposition.  

● Movie Poster 
Bersamaan dengan judul film, elemen yang paling penting dari marketing 

dan promosi film adalah key art. Apabila key art, terutama poster telah 

menarik perhatian, audience potensial akan memiliki kemungkinan yang 

lebih besar untuk membaca lebih lanjut mengenai film tersebut dan 

menonton teaser dan trailer yang ada (Barnwell, 2018). Poster film Cerita 

Kita termasuk dalam tahap awareness. 

● Movie Trailer 
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Mayoritas milenial menikmati trailer dari sebuah film dan menontonnya 

berulang-kali, baik dalam bioskop maupun melalui internet, yang 

menunjukkan relevansi trailer dalam membentuk pengalaman sinema 

secara utuh (Lepore, 2014). Trailer untuk konten film Cerita Kita akan 

berguna untuk membentuk ekspektasi dan membangun ketertarikan 

penonton secara umum untuk kemudian berinteraksi dan menonton film 

secara penuh. Trailer ini akan meningkatkan tahap awareness.  

● Merchandise Gift & Selling (and Tag) 
Merancang campaign merchandise yang sukses adalah sebuah seni. 

Marketer film menginginkan penjualan yang masif dalam merchandise 

untuk mendapat pendapatan royalti dan signage yang melimpah untuk 

mendukung rilis film. Namun disaat yang bersamaan, merchandise tidak 

boleh menjadi berlebihan sehingga konsumen kehilangan ketertarikan 

(Marich, 2013). Cerita Kita memiliki dua program merchandise yaitu 

merchandise eksklusif untuk film dan merchandise brand. Merchandise 

akan memiliki tag yang bertuliskan value produk tersebut, kemudian bahwa 

pembelian produk akan membantu lebih banyak lagi cerita untuk difilmkan, 

serta informasi media sosial Cerita Kita. Dalam kedua set merchandise ini 

akan diberlakukan sistem gift dan selling. Penggunaan merchandise akan 

berguna untuk meningkatkan awareness, evaluasi value proposition, serta 

after sales untuk klien. 

● Instagram Activities 
Dalam sebuah penelitian mengenai ‘Social Media Marketing in the Film 

Industry’ ditemukan bahwa hubungan antara audience, film, dan production 

studios. Dari hasil yang ditemukan, studio dapat mengimplementasikan 

strategi marketing baru dengan menggunakan sosial media sebagai media 

untuk berinteraksi dengan audience (Tejada, 2015). Cerita Kita akan 

menggunakan Instagram untuk menginformasikan konten film yang 

diproduksi, dan memberi berbagai update yang berkaitan dengan produksi 

film. Selain itu, dalam penggunaan Instagram, Cerita Kita ingin menjaga 

eksistensi bisnis, berkomunikasi dengan audience dengan memberikan 

cerita-cerita mengenai subjek-subjek yang belum atau tidak dijadikan 

sebuah film. Kemudian Instagram juga digunakan untuk menginformasikan 

aktivitas dan kegiatan yang sedang terjadi dalam Cerita Kita. Aktivitas 
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Instagram ini masuk ke dalam tahapan evaluasi value proposition dan 

sarana untuk klien menilai after sales mereka. 

● Facebook & Youtube Activities 
Dalam sebuah penelitian di jurnal ‘Social media in marketing: A review and 

analysis of the existing literature’ dinyatakan bahwa loyalitas dan 

kepercayaan konsumen yang mengikuti di Facebook lebih tinggi. Studi lain 

menyatakan bahwa dalam perbandingan dengan Youtube, Twitter dan 

Facebook merupakan media sosial yang lebih dapat digunakan untuk 

berkomunikasi dengan konsumen, dapat juga untuk membuat dan 

menyampaikan cerita brand (Alalwan et al., 2017). Cerita Kita akan 

menggunakan Facebook sebagai media untuk menyampaikan post-post 

yang lebih panjang mengenai cerita di balik produksi film, artikel dan photo 

series, upcoming projects, dan melontarkan forum diskusi untuk berbagi 

dan submit ide-ide cerita dari audience.  Media ini masuk ke dalam tahap 

awareness, dan menyampaikan value proposition.  

● Instagram Ads 
Menurut data dari studi pustaka, 52% marketer menyatakan bahwa mereka 

merencanakan untuk meningkatkan penggunaan Instagram untuk promosi 

dan iklan, meningkat dari 42% pada tahun 2014 (Robertson, 2018). 

Instagram Ads merupakan fasilitas yang ditawarkan oleh Instagram dan 

memampukan bisnis untuk mencapai target dengan spesifikasi tertentu. 

Cerita Kita akan menggunakan Instagram Ads untuk meningkatkan 

engagements. Post yang akan menggunakan Instagram Ads merupakan 

post seperti trailer, short version, dan short service ads. Instagram Ads 

digunakan untuk meningkatkan tahap awareness dan digunakan untuk 

evaluasi value proposition melalui hasil insight yang didapat dengan 

penggunaan Instagram Ads. 

● Website 
Website dari filmmaker dan aktivitas sosial media terus meningkat sebagai 

aktivitas yang vital untuk mencapai kesuksesan jangka pandang dalam 

industri film (Barnwell, 2018). Website merupakan sebuah media yang 

memampukan audience untuk mengakses mulai dari informasi 

perusahaan, karya, dan secara bersamaan dapat menjadi sarana 

komunikasi resmi yang memfasilitasi transaksi serta kritik dan saran. Selain 
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itu, dengan adanya website, audience akan melihat brand secara 

profesional. Website masuk ke dalam tahap menyampaikan value 

propositions, after sales, dan transaksi. 

● Electronic Direct Mail (EDM) 
Email menjadi media yang hemat dan mudah untuk menawarkan jasa 

secara lengkap dan jelas, serta lebih terfokus kepada target yang dituju 

(Soegoto dan Fahreza, 2018). Cerita Kita menggunakan e-mail untuk 

mencapai target market dengan lebih spesifik. Dengan clickable e-mail, 

maka EDM dapat digunakan untuk menawarkan jasa, menarik untuk 

menonton film, serta untuk mengunjungi website. EDM masuk ke dalam 

tahap awareness, transaksi, dan after sales. 

● Behind The Scene (Ads) 
Teknik Behind The Scene adalah konten yang luar biasa efektif yang dapat 

dikerjakan dengan waktu yang singkat, dan akan mengangkat elemen unik 

dan manusiawi ke dalam marketing dengan pemakaian secara berkala 

(plannthat.com). Cerita Kita akan menggunakan Behind the Scene sebagai 

materi promosi untuk bisnis, dengan itu akan dapat disampaikan jasa apa 

yang dilakukan, mengapa, dan untuk apa melakukan itu. Iklan behind the 

scene ini masuk ke dalam tahap menyampaikan value proposition dan 

awareness.  

● Stationeries  
Stationeries meliputi desain-desain esensial untuk kebutuhan brand. mulai 

dari kartu nama, kop surat, amplop, map C4, invoice, stempel, signage dan 

seragam.  

 

3.2.3 Program Media  
 

No Media Waktu Touchpoints Channel Phases 

1 Film Content Mei 2019 Online Media Awareness, 
Menyampaikan VP  

2 Movie Poster April 2019 Social Events,  
Social Media 

Awareness 
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3 Movie Trailer April 2019 Youtube, Instagram, 
Facebook 

Awareness 

4 Merchandise 
Gift & Seliing 
(and Tag) 

April 2019 Events, Offline 
Activities 

Evaluasi VP, 
After Sales 

5 Instagram 
Activities 

Maret 2019 Instagram Awareness, 
Evaluasi VP,  
After Sales 

6 Facebook & 
Youtube 
Activities 

Mei 2019 Youtube & Facebook  Awareness, 
Menyampaikan VP 

7 Instagram Ads April 2019 - 
Mei 2019 

Instagram Awareness,  
Evaluasi VP 

8 Website April 2019 Website Menyampaikan VP, 
Transaksi,  
After Sales 

9 Electronic 
Direct Mail 

Maret 2019 E-mail  Awareness, 
Transaksi, 
After Sales 

10 Behind The 
Scene (Ads) 

Mei 2019 Instagram & Youtube Awareness, 
Menyampaikan VP 

11 Stationeries Maret 2019 Internal Perusahaan Awareness,  
Menyampaikan VP, 
Transaksi 

Tabel 3.2 Pemilihan Media 

 
3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut merupakan anggaran belanja yang dibutuhkan untuk perancangan 

konten dan desain media promosi Cerita Kita :   

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Film Content Biaya Produksi  - 3.000.000 

2 Movie Poster Biaya Cetak 5 pcs 15.000 75.000 
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3 Movie Trailer Biaya Operasional - - 200.000 

4 Merchandise Biaya Produksi 4 set 250.000 1.000.000 

5 Instagram 

Activities 

Biaya Operasional - - 200.000 

6 Facebook & 

Youtube 

Activities 

Biaya Operasional - - 600.000 

7 Instagram Ads Biaya Tayang 30 hari 20.000 600.000 

8 Website Biaya Produksi & 

Operasional 

- - 1.500.000 

9 EDM Biaya Operasional - - 200.000 

10 BTS (Ads) Biaya Operasional - - 500.000 

11 Stationeries Biaya Produksi 2 Set 200.000 400.000 

Total 8.275.000 

Tabel 3.3 Anggaran Belanja Desain 
 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 
Uji coba akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik 

dari produk yang dihasilkan. Hasil dari uji coba para uji coba kemudian akan 

menjadi pembahasan dalam bab 4 yang kemudian digunakan sebagai masukan 

untuk mengevaluasi dan perbaikan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan 

ketertarikan pasar. 
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3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) 
● Film Content (Script, Storyboard, Synopsis) 

○ Script 
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Gambar 3.9 Skrip Film 
Sumber: Penulis 

 
Film ini merupakan film dokumenter poetic dan participatory, oleh karena itu jalan 

cerita ini non-fiksi dan mengikuti kronologi sebenarnya. Terdapat dua puncak 

dalam film ini yaitu ketika subjek mempertimbangkan apabila masalah plastik ini 

akan mengganggu masa depan anaknya, dan ketika ia sadar bahwa ini masalah 

besar dan butuh banyak pihak untuk bekerja bersama dalam mencari 

pencegahan dan solusinya. 

 

○ Storyboard (Shot Characteristics) 
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Gambar 3.10 Storyboard 

Sumber: Penulis 
 

Storyboard menunjukkan karakteristik angle dan shot yang akan diambil. Shot 

menggunakan teknik floating dan movement tangan agar terlihat natural dan 

tidak kaku. 
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○ Synopsis

 
Gambar 3.11 Sinopsis 

Sumber: Penulis 
 

○ Character & Location 

 
Gambar 3.12 Karakter 

Sumber: Penulis 
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Gambar 3.13 Moodboard Lokasi 

Sumber: google.com 
 

Lokasi memiliki dua poin utama yaitu indoor dan outdoor, sebagai sebuah film 

mengenai isu lingkungan, maka lokasi outdoor dipilih dan mendominasi. 

 

○ Visual & Color 

 
Gambar 3.14 Hasil Visual & Warna 

Sumber: Penulis 
 

Hasil visual memiliki karakteristik sinema dan dipengaruhi warna panas ciri khas 

Indonesia. Colour correction bekerja untuk memaksimalkan mood agar dapat 

membangun suasana film dengan baik. 
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● Movie Poster 

 
Gambar 3.15 Poster 

Sumber: Penulis 
 

Poster menonjolkan hubungan subjek dengan sang anak berada di pinggir laut 

dengan foreground selembar sampah plastik di bagian bawah. Judul diletakkan 

di bawah frame agar menarik perhatian audience terhadap objek plastik yang 

terkena efek buram dari kamera. 
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■ Totebag

 
Gambar 3.16 Tote bag Film 

Sumber: Penulis 
 

Tote bag bertuliskan frasa-frasa yang berima dan catchy mengenai isu plastik. 

Tujuan dari frasa yang ada adalah mencoba menggelitik pikiran pembaca 

mengenai isu sampah plastik. 

 

■ Tumbler 

 
Gambar 3.17 Tumbler 

Sumber: Penulis 
 

Penggunaan botol minum sekali pakai merupakan salah satu kontributor terbesar 

sampah plastik di Indonesia. Dengan dirilisnya konten film ini, Cerita Kita merilis 

produk merchandise yang mendukung kampanye berkaitan dengan sampah 

plastik yaitu tumbler sebagai botol minum isi ulang. Warna yang digunakan 
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adalah warna hitam dan putih sesuai dengan brand. Kemudian terdapat judul film 

dan logo Cerita Kita. 

 

■ Coaster 

 
Gambar 3.18 Coaster WARP 

Sumber: Penulis 
 

Coaster ini merupakan benda yang ada dalam film, dengan merchandise ini 

maka Cerita Kita turut mendukung isu ini dan sekaligus menyebarkan awareness 

karena dalam coaster atau alas gelas ini akan dicetak logo dengan teknik 

deboss.  

○ Cerita Kita Official 

■ Notebook 

 
Gambar 3.19 Notebook  

Sumber: Penulis 
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Sebagai PH yang memproduksi film-film non-fiksi dan beragam, Cerita Kita 

mendukung budaya bercerita melalui tulisan. Notebook ini dibuat hitam dan 

diletakkan logo Cerita Kita yang tidak mendominasi. Terdapat dua jenis yaitu logo 

yang dicetak, dan logo yang diberi finishing deboss. 

 
■ Totebag 

 
Gambar 3.20 Totebag Cerita Kita 

Sumber: Penulis 
 

Tote bag seri Cerita Kita lebih mengedepankan istilah dalam film. Seri kali ini 

memiliki enam mode dokumenter sebagai konten. Dengan ini, merchandise ini 

dapat menarik para penggiat film dokumenter yang familiar dengan istilah 

tersebut. 

● Instagram Activities 

○ Instagram Stories 

 
Gambar 3.21 Instagram Stories 

Sumber: Penulis 
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○ Post 

 
Gambar 3.22 Instagram Post 

Sumber: Penulis 
 

● Facebook Post 

○ Page 

 
Gambar 3.23 Facebook Page Cerita Kita 

Sumber: Penulis 
 

Facebook page ini digunakan untuk mempromosikan film dan informasi rilis rilm 

melalui banner dan post.  
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○ Notes 

 
Gambar 3.24 Notes Facebook 

Sumber: Penulis 
 

Dengan menggunakan fitur notes di Facebook, maka Cerita Kita dapat 

menyampaikan cerita di balik layar melalui konten “The Behind”. 

 

○ Post (Forum cerita, upcoming projects) 

 
Gambar 3.25 Post Video Facebook 

Sumber: Penulis 
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Gambar 3.26 Post forum cerita Facebook 

Sumber: Penulis 
 

● Instagram Ads 

 
Gambar 3.29 Instagram Ads 

Sumber: Penulis 
 

Iklan Instagram akan digunakan selama satu bulan dengan jenis konten post dan 

story. Story akan menampilkan teaser singkat sedangkan post akan 

menampilkan versi singkat dari film. 
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● Website

 
Gambar 3.30 Website 

Sumber: Penulis 
 

● Electronic Direct Mail 

 
Gambar 3.31 EDM 
Sumber: Penulis 
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Electronic Direct Mail akan digunakan untuk touchpoint antara film dengan target 

pasar yang lebih sempit dan potential customer. 

 

● Stationeries 

 
Gambar 3.32 Stationery 1 

Sumber: Penulis 

 
Gambar 3.33 Stationery 2 

Sumber: Penulis 
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3.3.2. Subjek Coba (RESPONDEN/ expert user & extreme user) 
Uji coba prototype baik film, desain, maupun media promosi akan 

dilaksanakan dengan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Expert user (ahli  

di  bidang film,  ahli  di  bidang  perancangan/ desain komunikasi visual), dan 

Extreme user (sasaran utama pemakai produk).  

Narasumber expert user yang akan menjadi subjek coba pada penelitian ini 

dipilih berdasarkan kompetensi dalam bidang perfilman dan desain. Karakteristik 

expert user sebagai berikut: 

● Pakar sinematografi, Dimas Setiawan yang merupakan freelance Director 

of Photography selama 2 tahun dan telah mengikuti berbagai project film. 

Wawancara akan membahas review visual dari prototype, efektivitas dan 

daya tarik visual, review color grading, dan review film secara keseluruhan. 

● Pakar film dan pemasarannya, Andi Budrah yang telah berkiprah sebagai 

produser film nasional dan sukses memproduksi berbagai film layar lebar. 

Wawancara akan membahas review film secara keseluruhan, efektivitas 

dan daya tarik visual, review alur cerita dan script, dan review media 

promosi dan marketing Cerita Kita. 

● Pakar desain Kezia Moresta, in-house senior graphic designer Traveloka 

Indonesia. Wawancara akan membahas mengenai sistem visual, 

efektivitas dan efisiensi visual, persepsi visual, review tren desain, dan 

review strategi promosi dan branding.  

Kemudian karakteristik dari subjek coba extreme user adalah sebagai berikut: 

● Agung Budiyanto, merupakan bagian human resource dari PT. Charoen 

Pokphand Surabaya dan telah beberapa kali menggunakan video sebagai 

media dokumentasi namun belum merasa puas. Wawancara akan 

membahas mengenai persepsi terhadap prototype, persepsi pemilihan 

media, pemahaman terhadap pesan, dan preferensi media promosi. 

● Effie Sinarso, seorang entrepreneur yang memiliki bisnis pottery Poté 

Studio. Poté Studio menjual berbagai benda fungsional sebagai dekorasi 

rumah seperti pot, wadah peralatan, dan lain sebagainya. Poté Studio 

dianggap sebagai customer potensial Cerita Kita karena merupakan brand 

yang sedang berkembang dan memiliki karakteristik yang kuat. Sebagai 

pelaku bisnis yang sedang berkembang dan gencar melakukan promosi, 

wawancara ini akan membahas mengenai daya tarik prototype, persepsi 
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terhadap prototype, insight untuk prototype, pemahaman terhadap pesan, 

dan preferensi media promosi. 

● Verena Lindra, sebagai pemilik WARP Surabaya sebuah sustainable 

business yang menjadi subjek film Cerita Kita. Wawancara akan 

membahas mengenai daya tarik prototype, persepsi terhadap prototype, 

insight untuk prototype, pemahaman terhadap pesan, dan preferensi media 

promosi. 

 

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) 

NO 
TEKNIK 
PENGUMPULAN 
DATA 

SUMBER 
DATA 

INSTRUMEN  

1

1 

Wawancara  Expert user Review visual dari prototype, 

efektivitas dan daya tarik visual, review 

color grading, dan review film secara 

keseluruhan. 

 

2 Wawancara Expert 

user 

Review film secara keseluruhan, 

efektivitas dan daya tarik visual, review 

alur cerita dan script, dan review media 

promosi dan marketing Cerita Kita. 

3 Wawancara Expert 

user 

Sistem visual, efektivitas dan efisiensi 

visual, persepsi visual, review tren 

desain, dan review strategi promosi 

dan branding.  
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4 Wawancara Extreme 

user 

Persepsi terhadap prototype, persepsi 

pemilihan media, pemahaman 

terhadap pesan, dan preferensi media 

promosi. 

5 Wawancara Extreme 

user 

Daya tarik prototype, persepsi 

terhadap prototype, insight untuk 

prototype, pemahaman terhadap 

pesan, dan preferensi media promosi. 

6 Wawancara Extreme 

user 

Daya tarik prototype, persepsi 

terhadap prototype, insight untuk 

prototype, pemahaman terhadap 

pesan, dan preferensi media promosi. 

 

Tabel 3.4 Instrumen Pengumpulan Data 
  


