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1.1. Latar Belakang Masalah
Plastik adalah salah satu bahan dasar yang populer digunakan dan berperan
penting dalam kehidupan kita dikarenakan plastik mempunyai keunggulan dari
segi bahan diantaranya kuat, ringan, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah,
mudah diberi warna dan dibentuk. Penggunaan plastik dan barang berbahan
dasar plastik semakin meningkat mengikuti perkembangan zaman, mulai dari
bahan dasar pembuatan mainan, kursi, aksesoris, alat makan dan lain-lain.
( Surono dan Ismanto, 2016).
Di Indonesia, kebutuhan plastik meningkat dengan rata-rata 200 ton per tahun
dan berakibat meningkatnya sampah plastik. Sampah plastik yang tidak terurai
ini berdampak buruk bagi makhluk hidup. Menurut buku OECD Green Growth
Policy Reviews of Indonesia 2019, hasil riset Jenna Jambeck, peneliti dari
Universitas

Georgia,

Amerika

Serikat,

yang

dipublikasikan

tahun

2015

menyebutkan bahwa Indonesia menyumbang sampah plastik terbanyak nomor
dua di dunia. Pada saat itu, berat sampah plastik yang disumbang mencapai
187,2 juta ton dan menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola
dengan baik. Sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga
mencemari lautan. (https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/2019072114013933-86420/sebegini-parah-ternyata-masalah-sampah-plastik-di-indonesia) Hal ini
menyebabkan secara tidak langsung masyarakat mengonsumsi plastik, karena
ikan laut secara tidak sengaja mengonsumsi sampah plastik yang mencemari
lautan. Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa plastik mempunyai
dampak negatif yang sangat besar bagi semua makhluk hidup jika kita tidak
merubah perilaku kita yang sering membuang sampah.
Dari masalah tersebut orang-orang mulai menyadari dan membuat gerakan
zero waste lifestyle, Menurut pemaparan Kathryn Kellog dalam bukunya yang
berjudul 101 Ways To Go Zero Waste, zero waste lifestyle adalah suatu langkah
evaluasi gaya hidup dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi tidak
berdampak negatif terhadap lingkungan. Bea Johnson dari Zero Waste Home
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mempopulerkan 5R ini: “Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot” atau di dalam
bahasa Indonesia “Menolak, Mengurangi, Memakai kembali, Daur ulang,
Pembusukan”. 5R ini menjadi pegangan untuk mengarah kepada gaya hidup
tanpa

sampah

sehingga

dapat

menciptakan

lebih

sedikit

limbah

dan

menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Hal ini menyebabkan
masyarakat membutuhkan pengetahuan dan alat pendukung untuk menunjang
hidup zero waste. Dari kondisi tersebut bisnis Nulung yang sudah berdiri dari
tahun 2018 mempunyai peluang jangka panjang, karena Nulung menawarkan
produk starter kit alternatif penggunaan plastik yang sering digunakan sehari-hari
dan mengedukasi orang-orang untuk mengolah sampah plastik kembali. Target
market Nulung dibagi menjadi tiga, yaitu :
- Target Primer
Pelajar yang secara demografis berumur 18-24 tahun yang merupakan
mahasiswa dan memiliki kebiasaan menggunakan plastik, berdomisili di
Indonesia dan berpendapatan UMR atau dibawah UMR. Dipilih sebagai target
primer karena mahasiswa merupakan masyarakat yang sudah cukup dewasa
dan mempunyai suara untuk mengajarkan kepada masyarakat dengan
psikografis umur yang berbeda.
- Target Sekunder
Generasi Y dikenal sebagai generasi milenial. Tumbuh pada era internet (Lyons,
2004) secara demografis berumur 25-35 tahun antara ibu rumah tangga,
pegawai dan lain-lain, tinggal di Indonesia dan pendapat diatas UMR. Untuk
behavior Generasi Y adalah pengguna plastik, pengguna sosial media walaupun
tidak aktif setiap hari, sudah berkerja dan mempunyai sifat konsumtif rendah
(fourhooks, 2015).
- Early Adaptor
Orang yang menerapkan hidup zero waste lifestyle dan orang yang peduli
dengan lingkungan.
Selain penemuan hasil riset target market, aktivitas kompetitor juga menjadi
tolak ukur Nulung. Dari maraknya kampanye bebas plastik dan alternatif
penggunaan plastik bermunculan, berarti semakin banyak juga kompetitorkompetitor Nulung. Bahkan ada yang sudah berdiri terlebih dahulu. Menurut
Kevin Lane Keller dalam bukunya yang berjudul Strategic Brand Management
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Edition

(2012)

memaparkan bahwa Point of Different (POD) dan Point Of Parity (POP) berguna
sebagai benchmark untuk menentukan positioning dan pengembangan bisnis
nulung. Point of Different (POD) berguna untuk menjabarkan kelebihan suatu
brand yang tidak dimiliki oleh kompetitor dan "alasan mengapa" konsumen harus
membeli brand tersebut. Sedangkan Point of Parity (POP) dirancang untuk
menjabarkan persamaan dengan kompetitor yang lainnya. Berikut ini merupakan
tabel POD dan POP dari kompetitor Nulung:
POD
Merk

POP

Desain

Strategi

Harga

Daur
Bumi

- Menyediakan
alat pendukung
zero waste
lifestyle.
- Media strategi
visual yang
digunakan, yaitu
instagram.

Tone tonality
warm-red-earth
untuk memberi
kesan natural dan
ramah.

Memberi edukasi
cara menerapkan
zero waste
lifestyle

Rp.70.000++

Menggunakan
ilustrasi yang
simple dan
mudah dipahami

Memberi edukasi
atau informasi
seputar
lingkungan dan
mengadakan
berbagai macam
workshop

Rp.20.000150.000

Warp.
sby

Menggunakan
warna biru muda

Mengadakan
workshop

Rp.100.000++

Nulun
g

Tone tonality
warm-green
yellow-earth
untuk memberi
kesan natural dan
ramah

Memberi
informasi seputar
lingkungan

Demi
Bumi

Workshop :
rp.200.000

Rp. 25.000++

Tabel 1.1 POP dan POD

Untuk mengamati lebih rinci perihal sebuah perusahan maka dibutuhkannya
SWOT. Menurut Keller dan Kotler (2015) SWOT adalah keseluruhan dari
strenghts, weakness, opportunity dan threats sebuah perusahaan dan salah
satu cara untuk mengamati lingkungan pemasaran secara eksternal dan
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internal. Berikut adalah penjabaran SWOT dari kompetitor Nulung :
1. Daur Bumi
Toko online asal Surabaya yang menjual berbagai macam alat pengganti
plastik seperti stainless straw, glass straw, tempat minum dan lain-lain. Duar
bumi menjual produknya di sosial media Instagram dan e-commerce, shopee.
Dalam menjual secara offline, Daur bumi mengikuti bazar dan melakukan
promosi kolaborasi dengan tinkerlust setelah mencapai followers 50k.

Gambar 1.1 Instagram Daur Bumi
Strength
Brand nama yang kuat dan disukai karena mengedukasi followers/pembeli.
Weakness
Photo tonality di fitur Instagram story yang masih berantakan.
Opportunity
Dapat memuka offline store khusus alat zero waste.
Threat
Daur bumi memakai sistem PO, sistem ini berdampak negatif mengecilkan
pasar karena beberapa orang tidak sabar menunggu.
2. Demi bumi
Dermi bumi adalah toko online dari Jakarta yang menjual produk alternatif
plastik. Demi bumi juga sering mengadakan workshop untuk mengedukasi
masyarakat dan menitipkan produknya di beberapa toko.

20

Gambar 1.2 Instagram Demi Bumi
Strength
-

Desain dari segi produk, instagram dan konten yang menarik serta
ramah lingkungan.

-

Brand yang sudah kuat dan sudah dikenal masyarakat.

-

Dapat menggapai berbagai macam pasar.

-

Memaksimalkan instagram untuk memberi awarness terhadap target
market.

-

Mengedukasi masyarakat melalui workshop.

Weakness
Warna yang belum konsisten dengan master design dan kerning yang terlalu
rapat sehingga kurang enak untuk dilihat.
Opportunity
Membuat workshop diluar Jakarta atau bahkan di luar negeri.
Threat
Jika Demi bumi tidak mencoba untuk membuka pop-up booth di luar Jakarta
kemungkinan Demi bumi dapat tersingkirkan oleh kompetitor.
1. Warp.sby
Warp.sby adalah project bisnis yang menjual barang dari daur
ulang plastik. Warp.sby ini telah mengadakan workshop beberapa kali
dan mengikuti bazzar. Warp.sby menggunakan sosial media, instagram
untuk menggapai target market.

21

Gambar 1.3 Instagram Warp.sby
Strength
Visi misi yang kuat dan mengedukasi pemakai produknya melalui workshop.
Weakness
Feeds

yang kurang menarik karena tidak rapi dan tidak ada guide post

tonality.
Opportunity
Dapat memperluas target market Generasi Z yang belum aware atau
menambah jangkauan pasar dengan menggunakan platform ecommerce.
Threat
Warp.sby akan tergeser dengan kompetitor yang lain jika tidak dapat
menggapai Generasi Z.
Dari penjabaran profile competitor diatas, strategi komunikasi visual
yang tepat untuk menjawab problem Nulung adalah dengan mengadakan
aktivasi. Aktivasi yang akan dilakukan terbagi menjadi dua tahap yaitu brand
recognition dan workshop. Dalam tahap brand recognition dibutuhkan karena
keputusan konsumer didasari oleh merk, logo dan packaging (Keller, 2013).
Pemaparan tersebut membuktikan bahwa diperlukannya brand recognition
sebelum diadakannya workshop agar target market mengenal terlebih dahulu
apa itu Klinik Plastik by Nulung. Brand recognition juga perlu dibuat secara
menarik agar target market merasakan exprerience suatu brand maka mereka
akan teringat di dalam memori mereka (Keller, 2013). Kedua adalah workshop,

22

dengan tujuan agar dapat berinteraksi dan mengedukasi target market secara
langsung. Untuk strategi pemasaran secara online meggunakan media sosial,
instagram. Hal ini didukung oleh survei Facebook IQ, yang memaparkan hampir
10.000 orang di Indonesia yang berusia 13–55 frekuensi orang menggunakan
instagram paling sedikit sekali seminggu. Penelitian juga mengungkapkan
bahwa orang-orang memandang dan menggunakan instagram posting dan
instagram stories dengan cara yang berbeda sebagai pengetahuan yang
dapat membantu marketer menyesuaikan kampanye lintas platform mereka.
(https://blog.hootsuite.com/how-to-use-instagram-for-business/).
1.2. Rumusan Masalah
Merancang Brand

Activation Untuk

Brand

Nulung Beserta

Media

Promosinya, Dengan Tujuan Mengurangi Dan Mengedukasi Untuk Mengolah
Kembali Sampah Plastik.
1.3. Tujuan Perancangan
Tujuan dari perancangan ini dirumuskan dari masalah yang ingin dipecahkan
yaitu merancang brand activation beserta media promosinya yang sesuai bagi
brand Nulung untuk meningkatkan awareness akan brand nulung dan plastik
terhadap masyarakat.
1.4. Spesifikasi Perancangan
Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah rancangan yang akan digunakan
sebagai pengembangan bisnis Nulung. Rancangan ini akan digunakan sebagai
alat pembelajaran sarana edukasi dan awarness akan kebutuhan pengatahuan
gaya hidup zero waste. Adapun rancangan yang dihasilkan sebagai berikut :
a) Brand Activation Concept adalah rancangan berupa aktivasi ide, strategi
dan aktivasi timeline serta pendanaan
-

Konsep mengenai brand recognition dan workshop yang menyediakan
kegiatan untuk mengedukasi akan cara mengolah sampah plastik
kembali dan pengetahuan mendasar terhadap gaya hidup zero waste.

-

Detail mengenai pendanaan terperinci yang akan digunakan untuk
aktivasi “Klinik Plastik by Nulung”.
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b) Activation Branding adalah rancangan desain untuk pendukung acara
workshop “Klinik Plastik by Nulung” berupa desain aktivasi logo, Graphic
Standart Manual (GSM).
- Dalam rancangan ini hasil mencakup desain penggunaan logo dan
fungsi logo dalam peralatan dan kegiatan.
c) Event Application adalah rancangan desain yang akan digunakan sebagai
pendukung acara aktivasi “Klinik Plastik by Nulung” dan perancangan
untuk media unit promosi.
- Rancangan ini akan menghasilkan desain untuk keperluan kegiatan dan
promosi aktivasi “Klinik Plastik by Nulung” yang akan diterapkan ke dalam
media seperti desain acara, unit promosi, packaging.
d) Strategic Promotional Media adalah perancangan media promosi
pendukung Brand Activation berupa brand recognition

dan workshop

“Klinik Plastik by Nulung”.
- Instagram
- Templete presentasi/ Slide Design
- POP
- Banner
- E-ticket
- Voucher
- Proposal
- Workbook
- Hampers : Set alat makan
: Kantung sabun
: Tote bag jaring-jaring
: Sikat gigi
: Cotton buds
: Sisir
1.5. Manfaat Perancangan
Manfaat perancangan brand activation untuk aktivasi “Klinik Plastik by
Nulung”. Ini akan mengacu kepada pencapaian terhadap kondisi masyarakat
akan kebutuhan edukasi tentang mengolah sampah agar tidak berdampak buruk
terhadap mereka.
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Manfaat perancangan ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai
solusi dari masalah yang didapat dari penelitian berupa edukasi mengenai zero
waste, yang dimana solusinya adalah rancangan aktivitas yang mengedukasi
sekaligus memberi awarness akan brand Nulung melalui brand recognition dan
workshop “Klinik Plastik by Nulung”.
a) Menciptakan kebaruan dalam perancangan brand activation untuk
keperluan edukasi melalui workshop bisnis Nulung.
b) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual,
khususnya dalam bidang sosial
c) Turut berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat
d) Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan brand activation
dalam bidang zero waste lifestyle
1.6. Batasan Perancangan
1. Batasan ilmu

: Ilmu Desain Komunikasi Visual

2. Batasan waktu

: Maret – Mei 2020

3. Batasan Pengumpulan Data

: Data berasal dari jurnal, literature,

wawancara
4. Batasan teknologi dan material

: Media promosi cetak dan online

menggunakan Adobe Illustrator dan Photoshop untuk keperluan desain.
1.7. Definisi Istilah
a) Zero Waste
Zero Waste adalah suatu langkah evaluasi gaya hidup dan bagaimana
pandang terhadap sesuatu yang kita konsumsi atau menghasilkan lebih
sedikit limbah dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana
agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan (Kellogg, Kathryn. 2018).
b) Plastik
Plastik adalah salah satu bahan dasar yang populer digunakan dan
berperan penting dalam kehidupan kita dikarenakan plastik mempunyai
keunggulan dari segi bahan diantaranya kuat, ringan, fleksibel, tahan
karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna dan dibentuk.
Penggunaan plastik dan barang berbahan dasar plastik semakin
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meningkat mengikuti perkembangan zaman, mulai dari bahan dasar
pembuatan mainan, kursi, aksesoris, alat makan dan lain-lain. ( Surono
dan Ismanto, 2016).
c) Brand Activation
Brand activation atau aktivasi merek didefinisikan sebagai salah satu
strategi promosi yang efektif dapat membangun interaksi dengan customer
melalui berbagai macam kegiatan untuk menarik perhatian target pasar
(Freddy Pandapotan Simbolon, 2017, http://bbs.binus.ac.id/internationalmarketing/2017/07/brand-activation-pengertian-manfaat-dan-contohnya/,
diakses Desember 2019)
d) Green Marketing
Menurut American Marketing Association (AMA) dalam Hawkins dan
Mothersbhaugh (2010) memaparkan bahwa green marketing adalah
konsep pemasaran dimana produk yang dipasarkan memberikan dampak
positif atau aman terhadap lingkungan.
e) Sustainable Design
Sebuah konsep perancangan desain yang lebih memperhatikan dampak
terhadap lingkungan baik dari proses pembuatan maupun hasil yang
diciptakan (Sherin, 2008).
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1.8. Metode Perancangan
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