BAB III
PERANCANGAN

3.1. Strategi Komunikasi Visual
Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh Nulung, yaitu kurangngnya
awarness yang membuat Nulung masih belum dikenal oleh masyarakat serta
minimnya pengetahuan target market tentang zero waste, maka diperlukan
sebuah kegiatan aktivasi untuk meningkatkan awarness bisnis Nulung dan
memberi edukasi terhadap target market. Dalam pengembangan berbagai teori
digunakan seperti zero waste, plastik, sustainable design, green marketing dan
brand activation yang berguna sebagai panduan untuk menentukan kegiatan
aktivasi.
Brand activation memiliki pengertian strategi promosi yang efektif dapat
membangun interaksi dengan customer melalui berbagai macam kegiatan untuk
menarik

perhatian

target

pasar.

Dalam

proses

aktivasi

diperlukannya

pengetahuan dasar tentang plastik dan zero waste sebagai panduan dasar
materi aktivasi yang akan dilakukan. Untuk menarik perhatian target market
dibutuhkannya strategi green marketing mix agar dapat menyesuaikan kondisi
pasar. Pengetahuan akan sustainable design juga diperlukan sebagai panduan
membuat desain yang tepat untuk target market.
Setelah melakukan penggalian data melalui sumber literatur, maka
ditentukan kegiatan aktivasi : Merancang brand activation dan media promosi
dengan tema “Klinik Plastik”, yang terdiri dari 2 tahap yaitu, brand regconition
phase.
Brand Recognition:
“ kreasikan plastikmu”
18 - 24 April 2020

Workshop:
“ Yuk, Olah Sampah Plastikmu”
14 Mei 2020

Gambar 3.1 Timeline Perancangan
Tahap brand regconition phase adalah sebuah challenge berhadiah,
mengolah kembali kantung plastik bernama “kreasikan plastikmu”. Dimulai
dengan Klinik Plastik by Nulung post sebuah video tutorial mengolah kantung
plastik menjadi barang yang dapat berguna kembali, lalu partisipasan akan
membagikan hasil kreasi mereka dan post di instagram story masing-masing
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serta tag instagram Nulung dan memberi caption #Siapabilangplastikjahat.
Pemenang akan mendapatkan hampers berupa produk Nulung dan tiket
workshop yang akan diadakan setelah challenge ini. Hal ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengenalkan Klinik Plastik by Nulung sebelum memberi tahu bahwa
ada adanya workshop dan secara tidak langsung mempromosikan instagram
serta brand Nulung. Tahap kedua adalah workshop dimana memberikan edukasi
mengenai plastik dan zero waste secara lebih rinci.
Kegitan aktivasi yang dirancang untuk meningkatkan brand Nulung
bertujuan tidak hanya mengedukasi akan tetapi juga membangun hubungan
dengan target market secara langsung agar merasakan experience menerapkan
salah satu dari sekian banyaknya konsep zero waste lifestyle, cara mengolah
sampah tas plastik agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan dengan nama
“Klinik Plastik” by Nulung yang diharapkan cukup menarik target market. Lokasi
kegiatan workshop “Klinik Plastik” ini kemungkinan akan diadakan di:
1. AJBS (bekerjasama dengan SUBstitute Makerspace)
2. Omah Jaman Now
Seperti yang telah dijelaskan dirancangan brand activation, media sosial
atau platform yang digunakan adalah Instagram, hal ini disesuaikan dengan
target market yang berusia 18-35 tahun, terutama mahasiswa yang merupakan
masyarakat yang sudah cukup dewasa dan mempunyai suara untuk
mengajarkan kepada masyarakat dengan psikografis umur yang berbeda.
Mereka memperhatikan aspek sustainable dan ramah lingkungan. Pola
pembelian mereka dipengaruhi oleh honest dari segi marketing dan produk.
3.2. Konsep Perancangan
a) Brand verbal
Nulung

menjual

starter

kit

alternatif

penggunaan

plastik

dan

mengedukasi untuk mengurangi sampah plastik berlebih dengan
mengadakan workshop dan challenge : cara mengolah sampah plastik
dengan nama “Klinik Plastik” by Nulung dan mempunyai image yang
fun dan menyasar umur 18-35 tahun, terutama mahasiswa yang
merupakan masyarakat yang sudah cukup dewasa dan mempunyai suara
untuk mengajarkan kepada masyarakat dengan psikografis umur yang
berbeda.
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b) Brand attributes
Nulung tidak hanya menjual starter kit alternatif penggunaan plastik akan
tetapi mengedukasi untuk mengurangi sampah plastik berlebih melewati
wokshop cara mengolah sampah plastik.
c) Brand line
Zero Waste Workshop.
d) Tag Line
Siapa bilang plastik jahat?
e) Brand Keyword : Honest, Edukatif, Starter Kit, Plastik, Fun.
3.3 Konsep Gaya Desain
Konsep gaya desain yang digunakan oleh workshop Klinik Plastik by Nulung
dari segi elemen desain, tipografi, gaya ilustrasi, palet warna, elemen desain,
gaya fotografi, layout dan komposisi akan dibahas di bab penelitian ini.
Gaya desain yang digunakan untuk logo, tipografi, palet warna Klinik Plastik
by Nulung adalah scandinavia sedangkan untuk elemen desain, gaya fotografi,
layout dan komposisi menggunakan gaya desain simplicity. Hal ini karena gaya
desain simplicity dan scandinavia tidak hanya memperhatikan aspek desain akan
tetapi memperhatikan juga dampak terhadap lingkungan. Hal ini didukung oleh
pemaparan buku yang ditulis oleh Wagiono Sunarto dalam bukunya berjudul
GAYA DESAIN Tinjauan Sejarah, memaparkan bahwa gaya desain Scandinavia
sangat terkenal karena memperhatikan pemakaian bentuk dan bahan, serta
tetap memperhatikan aspek desain. Sedangkan menurut buku Simplicity : A
Matter Of Design memaparkan bahwa gaya desain simplicity yang mempunyai
aspek:

fungsionalitas

(kesederhanaan

untuk

kenyamanan),

estetika

(kesederhanaan untuk kesenangan) dan etika (kesederhanaan untuk hati nurani).
Oleh karena itu, konsep desain Klinik Plastik by Nulung yang menyasar
perempuan dan pria berumur 18-35 tahun memberikan kesan minimalis karena
penggunaan white space sehingga pesan yang tersampaikan tidak terganggu
oleh elemen-elemen lainnya, penggunaan warna earthy-scandinavia untuk
memberi kesan natural, serta elemen grafis yang minim dan mempunyai aspek
fungsionalitas sebagai pendukung dan estetika yang membuat desain Klinik
Plastik by Nulung terlihat fun, natural, simple, edukatif.
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3.3.1. Layout
Menggunakan konsep ciri visual gaya desain layout yang menggunakan
sedikit elemen untuk desain yang dicetak, memperhatikan detail dan berpatokan
pada grid. Tiga aspek ini membuat layout desain memberi kesan clean dan white
space agar pesan tersampaikan kepada audience.

3.3.2.

Gambar
3.13.2.
Moodboard
Gambar
Layout

Gambar 3.2 Moodboard
Warna
Layout
Menggunakan konsep ciri

visual

warna gaya desain, Scandinavia yang earthy-tone untuk memberi membantu
penyampaian pesan kepada audience yang dibagi menjadi:


Primary color : biru dan putih, mempresentasikan plastik dan laut

Gambar 3.3 Primary Color


Warna sekunder : hijau mempresentasikan tumbuhan, jingga
mempresentasikan fun, merah maroon mempresentasikan tanah.
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Gambar 3.4 Warna sekunder
Dalam penggunaan warna mengikuti mood desain akan tetapi disertai
primary color dan pada penggunaan warna untuk hasil cetak menggunakan dua
atau tiga warna dimana primary color harus ada serta dibeberapa pengaplikasian
(contoh : packaging / voucher) menggunakan satu atau dua warna saja untuk
meminimalisir tinta agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.

3.3.3. Tipografi
Tipografi berpengaruh terhadap menerjemahkan kata lisan ke dalam bentuk
tulisan atau visual (Cenadi, 2017) Typeface sans serif digemari oleh desainer
dalam membuat gaya desain Scandinavia karena mempunyai kesan bentuk yang
simple, tegas, fleksibel digunakan untuk informal atau formal (Olsen, 2016).
Tipografi pada Klinik Plastik by Nulung menggunakan typeface sans-serif yaitu
Gotham untuk memberi kesan informal, tegas dan fun. Tipografi gotham bold
digunakan sebagai logo yang akan diubah lagi sedemikian rupa agar
mempresentasikan plastik dan laut, sub-head dan body text memakai gotham
family mengikuti kebutuhan desain.
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Gambar 3.5 Gotham Family
3.3.4. Ilustrasi
Konsep ilustrasi pada Klinik Plastik by Nulung menggunakan gaya desain
ilustrasi Scandinavia yang memperhatikan detail pesan yang akan disampaikan,
maka dari itu bentuk ilustrasi yang dibuat terlihat simple tanpa ada detail-detail
yang rumit. . Gisela Olsen dalam jurnalnya berjudul How Scandinavian Graphic
Design Is Perceived by Graphic Designers Around the Globe. Maka dapat
disimpulkan ilustrasi yang digunakan adalah ilustrasi yang simple dan tidak detail
sesuai dengan pemaparan yang memperhatikan aspek fungsionalitas, etika dan
estetika (Mollreup, 2015). Dimana ilustrasi berguna sebagai aspek pendukung
agar target market mengerti dengan apa yang ingin disampaikan.

Gambar 3.6 Moodboard ilustrasi
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Gambar 3.7 Moodboard ilustrasi
3.3.5. Konsep Fotografi
Menurut contoh dari buku Simplicity: A Matter of Design konsep fotografi yang
cocok untuk gaya desain simplicity adalah foto yang memperhatikan aspek white
space atau clean agar dapat memberi kesan memberi kesan damai, untuk
mendapatkan foto tersebut dibutuhkan cahaya yang terang dan layout foto yang
berpatokan pada grid.

Gambar 3.8 Moodboard fotografi

Gambar 3.9 Moodboard fotografi
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3.4 Strategi Media

Media promosi yang digunakan untuk calon peserta workshop pada
tahap awarness dan brand recognition adalah electronic word of mouth
pada Instagram Ads. Pada tahap brand recognition juga menggunakan
hampers sebagai media promosi agar orang tertarik untuk berpartisipasi
atau mengenal brand Nulung. Pada tahap research, media eksposur
adalah profil Instagram @nulung.bumi yang terdapat fitur instagram
highlight. Pada tahap purchase, media eksposur yang digunakan e-ticket
untuk memudahkan transaksi tiket antara Klinik Plastik dengan calon
peserta. Pada tahap post purchase calon peserta Klinik Plastik mendapat
media eksposur saat workshop berupa slide design, POP, banner, work
book dan voucher.
E-Marketing
1. E-Ticket
E-ticketing adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan
dari aktifitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen
berharga secara fisik ataupun paper ticket. E-ticketing mengurangi biaya proses
tiket, menghilangkan fomulir kertas dan meningkatkan fleksibilitas penumpang
(Yosepha, dan Pitaloka, 2017)
Below The Line
2. Point of Purchase
Penggunaan Point of Purchase display yang berisi produk Nulung dapat
mempengaruhi konsumen, karena bentuknya yang tidak umum dan didesain
semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Hal tersebut sesuai
dengan yang dikemukakan oleh Shimp (2010: 596), bahwa “Point of Purchase
display di desain untuk mempengaruhi pilihan pelanggan pada saat pembelian”
3. Hampers
Hampers

dibutuhkan

sebagai

pendukung

penyampaian

pesan

dan

konsistensi brand kepada pemenang mini aktivasi di tahap brand recognition,
serta memasarkan produk Nulung secara tidak langsung. Terdapat beberapa
item barang yang akan diberikan seperti:
- Set alat makan

45

- Kantung sabun
- Tote bag jaring-jaring
- Sikat gigi
- Cotton buds
- Sisir
4. Slide Design
Slide design berguna selama pelaksanaan workshop sebagai media yang
berisi materi edukasi akan zero waste lifestyle dan plastik agar mudah dipahami
dan dibaca sesuai hirarki. Diakhir acara para perserta akan mendapatkan hard
copy materi dari slide design ini.
5. Voucher
Voucher berguna untuk menarik peserta workshop Klinik Plastik untuk
menarik orang membeli produk Nulung. Hal ini didukung bahwa voucher dibuat
agar target market melakukan pembelian yang berulang (Pradipta, Lusanjaya
dan Setiawan, 2017) maka dari itu voucher cocok sebagai media untuk hadiah
workshop. Voucher disini berperan sebagai hadiah telah mengikuti workshop,
maka dari itu voucher akan diberikan di akhir acara.
Ukuran: 10x15cm
Material: Artpaper 250gsm
6. Banner
Banner disediakan untuk mendukung penyampaian pesan dan konsistensi
brand dengan didesain sebagai penanda agar peserta dapat mengetahui dimana
letak berlangsungnya workshop.
Ukuran: 60x180 cm
Material: Albatros + Laminasi doft
7. Work book
Melalui work book, peserta secara tidak langsung mendapat edukasi secara
interaktif dan dapat membangun brand awareness. Work book ini berisi informasi
seputar materi workshop dan beberapa informasi lainnya dengan desain yang
interaktif dimana peserta dapat mengisi dan mencoret-coret buku tersebut. Work
book ini akan dibagikan setelah workshop selesai.
Ukuran: 21x21 cm
Material: Artpaper 150gsm
8. Proposal
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Melalui proposal yang berisi informasi mengenai detail acara,
memudahkan patner / venue mengetahui value dari aktivasi Klinik Plastik.
Ukuran: 21x29,7 cm
Material: Artpaper 150gsm
Through The Line
9. Instagram
Instagram adalah platform media sosial yang digunakan sebagai media
memasarkan Klinik Plastik, karena dapat mencapai target market secara efektif
dan spesifik serta diminati masyarakat, sejalan dengan minat masyarakat yang
semakin lama meningkat akan penggunaan internet (Ratnasari dan Hamdan,
2017).
Hal ini didukung oleh survei Facebook IQ : 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 Kabar Instagram 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/).

Kurang lebih pemakaian instagram ads digunakan untuk mempromosikan
satu posting (feed/story) yang cukup mewakili semuanya.
Dari data tersebut maka dirancang konsep alur posting Instagram selama
memasarkan workshop “Klinik Plastik” by Nulung sebagai berikut :
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Gambar 3.10 Konsep alur Instagram
3.4.1. Target Audience dan Touchpoint Media
Berdasarkan tahapan komunikasi terhadap calon peserta dibutuhkan
informasi mengenai target market itu sendiri. Target market sendiri berperan
penting terhadap keseluruhan kegiatan promosi yang akan dilakukan oleh Klinik
Plastik by Nulung ini. Berikut adalah penjelasan mengenai target market dan
pengaplikasian pada media promosi yang akan digunakan:
Target market Klinik Plastik mempunyai jenis kelamin pria dan wanita
sekitar 18-35 tahun yang berprofesi sebagai pelajar, mahasiswa dan pekerja
dengan kelas ekonomi menengah di Surabaya. Dalam teori VALS mereka secara
psikografis termasuk ke dalam kategori, Thinkers. Dimana seorang Thinkers
mempunyai ciri – cirinya yaitu:
- Memperhatikan aspek sustainable dan ramah lingkungan
- Pola pembelian dipengaruhi oleh honest dari segi marketing dan produk.
- Berkarya dan bersosialisasi
Dengan customer journey dapat diketahui bahwa target market
menggunakan media sosial instagram untuk mengetahui suatu produk dan
workshop agar dapat langsung berinteraksi dengan target market serta turut
memberi edukasi terhadap mereka.
Berikut ini adalah tahapan komunikasi antara media dengan target market
melalui channel phase:
1. E-ticket
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Melalui e-ticket ini dapat digunakan tahapan komunikasi dengan target market,
yaitu (1) Berfungsi sebagai media untuk membangun awarness dengan
memberikan beberapa informasi mengenai detail acara (2) Dapat
menyampaikan value proposition dari Klinik Plastik dimana konsumen dapat
menilai ketika melihat e-ticket tersebut (3) Memfasilitasi terjadinya transaksi
jual-beli.melalui email.
2. Slide Design
Melalui slide design ini dapat digunakan tahapan komunikasi dengan target
market, yaitu (1) Berfungsi sebagai media untuk membangun awarness dengan
memberikan edukasi mengenai brand, foto dan video serta konten interaktif
dan informatif lainnya (2) Dapat menyampaikan value proposition dari Klinik
Plastik dimana konsumen dapat menilai ketika melihat slide design tersebut (3)
Sebagai salah satu sarana after sales service berupa materi edukasi yang akan
diberikan kepada semua peserta diakhir acara.
3. Banner
Melalui banner ini dapat digunakan tahapan komunikasi dengan target
market, yaitu (1) Berfungsi sebagai media untuk membangun awarness dengan
memberikan edukasi mengenai informasi mengenai seputar event yang sedang
berlangsung (2) Dapat membantu konsumen mengevaluasi Value Proposition
dari Klinik Plastik melalui isi banner dan informasi yang berada didalamnya,
3.

Point Of Purchase
Melalui POP ini dapat digunakan tahapan komunikasi dengan target market,

yaitu (1) Berfungsi sebagai alat pendukung untuk membangun awarness
dengan menarik perhatian target market dan melihat produk Nulung (2)
Dapat menyampaikan value proposition dari Klinik Plastik dimana konsumen
dapat menilai ketika melihat POP tersebut. (3) Memfasilitasi terjadinya transaksi
jual-beli secara langsung.
4.

Work book
Melalui work book ini dapat digunakan tahapan komunikasi dengan target

market, yaitu (1) Berfungsi sebagai alat pendukung untuk membangun
awarness dengan lustrasi dan foto, edukasi, serta konten interaktif dan
informatif lainnya (2) Dapat menyampaikan value proposition dari Klinik Plastik
dimana konsumen dapat menilai ketika melihat work book tersebut. (3) Sebagai
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salah satu sarana after sales service berupa buku interaktif yang berisi materi
edukasi tambahan yang akan diberikan kepada semua peserta diakhir acara.
5.

Hampers
Melalui hampers ini dapat digunakan tahapan komunikasi dengan target

market, yaitu (1) Dapat membantu konsumen mengevaluasi Value Proposition
dari Klinik Plastik melalui isi hampers dan produk pendukung zero waste lifestyle,
(2) Dapat menyampaikan value proposition dari Klinik Plastik dimana konsumen
dapat menilai ketika melihat hampers tersebut. (3) Sebagai salah satu sarana
after sales service untuk pemenang mini aktivasi dan mempromosikan workshop
6.

Instagram Ads
Melalui instagram ads ini dapat digunakan tahapan komunikasi dengan

target market, yaitu (1) Berfungsi sebagai alat pendukung untuk membangun
awarness kepada target market secara tepat dengan memaksimalkan fungsi
fitur feeds dan stories mengenai Klinik Plastik seperti foto dan video, promosi,
edukasi, serta konten interaktif dan informatif lainnya, (2) Dapat menyampaikan
value proposition dari Klinik Plastik dimana konsumen dapat menilai ketika
melihat apa yang ditawarkan di instagram feeds dan stories,(3) Dapat
memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli.melalui instagram profile lalu direct ke
email atau melalui fitur direct message.
7.

Voucher
Melalui voucher ini dapat digunakan tahapan komunikasi dengan target

market, yaitu (1) Berfungsi sebagai alat pendukung untuk membangun
awarness mengenai produk Nulung dan berisi nominal dari tanggal berlaku,
syarat dan ketentuan serta berapa besar nominal voucher yang diberikan, (2)
Dapat memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli.melalui barcode yang akan
mengarahkan kepada voucher promo secara online. (3)

Sebagai salah satu

sarana after sales service untuk peserta yang nantinya akan diberikan diakhir
acara.
8.

Proposal
Melalui proposal ini dapat digunakan tahapan komunikasi dengan

patner/venue, yaitu, berisi informasi mengenai detail acara untuk memudahkan
patner/venue mengetahui value proposition dari aktivasi Klinik Plastik.
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Tabel 3.1 Pemilihan Media dan Touchpoints Media
Media

Waktu/

Touch

Durasi

Point

Channel Phase

Konten Media
Informasi detail
mengenai harga,
lokasi, bukti
pembayaran
mengenai event
yang akan
berlangsung
Foto dan video,
edukasi, serta
konten interaktif dan
informatif lainnya

E-ticket

Mei 2020

Online

Membangun
awarness,
menyampaikan
value proposition
dan memfasilitasi
transaksi jual-beli.

Slide
Design

Hari
pelaksanaan
Aktivasi,14
Mei 2020

Offline

Banner

Hari
pelaksanaan
Aktivasi,14
Mei 2020

Offline

Membangun
awarness,
menyampaikan
value proposition,
After sales service,
Membangun
awarness,
Membantu
konsumen evaluasi
value proposition

POP

Hari
pelaksanaan
Aktivasi,April
2020

Offline

Work
book

Hari
pelaksanaan
Aktivasi, 14
Mei 2020

Offline

Hamper

Hari
pelaksanaan
Aktivasi, 14
Mei 2020

Offline

IG Ads

April-Mei
2020

Online

Membangun
awarness,
menyampaikan
value
proposition,Memfasi
litasi transaksi jualbeli
Membangun
awarness,
menyampaikan
value proposition
kepada konsumen,
After sales service
Membantu
konsumen evaluasi,
menyampaikan
value proposition
dan After sales
service,
Membangun
awarness,
menyampaikan
value proposition
kepada konsumen,
Memfasilitasi
transaksi jual-beli.
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Informasi mengenai
seputar event yang
sedang
berlangsung
Merupakan alat
pendukung untuk
menarik minat beli
pembeli

Ilustrasi dan foto,
edukasi, serta
konten interaktif dan
informatif lainnya
Alat-alat pendukung
zero waste lifestyle

Foto dan video,
promosi, edukasi,
serta konten
interaktif dan
informatif lainnya

Voucher

Hari
pelaksanaan
Aktivasi, 14
Mei 2020

Offline

Membangun
awarness,
Memfasilitasi
transaksi jual-beli,
After sales service

Proposa
l

4-8 Mei 2020

Offline

Menyampaikan
value proposition

Berisi nominal dari
tanggal berlaku,
syarat dan
ketentuan serta
berapa besar
nominal voucher
yang diberikan
Berisi informasi
mengenai detail
acara untuk
memudahkan
patner/venue
mengetahui value
dari aktivasi Klinik
Plastik

3.4.2. Biaya Media
Berikut ini merupakan estimasi pelaksanaan workshop “Klinik Plastik” by
Nulung.
Tabel 3.2. Anggaran Belanja Desain
No
1

Media
Instagram

Kategori
Biaya Tayang

Harga
Rp.500.000

Ads

Satuan
1

Total
Rp.500.000

month

2

POP

Biaya Produksi

Rp. 100.000

1

Rp. 100.000

3

Banner

Biaya Produksi

Rp. 110.000

1

Rp. 110.000

4

Slide

Biaya Tayang

-

-

-

Design
5

Voucher

Biaya Produksi

Rp.20.000

12

Rp.140.000

6

Workbook Biaya Produksi

Rp.20.000

12

Rp. 42.000

7

Hampers

Biaya Produksi

Rp.200.000

2

Rp. 400.000

8

E-Ticket

Biaya Produksi

9.

Proposal

Biaya Produksi

Rp.25.000

-

-

1

Rp.25.000

Total : Rp.1.317.000
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3.5 Uji Coba Prototype Desain
Uji coba prototype desain dibuat dengan tujuan mengumpulkan data
dasar untuk menganalisa tingkat daya tarik dari desain Klinik Plastik. Beberapa
hal yang perlu dipaparkan dalam dalam uji coba prototype desain yaitu mockup
desain media promosi. Berikut daftar seluruh item desain dan media promosinya:
1) Instagram Ads
2) Point Of Purchase
3) Banner
4) Slide Design
5) Voucher
6) Workbook
7) Hampers
a. Set Alat Makan
b. Tote bag jaring-jaring
c. Sikat gigi
d. Cotton buds
e. Sisir
8) E-ticket
9) Proposal
3.5.1. Layout Komprehensif
Berikut ini merupakan prototype mockup desain yang akan direalisasikan
menurut media yang dipilih sebelumnya berdasarkan channel phase dan touch
points yang sesuai dengan target market.
3.5.2. Logo Aktivasi (Tightissue)
Kegiatan

aktivasi

Klinik

Plastik

by

Nulung

ini

dirancang

untuk

meningkatkan awarness dari brand Nulung. Garis besar Klinik Plastik ini adalah
mengadakan workshop yang memberi edukasi cara mengolah plastik yang baik
dan benar agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, terutama ekosistem
laut. Sesuai dengan tujuan aktivasi, logo Klinik Plastik dibuat simpel dan fun,
diambil dari typeface Gotham logo Klinik Plastik yang diubah sedemikian rupa
agar menyerupai plastik dan laut.
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Gambar 3.11 Tightissue Logo Klinik Plastik

Gambar 3.12 Final Logo Klinik Plastik
3.5.3. Instagram Ads
Instagram Ads berguna sebagai media memasarkan dan mengenalkan
Klinik Plastik kepada calon peserta workshop secara online. Instagram Ads ini
menjadi tahapan membangun awarness, menyampaikan value proposition
dari Klinik Plastik sendiri serta sebagai media yang memfasilitasi transaksi
jual-beli.

Gambar 3.13 Mockup Feeds dan Stories Instagram
Sumber: Data Pribadi
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3.5.4. Point Of Purchase
Point Of Purchase digunakan saat kegiatan workshop Klinik Plastik untuk
mempengaruhi pilihan pelanggan pada saat pembelian. Point Of Purchase ini
termasuk dalam tahapan membangun awarness, menyampaikan value
proposition dan memfasilitasi transaksi jual-beli.

Gambar 3.14 Mockup Point of Purchase.
Sumber: Data Pribadi
3.5.5. Banner
Banner digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis yang diberikan
kepada peserta selama workshop berjalan. Banner ini menjadi tahapan
awareness dan membantu konsumen untuk evaluation.

55

Gambar 3.15 Mockup Banner
Sumber: Data Pribadi

3.5.6. Slide Design
Slide Design berguna saat pelaksanaan workshop sebagai media materi
edukasi akan zero waste lifestyle dan plastik agar mudah dipahami dan dibaca
sesuai hirarki. Banner ini menjadi tahapan awareness, membantu konsumen
untuk menyampaikan value proposition dan after sales service.

Gambar 3.16 Beberapa Mockup Slide Design
Sumber: Data Pribadi
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3.5.7. Voucher
Voucher berguna untuk menarik peserta workshop Klinik Plastik untuk
menarik orang membeli produk Nulung. Voucher ini menjadi tahapan awareness,
memfasilitasi transaksi jual-beli dan after sales service.

Gambar 3.17 Mockup Voucher
Sumber: Data Pribadi
3.5.8. Work book
Work book berfungsi untuk sebagai media edukasi tertulis secara
interaktif dan dapat membangun brand awareness, menyampaikan value
proposition kepada konsumen dan after sales service.

Gambar 3.18 Salah Satu Halaman Mockup Work book
Sumber: Data Pribadi
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3.5.9. Hampers
Hampers akan digunakan sebagai media hadiah untuk pemenang mini
aktivasi di Instagram yang berisikan produk-produk ramah lingkungan seperti alat
makan, sikat gigi, sisir, tote bag jaring-jaring, sikat gigi dan cotton buds. Hampers
ini nantinya akan menjadi tahapan membantu konsumen evaluasi dan
menyampaikan value proposition.

Gambar 3.19 Mockup Kemasan Untuk Hampers Klinik Plastik
Sumber: Data Pribadi
3.5.10. E-Ticket
E-ticket adalah media yang berguna saat proses transaksi pembelian
tiket workshop dari aktifitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan
dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket, media ini berisi informasi
detail mengenai harga, lokasi, bukti pembayaran mengenai event yang akan
berlangsung. E-ticket ini menjadi tahapan awareness, menyampaikan value
proposition dan memfasilitasi transaksi jual-beli.
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Gambar 3.20 Mockup E-Ticket
Sumber: Data Pribadi

3.5.11. Proposal
Proposal adalah media yang dapat digunakan tahapan komunikasi
dengan patner/venue, yaitu, berisi informasi mengenai detail acara dan surat
perjanjian kerjasama untuk memudahkan patner/venue mengetahui value
proposition

dari

aktivasi

Klinik

Plastik.

Proposal

ini

menjadi

tahapan

menyampaikan value proposition.

Gambar 3.21 Mockup Cover Proposal dan Surat Perjanjian Kerjasama
Sumber: Data Pribadi
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3.6 Strategi Uji Coba
Dalam perancangan Klinik Plastik ini dibutuhkan subjek yang ahli dan
berhubungan dengan bidang topik perancangan. Cara yang digunakan adalah
metode data kuantitatif dengan menggali data dari insight instagram Nulung dan
data kualitatif dengan menggali data dari expert user, extreme user dan focus
group discussion yang sesuai kebutuhan. Berikut ini merupakan profil singkat
dari expert, extreme user dan focus group discussion yang telah disesuaikan
dengan kemampuan dan pengetahuan mereka berdasarkan topik wawancara
penunjang pelaksanaan Klinik Plastik. Berikut ini merupakan profil Expert User:
1) Andreas Adiel, seorang pakar Branding dan Graphic Design, ketua dari
Asosiasi Desain Grafis Indonesia Surabaya (ADGISub) serta mempunyai
graphic house bernama Fanrong Studio yang bergerak dalam bidang
Branding dan Design, beliau juga aware dengan isu lingkungan yang marak
terjadi.
2) Verena Lindra, pemilik bisnis ramah lingkungan bernama Warps yang
fokus dengan mengolah sampah plastik dan sering membuat workshop di
Surabaya.
3) Green Orient, merupakan online shop dari Surabaya yang menjual
berbagai alat pengganti plastik fokus pada alat makan, seperti stainless
straw, glass straw dan lain-lain.
Berikut ini merupakan profil Extreme User:
1) Alryena Yusrial, merupakan seorang mahasiswi hukum di Surabaya,
yang tertarik dengan zero waste lifestyle.
2)

Felicia Ramadhani, merupakan seorang mahasiswi yang belum
terpapar dengan isu zero waste maupun plastik dan tertarik ingin
mempelajarinya.

3) Havisa Putri, merupakan seorang mahasiswi di Institut Teknologi
Sepuluh November Surabaya yang sedang belajar menerapkan zero
waste lifestyle dan antusias dengan ide bisnis Nulung.
Sedangkan profil Focus Group Discussion, terdiri dari 7 peserta yang
merupakan mahasiswa di Surabaya dan pernah atau sedang di tahap
menerapkan zero waste lifestyle.
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3.7 Jenis Data
Metodologi penelitian uji coba yang digunakan oleh Klinik Plastik by Nulung
adalah

kualitatif

dan

kuantitatif.

Penelitian

kualitatif

digunakan

untuk

menunjukkan hasil dari uji coba yang diteliti oleh para subjek yang dipilih
berdasarkan bidangnya serta mengumpulkan data untuk menguji keefektifan
konsep dan prototype brand activation Klinik Plastik by Nulung. Penelitian
kuantitatif terhadap insight instagram hasil dari uji coba tahap brand recognition
phase, kemudian data diringkas dalam bentuk grafik.
Hasil tanggapan yang diperoleh dari uji coba juga dapat digunakan sebagai
acuan untuk meningkatkan perbaikan desain uji coba yang diberikan oleh para
subjek. Sehingga uji coba dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran kerangka teori brand activation serta kontribusi untuk penelitian
dibidang desain.
Data kualitatif didapat dari wawancara terhadap expert extreme user dan
focus group discussion.
Pertanyaan untuk Bapak Andreas Adiel (expert user dalam bidang desain)
1. Menurut anda segmen yang dituju oleh Klinik Plastik by Nulung yakni 18-35
tahun, apakah keseluruhan desain brand aktivasi ini sudah sesuai dan dapat
menarik para audience berdasarkan media promosi yang dibuat?
2. Menurut

anda,

Apakah

platform

Instagram

sudah

sesuai

dalam

menyampaikan aktivasi Klinik Plastik by Nulung ini?
3. Apakah penyampaian informasi dan gaya bahasa yang digunakan dalam
mempromosikan Klinik Plastik by Nulung dapat tesampaikan kepada audience?
4. Sustainable design itu seperti apa?
Pertanyaan untuk Verena Lindra dan Green Orient (expert user dalam bidang
bisnis)
1. Menurut anda segmen yang dituju oleh Klinik Plastik by Nulung yakni 18-35
tahun, apakah keseluruhan desain brand aktivasi ini sudah sesuai dan dapat
menarik para audience berdasarkan media promosi yang dibuat?
2. Menurut

anda,

Apakah

platform

Instagram

menyampaikan aktivasi Klinik Plastik by Nulung ini?
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sudah

sesuai

dalam

3. Apakah penyampaian informasi dan gaya bahasa yang digunakan dalam
mempromosikan Klinik Plastik by Nulung dapat tesampaikan kepada audience?
4. Menurut anda, apakah dengan menggunakan platform instagram dalam
proses aktivasi akan efektif?
5. Dengan rancangan aktivasi workshop yang ingin dicapai, Saran apa yang
Anda dapat sampaikan untuk peningkatan Klinik Plastik by Nulung?
Pertanyaan untuk Felicia Ramadhani, Alryena Yusrial dan Havisa Putri (extreme
user)
1. Menurut anda bagaimana perkembangan zero waste lifestyle sekarang? Apa
orang-orang sudah cukup menerapkannya atau belum?
2. Apa kesan anda terhadap keseluruhan desain Klinik Plastik by Nulung ini?
3. Menurut anda sebagai pengguna media sosial, media apa yang cocok untuk
workshop ini?
4. Pernahkah anda melihat postingan yang diunggah pegiat zero waste lainnya
di media sosial? Menurut anda lebih unggul postingan Klinik Plastik by
Nulung atau orang lain? Apa alasannya?Menurut anda apa media promosi
yang dibuat Klinik Plastik by Nulung apa sudah tepat
6. Menurut anda bagaimana keseluruhan konsep aktivasi workshop Klinik
Plastik by Nulung ini? Apa ada kritik&saran?
Pertanyaan untuk focus group discussion
1. Apakah kamu sering memakai plastik?
2. Jenis plastik apa yang sering kamu gunakan?
3. Media sosial apa yang sering kamu gunakan?
4. Selama ini apa yang kamu telah kamu lakukan untuk mengurangi sampah?
7. Selama masa WFH ini apakah kamu mempunyai banyak waktu luang?
8. Jika ada video tutorial untuk mendaur ulang plastikmu agar tidak merusak
lingkungan & jika kamu beruntung berhadiah tiket workshop & hampers
berupa alat2 pendukung zero waste (alat makan bambu, sedotan, tas jaring2
untuk belanja, krg lebih ky di foto ini) apakah kamu tertarik?
9. Apa kesan anda terhadap keseluruhan desain Klinik Plastik by Nulung ini?
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3.8 Instrumen Pengumpulan Data
Berikut ini merupakan detail tabel pengumpulan data wawancara expert
extreme user dan focus group discussion.
No

Teknik

Pelaksanaan

Instrumen

Subjek Coba

Maret 2020

Review

Ahli

Desain

mengenai kriteria desain

Pengumpulan
Data
1.

Wawancara
Expert User

dan

komunikasi

mengerti
visual

yang

sesuai untuk produk zero
waste tanpa mencemari
lingkungan
yang

dan

bahan

aman

untuk

packaging produk.
2.

Wawancara

Maret 2020

Expert User

Review

Ahli

Bisnis

mulai

dalam

segi

bisnis

dari

marketing,

strategi
karakteristik

pasar dan lain-lain.
3

Wawancara

Maret 2020

Extreme User

Review

Presepsi

behaviour

terhadap

responden
prototype

pemahaman
terhadap

dan

perilaku
zero

waste

lifestyle
4

Wawancara
Focus

Group

Discussion

April 2020

Review

Presepsi

responden

market

terhadap

prototype,

dan

peluang

aktivasi,

peluang

pemahaman

perilaku

terhadap
lifestyle

Tabel 3.3 Pengumpulan Data
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zero

waste

