
 
 

Bab III Metode Pengembangan 

3.1. Model Pengembangan 

Berdasarkan hasil dari olah data yang disajikan pada bab sebelumnya dihasilkan           

sebuah kesimpulan bahwa penting untuk dilakukannya sebuah brand activation guna          

meningkatkan brand awareness dan brand position. Dengan perencanaan dan         

pengaturan brand activation yang tepat dan jelas, maka akan membantu para calon            

client mengapresiasi lebih value yang ada pada brand (dikutip dari jurnal The Dynamics             

of Corporate Brand Charisma: Routinization and Activation at Carlsberg IT). Dalam hal            

tersebut, brand harus memiliki daya tarik atau “sex appeal” yang tinggi guna menarik             

minat dari calon customer (dikutip dari buku Wow Marketing). Hal tersebut dapat diraih             

melalui output marketing seperti Social Media, Direct Marketing, hingga Personal          

Selling.  

Brand Activation yang tepat berarti menstimulasi minat, uji coba, hingga alat           

komunikasi baru. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan aktivasi          

brand yang tepat yaitu Customer Enjoyment yang dimana need & want dari client             

terpenuhi & terfokus kepada pelayanan dan produk, Experience yang dimana dapat           

dibangun dengan meningatkan interaksi brand dan diferensiasi experience, dan         

Engagement yang bertujuan mengetahui anxiety & desire dari client (dikutip dari buku            

Wow Marketing). Dengan tercapainya hal-hal tersebut maka brand awareness &          

positioning akan lebih mudah melekat pada target market, menimbulkan brand related           

stimuli yang terdiri dari identitas merek, kemasan, komunikasi dan lingkungan (dikutip           

dari jurnal The Dynamics of Corporate Brand Charisma: Routinization and Activation at            

Carlsberg IT). Brand Experience dan Engagement dapat dilakukan dengan mengetahui          

customer behaviour dari target market Haathee. Dengan berpacu pada alur komunikasi           

2 arah akan meningkatkan Brand Experience, Engagement dan menciptakan interaksi          

dan daya tarik yang lebih kuat. 

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi dari rumusan masalah yaitu            

merancang Brand Activation beserta media promosi untuk brand Haathee sehingga          

brand awareness & positioning dapat tersampaikan dengan jelas melalui komunikasi          

yang berpacu pada customer enjoyment, brand experience dan Engagement yang          

sesuai dengan wedding market Surabaya, Jakarta dan Bali. 
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3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

● Brand Verbal 

Haathee hadir bukan hanya sebatas hubungan vendor to client namun menjadi 

layaknya seorang sahabat dengan sahabat. Melalui pendekatan tersebut, trust 

yang terbangun akan meningkat dan secara otomatis akan berdampak dan 

berpengaruh terhadap karya yang dihasilkan (hasil karya akan bersifat lebih 

personal karena tidak ada penghalang yang ada pada hubungan yang sebatas 

vendor to client). Hal tersebut menciptakan komunikasi yang aktif dan transparan 

yang tak jarang tidak dapat diraih dengan sebatas hubungan vendor to client. 

● Brand Attributes 

Kata kunci dari brand Haathee ialah Purity, Personal dan Timeless. Purity disini 

dapat diartikan menjadi sebuah kemurnian yang dimiliki setiap pasangan, dimana 

setiap pasangan menjadi diri mereka sendiri, apa adanya, tanpa ada yang 

dibuat-buat, sama halnya dengan brand Haathee yang mengapresiasi tinggi 

hal-hal tersebut dan diterapkan ke dalam setiap proses. Personal disini diartikan 

karya yang bersifat personal, memiliki value yang lebih relate dengan client, dan 

juga berpacu pada brand philosophy dari Haathee yang mengubah hubungan 

yang sebatas client to vendor menjadi layaknya seorang sahabat. Kedua kata 

kunci tersebut memiliki hubungan dengan kata kunci Timeless, karena dengan 

tercapainya dua kata kunci tersebut, maka setiap karya yang diterima akan lebih 

relatable, dan memiliki value yang lebih tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa 

brand attributes Haathee yaitu Menciptakan karya yang bersifat personal dan 

timeless dengan mengacu pada purity dari setiap pasangan dengan proses 

post-production yang lebih cepat agar tetap menjaga suasana atau vibes yang 

ada. 

● Brand Line 

Berdasarkan penjabaran yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan brand line dari Haathee adalah “An Intimate Pilgrimage”. 

33 



 
 

3.2.1.  Konsep Gaya Desain 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka konsep gaya desain yang          

dapat diterapkan dan diadopsi oleh Haathee adalah Simplicity. Pemilihan gaya desain           

tersebut dipilih karena relatable dengan brand attributes, brand line hingga target market            

dari Haathee. Menurut penjelasan dari Steven Bradley yang dikutip dari artikel di website             

Vanseodesign.com, gaya desain Simplicity merupakan gaya desain yang        

mempermudahkan target market dalam mencerna informasi hingga brand value dengan          

cara tidak memberi aksen-aksen desain yang rumit (non dekoratif), memberikan cukup           

ruang untuk blank space, meminimalisir layer teks dan foto. Konsep dari gaya desain             

tersebut juga relate dengan brand philosophy dan konsep brand activation yang akan            

dilakukan Haathee, yang dimana gaya desain tersebut menunjukan sebuah         

kesederhanaan, nilai estetika yang juga tinggi dari kesederhanaan itu sendiri,          

menyampaikan value dan daya tarik yang dimiliki dengan sederhana.  

Berdasarkan penjelasan dari Steven Bradley, Simplicity memiliki beberapa ciri         

khas antara lain: 

● Freedom from complexity, Intricacy / Division into parts 

● Absence of pretentiousness or ornament 

● Directness of Expression 

Simplicity isn’t just a visual style. It’s not just minimalism or the absence of clutter.               

It involves digging through the depth of complexity. To be truly simple, you have to go                

really deep.…You have to deeply understand the essence of a product in order to be               

able to get rid of the parts that are not essential. -Jony Ive 

Berdasarkan penelitian The Consumer Electronics Association pada tahun 2002         

menunjukkan bahwa 87% dari masyarakat mengatakan bahwa kemudahan penggunaan         

merupakan hal yang paling penting terhadap hal yang baru bagi mereka, teknologi baru.             

Mempermudah target market dapat dilakukan dengan penggunaan gaya desain         

Simplicity yang memiliki visualisasi yang sederhana dan efisien.  

Selain itu, beberapa poin dari gaya desain Grunge Style juga akan diadaptasi ke             

dalam desain-desain yang ada. Berdasarkan artikel penjelasan gaya desain yang ada           

pada website jagodesain.com, grunge style memiliki beberapa ciri khas seperti: 

● Tekstur kotor sebagai background 

● Garis tidak teratur dan tanpa border 
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● Penambahan efek kertas robek 

● Penggunaan font yang solid dengan pemilihan warna yang kontras 

Sangat jelas bahwa kedua gaya desain tersebut sangat bertolak belakang, maka           

ciri khas yang diterapkan pada desain hanya 1 hingga 2 poin saja, dengan tetap              

mengacu pada gaya desain Simplicity. 

 

Gambar 3.1 Moodboard gaya desain Simplicity (Sumber: Pinterest) 

Gambar 3.2 Moodboard gaya desain Grunge Style (Sumber: Pinterest) 
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Gambar 3.3 Moodboard penerapan gaya Simplicity dan Grunge style pada exhibition (Sumber: Pinterest) 

Gambar 3.4 Moodboard penerapan gaya Simplicity dan Grunge style pada media video (Sumber: Pinterest) 

Gambar 3.5 Moodboard penerapan gaya Simplicity pada media foto (Sumber: Pinterest) 

Gambar 3.6 Konsep penerapan gaya desain grunge style dan simplicity(Sumber: Pinterest) 

 

Beberapa poin dari gaya-gaya desain tersebut akan diadaptasi ke dalam          

komponen-komponen desain Haathee dan ciri-ciri visual yang berupa: 

● Elemen Desain 
Adapun elemen desain yang termasuk didalamnya berupa tipografi,        

fotografi dan elemen grafis dengan bentuk yang sederhana seperti garis. Ketiga           
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hal tersebut akan menjadi elemen desain yang utama dalam perancangan          

aktivasi brand yang mengacu pada gaya desain Simplicity. Dengan penataan          

dan penerapan elemen-elemen yang bijak, maka akan mempermudah dalam         

memberikan value dari brand. Elemen grafis dengan bentuk sederhana tetap          

dibuat dan ditata dengan bijak dan mengutamakan nilai estetika, dengan          

memberikan kesan sederhana yang dinamis. Variasi pada bentuk sederhana         

elemen grafis tersebut bukan hanya didapat dari bentuk garis, namun juga dapat            

diadaptasi dari text.  

Gambar 3.7 Moodboard elemen desain  (Sumber: Pinterest) 
 

● Photography style 

Berpacu pada konsep gaya desain Simplicity, maka gaya fotografi yang          

cocok yaitu Fine Art, Illustrative, Photo jurnalistic and Potrait Photography style.           

Pengambilan stok foto tersebut dapat diambil melalui project dari brand Haathee           

yang sudah ada seperti Pre-wedding, Wedding day, hingga stok foto traveling.           

Pemilihan gaya Fine Art dan Illustrative bertujuan agar value yang ingin           

disampaikan lebih mudah tercerna dan terfokus kepada informasi yang ingin          

disampaikan dan memberikan visualisasi suasana atau mood yang sama dengan          

brand. Selain itu juga meminimalisir distraksi yang dapat terjadi saat target           

market melihat visual desain. Gaya fotografi tersebut juga cocok bila          

disepadankan dengan gaya desain Simplicity baik dari segi layout, typography,          
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hingga colour palette. Selain itu, grunge style dapat diterapkan pada media cetak            

dari fotografi maupun pada saat exhibition, guna memperkuat brand experience          

Haathee. Mayoritas foto yang akan ditampilkan merupakan jenis fotografi candid          

hingga detail shoot yang menggambarkan moment dan mood. Selain itu, hal           

tersebut juga dapat mendukung dan membangun mood yang ingin disampaikan          

pada saat pelaksanaan aktivasi brand yang berupa exhibition. 

Gambar 3.8 Moodboard photography style (Sumber: Pinteres) 

 

● Typography & Layout 

Secara garis besar typeface yang akan digunakan dalam aspek desain          

dari Haathee yaitu Palatino (Serif) dan Avenir (San Serif). Kedua tyepface           

tersebut relatable satu sama lain karena memiliki anatomi font yang serupa dan            

dapat saling melengkapi. Karakteristik Palatino yang terkesan formal, tegas,         

dapat diseimbangkan dengan karakteristik dari Avenir yang cenderung lebih         

fleksibel, bersahabat, sederhana dan ramah dimana kedua karakteristik tersebut         

dapat mencerminkan brand philosophy dari Haathee. Typeface Palatino akan         

cenderung digunakan pada display type yang akan memberikan kesan formal,          

tegas, dan jelas. Sedangkan typeface Avenir akan cenderung digunakan pada          

body type agar menjadi penyeimbang dari kesan formal dan kaku dari Palatino,            

memberikan kesan fleksibel, sederhana dan ramah. Variasi yang diterapkan         

bukan hanya dari penggabungan antara typeface Palatino dan Avenir, namun          

juga dapat diterapkan melalui typeface families dari tiap typeface (Regular, Italic,           
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Bold, Bold Italic). Menurut www.typewolf.com sebuah website yang membahas         

mengenai typeface, Avenir masuk ke dalam 10 Top Body Text Fonts 2018 yaitu             

huruf yang memiliki readability yang cukup tinggi. (Shoaf, 2018). 

Gambar 3.9 Palatino Typeface families (Sumber: Pribadi Penulis) 

Gambar 3.10 Avenir Typeface families (Sumber: Pribadi Penulis) 
 

Gaya desain Layout yang akan digunakan juga akan mengacu pada          

konsep gaya desain Simplicity. Pengaturan komposisi dan sistematis grid pada          

desain secara bijak akan mempermudah target market dalam mencerna         

informasi dan value yang ingin disampaikan. Pemberian blank space yang bijak           

juga meningkatkan baik itu nilai estetika maupun memberikan keleluasaan pada          

target market saat menikmati desain. Pengaturan bijak terhadap wording,         

peletakan konten yang bijak meliputi text, foto dan elemen desain juga akan            

mengacu pada konsep gaya desain Simplicity. Penerapan blank space dengan          

bijak juga penting agar kesan simplicity dan elegan dapat tergambarkan.          

Penggunaan gaya desain grunge style akan terlihat pada media cetak yang           

digunakan. Media cetak (terutama media yang berbahan kertas) akan         

menggunakan kertas yang bertekstur dengan tujuan memperkuat brand        

experience. 
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Gambar 3.11 Moodboard  Layout style (Sumber: Pinterest) 
 

● Colour Palette 
Dikutip dari pernyataan Mollicca pada tahun 2013 yang menjelaskan         

bahwa perpaduan warna dapat menimbulkan kesan kesan tertentu yang         

dikategorikan kedalam beberapa poin diantaranya: 

• Refreshing : Komposisi warna ini memberikan kesan bersih, dingin dan           

sejuk. Palet warna ini terdiri dari warna biru, hijau dan putih  

• Calm : Komposisi warna ini memberikan rasa tenang dan dapat           

digambarkan seperti air jernih ataupun langit. Palet warna ini terdiri dari warna –             

warna yang memiliki saturasi rendah seperti biru langit, hijau muda, dan merah            

muda.  

• Natural : Sesuai dengan namanya, warna ini memberikan kesan earthy           

dan memberikan kesan rustic. Palet warna ini terdiri dari warna hijau daun,            

coklat, merah beri, dan orange.  

• Bold : Kombinasi palet warna ini menggunakan warna yang tua dan            

tajam dan dikombinasikan dengan warna hitam. Palet warna ini memberikan          

kesan kuat dan kokoh.  

• Pastel : Merupakan kombinasi warna dingin dengan menggunakan         

saturasi rendah. Memberikan kesan warna yang berjiwa muda, jernih dan polos. 
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• Netral : Kombinasi warna ini memberikan rasa organic. Palet warna ini            

terdiri dari warna krem, abu – abu, dan hijau muda. 

Pemilihan warna palet pada desain Haathee akan berpacu pada earth          

tone atau warm tone yang sama dengan warna palet yang dimiliki Haathee,            

maka color palette yang akan dipadukan yaitu kategori natural dengan kategori           

Pastel. Warna palet pada kategori tersebut juga relate dengan brand dari           

Haathee, yang dapat memberi kesan dan suasana yang hangat, hubungan yang           

harmonis, natural, hingga mendukung mood atau vibes romantis dan hangat dari           

sebuah hubungan, purity, jernih. Penggunaan warna palet natural juga akan          

menyesuaikan dengan kebutuhan dan elemen desain yang ada, seimbang dan          

sepadan.  

Gambar 3.12 Moodboard Color Palette  (Sumber: Pinterest) 

3.2.2.  Konsep Pemilihan Media 

Berikut merupakan tahapan komunikasi kepada customer yang terbagi ke dalam          

channel phase:  

● Awareness phase 

Merupakan tahap memperkenalkan brand positioning terhadap ke calon        

customer dengan tujuan meningkatkan awareness calon customer       

terhadap brand  
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● Evaluation phase 

Merupakan tahap customer mengevaluasi value proposition dari brand        

dan kemudian membentuk suatu opini terhadap brand 

● Purchase phase 

Merupakan tahap customer menggunakan jasa dari brand, pengalaman        

brand 

● Delivery phase 

Merupakan tahap brand menyampaikan dan memberikan value terhadap        

customer 

● Aftersales phase 

Merupakan tahap memberikan pelayanan atau follow up setelah        

terjadinya Tahap Purchase. 

 
Target market merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan secara jelas           

dan terperinci karena nantinya hal tersebut akan sangat mempengaruhi seluruh          

penggunaan dan pengaplikasian media promosi dari brand Haathee. Hal tersebut juga           

akan menjadi fokus dari segala kegiatan marketing yang dijalankan oleh perusahaan.           

(Kotler dan Armstrong, 2014). Target market dari Haathee masuk kedalam segmen           

Achievers. Memiliki gaya berpikir rasional, gaya hidup yang berpacu pada goals, dengan            

rentang usia mulai dari 21-40 tahun, dewasa, dewasa muda, laki-laki dan perempuan,            

memiliki dan mengetahui selera yang baik terhadap karya, ada di jalur menuju jenjang             

pernikahan, kondisi sosial ekonomi menengah keatas (Middle Up), Entrepreneur,         

karyawan swasta maupun negeri, berdomisili di Surabaya, Jakarta hingga Bali. Selain           

itu, target market Haathee juga masuk ke dalam segmen Experiencers, mengacu pada            

ekspresi diri, antusias yang bertambah seiring dengan kesamaan ekspresi diri, berani           

untuk tidak mengikuti “arus” atau trend, memiliki kecenderungan untuk bersosialisasi.  
Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa target market dari         

Haathee memiliki keseharian diantaranya memiliki kecenderungan untuk selalu        

bersosialisasi, melihat handphone, aktif dalam penggunaan media sosial, mengikuti         

acara baik yang terbuka atau tertutup dengan tingkat sosialisasi yang tinggi, cenderung            

browsing internet hingga media sosial di saat mengalami kejenuhan, memiliki kendaraan           

sendiri dan cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi (mobil maupun motor)          

dalam perjalanan menuju tempat bekerja, mengalami kemacetan, pergi ke tempat          
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hiburan dan tempat umum (cafe, mall, restaurant) yang memiliki tingkat sosialisasi yang            

tinggi, menonton TV maupun bioskop, mengikuti pameran pernikahan. 

Maka rangkaian aktivasi brand yang dapat diterapkan pada brand Haathee guna           

meningkatkan brand awareness dan brand position yaitu: 

● Instagram 
Social Media dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah        

persona digital yang baik sehingga dapat mempengaruhi pandangan        

orang terhadap dirinya (Valkenburg, Schouten, dan Peter, 2005). Persona         

digital tersebut sangat dibutuhkan bagi brand Haathee melihat        

karakteristik dari target market yang ada. Selain itu, Brand Development          

Lead Instagram APAC Paul Webster mengungkapkan keterkaitan       

komunitas dengan salah satu media sosial Instagram telah mengalami         

pertumbuhan pesat dan senantiasa berinteraksi dengan mereka, dan juga         

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna Instagram        

terbanyak dengan 89 persen berasal dari rentang usia 18-34 tahun. Maka           

dari itu, pemilihan media tersebut dirasa sangat efisien, efektif dan tepat,           

dapat menjangkau pasar yang lebih luas serta meminimalisir production         

cost yang ada (Abdul, Yusi dan Aditya, 2018). Konten yang akan           

disampaikan berupa promosi mengenai exhibition yang akan       

dilaksanakan, informasi mengenai brand, hingga hal-hal yang berkaitan        

dengan brand seperti highlight pada saat sesi, hasil karya, dan konten           

interaktif. Maka dari itu media Instagram dapat dikategorikan pada semua          

tahap yang komunikasi pada channel phase yang ada.  

 

● Exhibition Concept 
Dengan mengadakan atau mengikuti exhibition, maka dapat       

membangun customer experience & loyalty yang relevan (meliputi        

perasaan dan emosi) menjadi lebih menarik dan mudah terkenang, selain          

itu mempermudah dan mengefektivitaskan dalam penyampaian brand       

image melalui stimulus secara kognitif, afektif dan respon (Christine dan          

Ritzky, 2014). Guna mendukung dan meningkatkan brand awareness &         

positioning serta menciptakan brand experience yang sama halnya yang         

sudah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, maka pelaksanaan       
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exhibition sangat penting. Exhibition yang ada akan mempermudah brand         

dalam berekspresi dan menyampaikan brand value. Konsep dari        

exhibition Haathee sendiri akan berpacu pada brand line yaitu “An          

Intimate Pilgrimage”. Pelaksanaan exhibition akan bersifat independen,       

tidak terikat dengan acara yang lain dengan tujuan target market akan           

lebih mengenali brand value dari Haathee. Exhibition tersebut akan         

meliputi berbagai rangkaian acara, mulai dari pameran umum hasil karya          

dari Haathee, private party, hingga giveaway photo spot. Touch point          

yang ada juga beragam mulai dari greetings card, magazine, hingga          

giveaway photo spot. Konsep dari “An Intimate Pilgrimage” akan dibuat          

menyerupai museum tour, setiap visitor akan dipandu oleh 1 orang tour           

guide. Hal tersebut bertujuan agar value dapat tersampaikan dengan         

lebih efektif dan menciptakan brand experience yang berbeda. Durasi         

pelaksanaan dari exhibition tersebut yaitu 4 hari dimulai dari hari kamis           

hingga minggu melihat intensitas market yang tinggi pada hari-hari         

tersebut. Private party akan dilaksanakan dengan durasi 2-3 jam diantara          

4 hari tersebut. Venue akan ditutup selama private party berlangsung.          

Rangkaian acara dari private party tersebut meliputi private preview hasil          

karya , ramah tamah antar vendor, hingga announcement mengenai         

grand opening dari brand Haathee. Venue yang digunakan juga akan          

mendukung kesan ramah, intimate dan brand value dari Haathee itu          

sendiri. Maka dari itu langkah aktivasi Exhibition Concept termasuk         

kedalam tahapan Awareness, Evaluation, Purchase and Delivery phase. 

 

● Wedding Platform 
Salah satu sarana yang dapat meningkatkan kredibilitas dari        

sebuah perusahaan karena terdapat banyak kompetitor sejenis maupun        

bukan (Christine dan Ritzky, 2014). Dengan menjadi member atau bagian          

dari sebuah wedding platform, maka tingkat kredibilitas akan semakin         

meningkat. Jika melihat target market dari Haathee yang notabene         

memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas, penggunaan wedding         

platform merupakan sarana paling kredibel bagi para target market         

karena memudahkan mereka sebagai calon customer dalam penentuan        
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pilihan dan acuan perbandingan, melihat review. Wedding platform yang         

digunakan yaitu The Bridestory karena selain lebih kredibel dibanding         

platform yang lain, The Bridestory juga memiliki brand positioning yang          

bagus di target market yang sama bagi Haathee, berkesan sebagai brand           

yang premium dibandingkan dengan platform lain. Isi konten yang         

tercantum pada profil Haathee di The Bridestory meliputi caption wording,          

pricelist, contact person, hingga hasil karya. Maka dari itu penggunaan          

media Wedding Platform termasuk kedalam tahapan Awareness,       

Evaluation, Purchase and Aftersales phase. 

 

● Magazine 
Media cetak dapat menjadi stimulus bagi konsumen dan        

mendorong impulse buying bagi konsumen, dan pula memberi kesan         

prestige terhadap brand (Erminati, 2017). Penggunaan media cetak        

Magazine sebagai pengganti brosur. Pemilihan media magazine       

dibanding brosur dengan tujuan memberi rasa prestige terhadap target         

market dan juga meningkatkan brand experience. Selain itu, brand value          

yang ingin disampaikan dapat tertampung lebih banyak dibanding hanya         

sekedar dalam bentuk brosur. Konten yang akan dimuat dalam magazine          

diantaranya Brand History & explanations, Editor’s note, Photography        

Compilations, dan Pricelist. Maka dari itu penggunaan media Magazine         

termasuk kedalam tahapan Awareness & Delivery phase. 

 

● Greetings Card 
Penggunaan media cetak dapat memberikan user experience       

yang berbeda, lebih melekatkan brand awareness, memberi memori yang         

berwujud yang mencerminkan brand (A. Firdaus, 2017). Greetings card         

merupakan salah satu touch point yang ada pada saat pelaksanaan          

exhibition “An Intimate Pilgrimage”. Konten yang akan disajikan berupa         

foto dari traveling time hingga foto yang menggambarkan intimate mood          

dari berbagai sesi foto dan video yang pernah ada, dengan memberikan           

penjelasan interaktif yang ada pada balik foto. Jumlah pencetakan akan          

dibatasi dan tidak akan dicetak lebih dari sekali untuk memberikan kesan           
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personal, lebih valuable. Maka dari itu penggunaan media Greetings Card          

termasuk ke dalam tahapan Awareness & Delivery phase. 

 

● Direct Marketing (E-mail, Whatsapp, Line) 
Direct Marketing itu sendiri memiliki banyak pengaruh diantaranya        

mendukung dan mempermudah alur komunikasi, meningkatkan kualitas       

dari komunikasi serta memvalidasi persepsi konsumen tentang kualitas        

dari bisnis itu sendiri (Ridwan dan Alfania, 2016). Menjadikan alur          

komunikasi online yang terutama dengan target market. Adapun konten         

yang dipersiapkan meliputi wording yang berkarakter semi-professional       

dan juga dapat digunakan sebagai sarana penghubung di antara media          

sosial yang lain, alat marketing yang bersifat lebih personal. Maka dari itu            

penggunaan media Direct Marketing termasuk ke dalam tahapan        

Evaluation, Purchase and Aftersales phase. 

 

● Exhibition Private Party Invitation 
Media cetak seperti undangan dapat menimbulkan kesan prestige         

yang tinggi dan mempermudah brand dalam mengkomunikasikan pesan        

(Evelyn, 2016). Konten yang terdapat pada undangan tersebut berupa         

ajakan untuk hadir ke dalam rangkaian acara. Target audience dari          

private party tersebut yaitu vendor-vendor yang masih dalam lingkungan         

wedding. Hal tersebut bertujuan untuk mengesahkan dan peresmian        

brand Haathee dan juga sebagai sarana untuk saling mendekatkan antar          

sesama vendor, menciptakan komunitas yang besar kemungkinan       

terciptanya acara rutin yang saling menguntungkan antar pihak.        

Pemberian undangan secara fisik akan diusahakan untuk bertatap muka         

secara langsung dengan pihak vendor lain agar hubungan dapat terjalin          

dengan lebih baik, sesama vendor akan lebih dihargai. Maka dari itu           

penggunaan media Exhibition Private Party termasuk ke dalam tahapan         

Awareness & Delivery phase. 
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● Giveaway 
Strategi Viral Marketing meningkatkan persentase dalam meraih       

minat yang potensial dengan biaya yang lebih rendah dan cepat. Selain           

itu strategi tersebut akan menimbulkan customer interaction yang akan         

berdampak pada brand awareness and engagement lebih cepat (Ika,         

2016). Hal ini merupakan salah satu langkah aktivasi yang paling          

berdampak dan berpengaruh terhadap brand awareness dan positioning.        

Pemanfaatan langkah aktivasi tersebut juga akan berdampak pada        

efektivitas dan mengurangi cost dalam marketing. Giveaway tersebut        

akan saling bersangkutan diantara Exhibition Concept dengan yang lain.         

Giveaway akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Exhibition,       

dimana akan tersedia Giveaway photo spot di Exhibition Venue. Visitor          

harus mengikuti rangkaian acara dari Exhibition sebelum kemudian dapat         

mengikuti tahapan giveaway. Visitor hanya butuh melakukan foto pada         

spot yang sudah tersedia, mengunggah di akun media sosial pribadi          

(Instagram), melakukan follow and tag, lalu participant diminta untuk         

menceritakan arti kata sayang bagi mereka dan pasangan mereka.         

Giveaway tersebut dikhususkan untuk target market yang sudah memiliki         

pasangan. Para partisipan dalam acara ini berkesempatan untuk        

memenangkan reward pertama berupa sesi foto dan video bersama pihak          

Haathee dan reward kedua berupa sesi foto bersama pihak Haathee          

yang bernilai puluhan juta. Selain akan menarik minat massa yang besar,           

otomatis juga dapat membantu dari segi marketing. Langkah ini juga          

masih berkaitan dengan media-media yang lain seperti Instagram, Direct         

Marketing dan sebagainya. Maka dari itu pemilihan langkah aktivasi         

Giveaway termasuk ke dalam tahapan Awareness & Delivery phase. 

 

● Packaging 
Dengan memperhatikan kemasan atau packaging dengan tepat,       

maka akan mempermudah customer dalam mengidentifikasi brand serta        

memberikan kesan prestige dan timeless (Nanda dan Tri, 2015).         

Perencanaan packaging perlu dilakukan dengan tujuan agar brand value         

yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat.         
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Packaging akan diberikan kepada setiap client setelah melakukan proses         

produksi (post-production). Selain itu, packaging tetap akan di pamerkan         

kedalam exhibition guna meningkatkan user experience. Maka dari itu         

penggunaan media Packaging termasuk ke dalam tahapan Delivery &         

Evaluation phase. 

 

● Website 
Kualitas dari sebuah website dapat mempengaruhi kepercayaan       

dan dapat berdampak pada keputusan pembelian. Selain itu, dengan         

memperhatikan kualitas website tentu akan berpengaruh terhadap       

kredibilitas brand, mempermudah customer untuk mempelajari brand,       

hingga memungkinkan untuk penjangkauan ruang konsumen yang lebih        

luas (Rizky, Andriani dan Swasta, 2018). Penggunaan website akan         

saling berkaitan dengan social media yang lainnya. Dengan adanya         

website, maka customer dapat lebih mudah dalam mempelajari brand.         

Konten yang terdapat pada website meliputi About us, Galeries, Writings          

hingga related contact. Maka dari itu penggunaan media Website         

termasuk kedalam tahapan Awareness & Delivery phase. 

 

● Youtube Channel 
Brand recognition dapat ditingkatkan melalui berbagai macam       

media, salah satunya Youtube. Selain dapat mempermudah konsumen        

dalam mempelajari brand dan sebagai sarana untuk melihat hasil karya,          

juga tentu dapat meningkatkan kredibilitas dari brand itu sendiri (Herdian          

dan Hani, 2018). Sama dengan yang lainnya, media Youtube ini akan           

saling berkaitan dengan media yang lain. Youtube channel dari Haathee          

akan memuat semua hasil karya berupa video. Selain itu, perencanaan          

wording dan penentuan background channel juga perlu diperhatikan.        

Maka dari itu penggunaan media Youtube Channel termasuk ke dalam          

tahapan Awareness & Delivery phase. 

 

● Time Capsule Film Photo prints 
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Pemilihan media cetak foto atau gambar dapat mempengaruhi        

user experience terhadap brand (Rini dan Yulia, 2016). Media ini akan           

berbentuk seperti cetakan foto polaroid, dimana foto tersebut akan         

diambil pada saat pelaksanaan Exhibition yang juga berhubungan        

dengan langkah aktivasi giveaway yang ada. Setiap visitor yang foto pada           

area giveaway photo spot akan diberikan privilege untuk dapat         

diabadikan menggunakan fasilitas tersebut. Lalu, hasil foto yang sudah di          

cuci dan cetak akan dikirim berdasarkan kontak yang sudah diminta          

sebelumnya. Hal tersebut juga dapat mendorong untuk melakukan        

komunikasi tanpa adanya paksaan (Indirect Marketing). Maka dari itu         

penggunaan media Time Capsule Film Photo Prints termasuk ke dalam          

tahapan Awareness & Delivery phase. 
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3.2.3.  Program Media 

Tabel 3.1 Pemilihan Media (Sumber: Pribadi Penulis) 

 

 

50 



 
 

3.2.4.  Anggaran Belanja  

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain (Sumber: Pribadi Penulis) 
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3.3. Uji Coba Produk 

Uji coba akan dilakukan untuk menguji seberapa besar tingkat efektivitas dan           

daya tarik dari desain dan hasil karya brand Haathee dengan menggunakan prototype            

yang telah dibuat dan didesain yang berpacu terhadap hasil observasi dari penulis. Hasil             

dari uji coba terhadap subjek uji coba akan dibahas dengan lengkap pada bab 4, yang               

kemudian dijadikan masukan untuk brand Haathee agar dapat memperbaiki segala          

kekurangan yang ada agar lebih dapat menyesuaikan lagi dengan minat target market. 

3.3.1.  Desain Uji Coba (Tightissue) 

a. Instagram 

Gambar 3.13 Tight tissue Instagram post exhibition announcement (Sumber: Pribadi Penulis)  

Gambar 3.14 Tight tissue Instagram story exhibition announcement (Sumber: Pribadi Penulis) 
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b. Exhibition Concept 

 
Gambar 3.15 Exhibition Venue design (Sumber: Pribadi Penulis) 

 

c. Wedding Platform 

Gambar 3.16 Preview The Bridestory platform (Sumber: Pribadi penulis) 

 

d. Magazine 

Gambar 3.17 Tight tissue Layout Magazine (Sumber: Pribadi Penulis) 
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e. Greetings Card 

 
Gambar 3.18 Tight tissue Greetings card (Sumber: Pribadi Penulis) 

 

f. Direct Marketing (E-mail, Whatsapp, Line) 

 
Gambar 3.19 Tight tissue wording direct marketing (Sumber: Pribadi Penulis) 

 
g. Exhibition Private Party Invitation 

 
       Gambar 3.20 Tight tissue Private Party Invitation (Sumber: Pribadi Penulis) 
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h. Giveaway 

Gambar 3.21 Template wording for giveaway caption (Sumber: Pribadi Penulis) 
i. Packaging 

 
Gambar 3.22 Packaging design application  

j. Website 

 
Gambar 3.23 Tight tissue website interface (Sumber: Pribadi Penulis) 
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k. Youtube Channel 

 
Gambar 3.24 Interface preview for Youtube Channel (Sumber: Pribadi Penulis) 

 
l. Time Capsule Film Photo prints 

 
Gambar 3.25 Media application  untuk Time Capsule Film Photo Prints (Sumber: Pinterest) 

 

3.3.2.  Subjek Uji Coba (Responden / Expert and Extreme User) 

Guna menguji keefektifan desain, event serta media promosi yang mendukung          

seluruh kegiatan aktivasi brand Haathee maka akan dilakukan uji market test sehingga            

seluruh media yang telah dirancang dan dipersiapkan dapat memenuhi kebutuhan target           

market dengan tepat dan efisien. Subjek uji coba dalam penelitian ini mencakup expert             

& extreme user. Penggalian data pada expert & extreme user dilakukan melalui            

observasi dan wawancara. Menurut Esterberg dalam Sugiono (2013), metode         

wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terstruktur yaitu menggunakan         

panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mengetahui informasi         
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tertentu dari narasumber. Panduan wawancara ini diperlukan oleh peneliti yang dapat           

digunakan untuk mempersiapkan checklist pertanyaan. Pemilihan responden expert &         

extreme user menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah         

teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga relevan dengan         

topik yang diteliti dengan alasan tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai            

dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2016). Setiap responden akan dipilih secara           

khusus dengan tujuan tertentu. 

Expert user yang menjadi narasumber dalam penelitian ini merupakan pakar          

branding dan beberapa pemain usaha di wedding industry. Berikut adalah karakteristik           

serta rincian batasan dari subjek uji coba expert user: 

● Pakar Branding, Archangela Gabrielle yang bekerja sebagai graphic        

designer lulusan Raffles Design Institute Singapore. Wawancara akan        

membahas mengenai review desain media promosi untuk aktivasi event         

Haathee, serta review strategi aktivasi brand. 

● Pakar Wedding Industry, Rebecca Tanudjaja yang bekerja sebagai        

wedding stylist sekaligus tim marketing dari Tokopedia. Wawancara akan         

membahas persepsi terhadap strategi dan media promosi yang akan         

digunakan dalam event aktivasi, serta review strategi aktivasi brand. 

● Pakar Wedding Industry, Alexander Alvin merupakan owner dari bisnis         

yang serupa dengan Haathee yaitu Atipattra. Narasumber tersebut        

merupakan salah satu pemain bisnis yang sudah memiliki nama yang          

besar pada wedding industry di Indonesia. Selain itu, narasumber juga          

merupakan lulusan sarjana desain dan sudah lama berkecimpung dalam         

dunia seni. Wawancara akan membahas persepsi terhadap strategi dan         

media promosi yang akan digunakan dalam event aktivasi, serta review          

strategi aktivasi brand. 

Sedangkan untuk extreme user yaitu: 

● Khanza Djokotirto, entrepreneur berusia 24 tahun. Merupakan salah satu         

owner dari wedding organizer di Surabaya dan cukup mengenal wedding          

industry di Surabaya. Merupakan narasumber yang cukup aktif dalam         

media sosial. Wawancara akan membahas mengenai review terhadap        

strategi dan media promosi yang akan digunakan dalam event aktivasi          

brand. 
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● Sharonica, narasumber yang pernah menjalin kontrak bersama dengan        

Haathee. Merupakan seorang sosialita yang berusia 21 tahun yang akan          

segera melangsungkan pernikahannya pada tahun ini. Narasumber       

merupakan pengguna aktif dalam media sosial, dan memiliki tingkat         

berhubungan sosial yang baik. Wawancara akan membahas mengenai        

review terhadap strategi dan media promosi yang akan digunakan dalam          

event aktivasi brand. 

 

● Effie Sinarso, berusia 23 tahun yang merupakan owner dari bisnis          

keramik Pote Studio. Merupakan sosialita yang juga pengguna aktif         

media sosial, narasumber juga memiliki taste atau selera yang baik dalam           

dunia desain maupun seni dikarenakan narasumber juga merupakan        

lulusan sarjana desain komunikasi visual. Wawancara akan membahas        

mengenai review terhadap strategi dan media promosi yang akan         

digunakan dalam event aktivasi brand. 

 

 

3.3.3.  Jenis Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah        

pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer tersebut          

didapatkan melalui pendekatan secara kualitatif. Data primer adalah data yang          

dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan berasal langsung dari sumber pertama. Biasanya           

sumber data ini didapatkan melalui wawancara maupun melalui pengisian kuesioner.          

(Suliyanto, 2006). Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah melalui          

wawancara secara langsung kepada narasumber (kualitatif). Data sekunder adalah data          

yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui         

media-media literatur, buku-buku, maupun dokumen. (Sugiyono, Memahami Penelitian        

Kualitatif, 2012) Pertanyaan yang akan diajukan saat kegiatan wawancara terhadap          

extreme & expert user adalah seputar review desain dan strategi aktivasi, pemahaman            

terhadap pesan, persepsi terhadap pemilihan media serta referensi media promosi.  

Beberapa pertanyaan yang akan diajukan: 

1. Pertanyaan terhadap responden dan extreme user Haathee 

● Apakah anda 
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● Apakah anda 

● Pendapat anda 

● Apakah anda 

● Media apa yang sering anda 

● Apakah desain  

2. Pertanyaan terhadap pakar Branding 

● Apakah menurut 

● Apakah 

● Lalala 

3. Pertanyaan terhadap pakar Wedding Industry 

● Bagaimana menurut anda 

● Apakah 

● Media apa saja 

● Pendapat anda mengenai 

 

3.3.4.  Instrumen Pengumpulan Data (Metode Penggalian Data Primer dan 
Sekunder) 

NO 
TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER DATA INSTRUMEN  

1

1 

Wawancara 

(Kualitatif 

Expert user 
Archangela Gabrielle,  

Rebecca Tanudjaja dan   

Alexander Alvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extreme user 
Khanza D, Sharonica   

dan Effie Sinarso 

- Review desain  

- Insight tren desain 

- Insight strategi branding/   

promosi 

- Insight media promosi yang    

digunakan 

- Pemahaman terhadap  

aktivasi brand 

 

 

- Persepsi dan review   

terhadap prototype brand   

activation Haathee 
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- Media exposure 

- Preferensi media promosi 

- Mengetahui cara berpikir   

atau sudut pandang terhadap    

pemilihan vendor 

- Pemahaman terhadap  

aktivasi brand 

 

2 Kuesioner 

(Kuantitatif) 

Responden - Pendapat responden  

mengenai brand dan desain 

- Strategi komunikasi yang   

sesuai 

- Mengetahui cara berpikir   

atau sudut pandang terhadap    

pemilihan vendor 

 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data  
Sumber : Pribadi Penulis  
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