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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat sekarang ini. Teknologi 

bermunculan dengan menghadirkan fitur baru yang semakin canggih dan menarik. 

Salah satu bentuk nyata teknologi canggih saat ini adalah gadget. Gadget 

merupakan teknologi yang diciptakan untuk mempermudah manusia agar tidak 

memakan waktu lama dalam melakukan aktivitas. Di setiap harinya, manusia 

menghabiskan waktu untuk menggunakan gadget. Sehingga perilaku tersebut 

dapat memberi pengaruh besar terhadap pengguna gadget yang kini tidak hanya 

dari kalangan pekerja dan orang tua, namun dari kalangan anak-anak dan balita. 

Hal ini dapat mempengaruhi perilaku dan tumbuh kembang anak. 

Seperti halnya saat anak dan orang tua pergi bersama menghadiri sebuah 

acara atau kegiatan. Banyak dari orang tua yang memanfaatkan gadget untuk 

mengasuh anak-anaknya terutama anak usia dini. Sehingga orang tua lebih fokus 

dan leluasa dalam melakukan aktivitas tanpa menghibur dan mendampingi anak 

bermain. Anak diberikan arahan untuk melihat sebuah tayangan atau video dan 

bermain menggunakan gadget. Mereka beranggapan bahwa dengan memberikan 

gadget kepada anak, dapat membuat anak menjadi lebih tenang dan terhibur 

tanpa mengganggu aktivitas yang mereka lakukan.  

Pada masa anak usia dini atau yang disebut dengan istilah “golden age”, 

anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dan hebat. Mereka 

cenderung melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti bermain. Menurut 

Mukhtar Latif (2016), anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, 

emosi dan fisik melalui aktivitas bermain. Namun, dengan hadirnya teknologi yang 

semakin canggih, anak lebih senang bermain dan memuaskan rasa penasaran 

mereka terhadap gadget yang kurang dalam mengembangkan kemampuan 

tersebut. Perilaku ini mengakibatkan tumbuh kembang anak terhambat. Dari segi 

kesehatan, anak menjadi lebih sering terkena radiasi yang dapat merusak jaringan 

syaraf dan otak anak sehingga daya aktif dan kemampuan untuk berinteraksi 

dengan orang lain menurun. Dari segi kejiwaan, anak menjadi individualis, egois 

dan acuh terhadap keadaan disekitarnya. Mereka merasa berada di zona yang 

nyaman saat menggunakan gadget dan tidak peduli dengan orang lain. Sehingga, 
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anak usia dini perlu diberikan fasilitas yang dapat meningkatkan tumbuh kembang 

anak secara alami tanpa menggunakan gadget. 

 

1.1.1. Peluang Bisnis 

Dari permasalahan yang ada tersebut, ‘Arlene Kids Corner’ memiliki 

peluang untuk menyediakan fasilitas berupa edutainment kids corner untuk anak. 

Edutainment Kids corner merupakan salah satu wadah untuk anak usia dini agar 

dapat tumbuh dan berkembang secara alami dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial anak. Selain itu, dapat meningkatkan keterampilan 

dan kreativitas anak. Fasilitas yang dihadirkan di dalam kids corner  tidak hanya 

dari segi hiburan atau permainan saja melainkan kegiatan dan alat permainan 

edukatif dan interaktif.  

Selain itu, orang tua tidak perlu cemas dan khawatir saat membawa anak 

dalam menghadiri sebuah acara bersama. Orang tua lebih mudah dalam 

mengasuh anak walaupun tidak secara langsung. Namun anak bisa mendapatkan 

kegiatan positif secara alami tanpa menggunakan gadget yang dapat melatih 

mereka untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, serta mengembangkan 

keterampilan dan kreativitas mereka.  

 

1.1.2. Target Pasar dan Konsumen 

Secara geografis, target pasar ‘Arlene Kids Corner’ adalah penduduk 

Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Secara demografis, target pasar yang dituju 

dilihat dari layanan kids corner yang sudah dilakukan adalah para ibu yang berusia 

25 - 35 tahun dengan profesi sebagai pekerja, wirausaha dan ibu rumah tangga 

dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Secara psikografis, target pasar 

‘Arlene Kids Corner’ dikategorikan sebagai berikut. Dilihat dari segi personality 

adalah para ibu yang suka dengan hal praktis atau ‘tidak mau ribet’, aktif dalam 

hal sosial maupun menggunakan gadget,  mudah bergaul, suka berkumpul dan 

keramaian. Dilihat dari segi lifestyle adalah para ibu yang memiliki gaya hidup 

terbiasa dengan internet dan media sosial, dan yang sering mengadakan acara 

dengan menghadirkan massa yang cukup banyak seperti acara keluarga dan 

arisan. Dilihat dari segi attitude adalah para ibu yang memiliki pemikiran positif dan 

terbuka dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk lingkungan 

disekitarnya, dan ‘easy going’ dengan maksud mudah diajak untuk melakukan 
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kegiatan apapun. Dan dilihat dari kelas sosial adalah para ibu yang berasal dari 

perekonomian menengah ke atas. 

Target pasar ‘Arlene Kids Corner’ membutuhkan layanan untuk 

memfasilitasi anak dalam kegiatan bersama seperti acara keluarga, arisan, bazaar 

ibu dan anak, seminar parenting,  dan sebagainya. Adanya layanan ini dapat 

digunakan untuk membantu orang tua atau ibu dalam mengasuh anak saat 

menghadiri sebuah acara bersama dengan kegiatan yang bermanfaat dan 

membantu anak dalam berinteraksi secara alami dengan lingkungan atau teman 

sebayanya. Selama menjalankan bisnis ini dengan praktek secara langsung 

didapatkan feedback yang positif dari calon customer berupa dukungan untuk 

menghadirkan layanan tersebut saat mengadakan sebuah acara bersama antara 

orang tua atau ibu dan anak. Dukungan tersebut berupa kritik dan saran dalam 

memilih jenis permainan dan kegiatan yang edukatif dan menghibur terhadap kids 

corner tersebut. Selain itu, beberapa calon customer ada yang tertarik dan 

menggunakan layanan ini dalam acara bersama dengan orang tua atau ibu dan 

anak. Calon customer juga tidak mempermasalahkan harga jika layanan sesuai 

dengan jenis permainan, kegiatan dan fasilitas yang ditawarkan. 

Sedangkan target audience atau konsumen yang dituju adalah anak-anak 

yang berusia 3-10 tahun. Anak-anak dalam usia tersebut masih terbilang anak usia 

dini. Sehingga layanan masih bisa ditawarkan dan bisa memberikan pengalaman 

untuk menikmati fasilitas kids corner tersebut. Anak-anak sebagai target audience 

bisa menentukan apakah mereka bisa menikmati fasilitas yang ditawarkan. Anak-

anak juga bisa berperan sebagai konsumen untuk pengambilan keputusan. 

Keputusan ini nantinya dapat didiskusikan dengan orang tua. Menurut Gustam 

(2014), anak-anak merupakan konsumen potensial untuk menjadi target pemasar. 

Sedangkan proses pembelian oleh anak masih berada dalam pengawasan orang 

tua sebagai lingkungan terdekatnya. Dengan kata lain, anak dapat menjadi 

konsumen sebuah produk namun berdasarkan persetujuan dengan orang tua 

dalam hal pembelian sebuah produk (Kaur&Singh, 2006 yang dikutip oleh Gustam, 

2014). 
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1.1.3. Problem Yang Dihadapi 

‘Arlene Kids Corner’ merupakan bisnis kids corner yang baru berdiri di 

tahun 2019 tepatnya awal bulan Oktober. Bisnis ini sudah pernah melakukan 

praktek yang bekerja sama dengan komunitas ibu-ibu untuk mengadakan sebuah 

acara bersama. Dengan terlibatnya ‘Arlene Kids Corner’ tersebut mendapatkan 

respon positif untuk terus menjalankan bisnis tersebut. Namun seiring 

perkembangannya, penjualan layanan ini masih kurang dibandingkan dengan 

kompetitornya. Banyak dari masyarakat luas masih belum mengenal tentang 

‘Arlene Kids Corner’.  

 

1.1.4. Kompetitor Potensial Bisnis 

a) Weasel Doodles Surabaya 

 

 

Gambar 1.1.4.1. Instagram Weasel Doodle Surabaya 

(sumber : instagram.com/weaseldoodlesurabaya)  

 

Weasel Doodles Surabaya, merupakan bisnis kids corner  yang 

menyediakan rental untuk permainan anak (perosotan, ayunan, kuda 

mainan), kegiatan anak yang edukatif (menggambar, menghias, melukis, 

membuat miniatur) dan hiburan (face painting). Weasel Doodles Surabaya 

menyediakan layanan kids corner untuk digunakan dalam beberapa event 

seperti kids birthday, house party, wedding dan sebagainya. Selain itu, 

Weasel Doodles Surabaya juga menawarkan kursi untuk acara ulang tahun 

anak yang bisa disewakan beserta MC dan dekorasi. Target pasar yang 

http://www.instagram.com/weaseldoodlesurabaya
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dituju adalah orang tua atau ibu yang memiliki anak kecil dan event 

organizer. 

 

Berikut merupakan analisis SWOT dari Weasel Doodles Surabaya : 

Strength :  

- Menyediakan playground sebagai arena bermain anak 

- Menyediakan kegiatan berkonsep edukatif (menggambar, 

menghias, melukis, membuat miniatur) dan menghibur (face 

painting)  

- Hasil karya dari kegiatan edukatif bisa dijadikan souvenir untuk 

dibawa pulang oleh anak 

- Menyediakan sweet corner 

- Media promosi yang ditampilkan di instagram cukup menarik dari 

segi desain dan layout  

Weakness :  

- Promosi pada media sosial yang kurang berjalan dengan baik atau 

jarang update  

- Agak sulit dihubungi (slow response) 

- Konten di instagram kurang menunjukkan kegiatan anak yang 

berkonsep edukatif 

- Tidak memiliki website 

Opportunities :   

- Belum banyak saingan yang menyediakan kegiatan edukatif pada 

kids corner yang bisa digunakan dalam berbagai acara dengan 

melibatkan anak dan orang tua  

Threat :   

- Kurangnya melakukan update di instagram sehingga dapat 

mengurangi “trust” terhadap produk atau layanan terhadap calon 

customer sehingga orang yang ingin menggunakan layanan 

tersebut ragu-ragu 
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b) Zukazoo Edu Service Rental 

 

 

Gambar 1.1.4.2. Instagram Zukazoo Edu Service Rental 

(sumber : instagram.com/zukazoo)  

 

Zukazoo Edu Service Rental, merupakan bisnis kids corner di 

Surabaya yang merupakan bisnis partner dari Kinara Kinari Wedding 

Organizer memiliki tujuan untuk memudahkan orang tua dalam menghadiri 

sebuah acara dan membuat anak tidak merasa bosan. Zukazoo Edu 

Service Rental menyediakan persewaan untuk permainan anak 

(perosotan, ayunan, kuda mainan, mandi bola) dan kegiatan anak yang 

edukatif (menggambar, menghias, melukis, table manner, dan sebagainya 

sesuai kebutuhan). Zukazoo Edu Service Rental menyediakan layanan 

kids corner yang dapat digunakan dalam beberapa event seperti kids 

birthday, wedding, family gathering, arisan dan sebagainya. Selain itu, 

Zukazoo Edu Service Rental juga menawarkan dekorasi berupa backdrop 

beserta sweet corner dan souvenir. Target pasar yang dituju adalah orang 

tua atau ibu yang memiliki anak kecil, event organizer dan wedding 

organizer.  

 

 

 

 

 

http://www.instagram.com/zukazoo
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Berikut merupakan analisis SWOT dari Zukazoo Edu Service Rental : 

Strength :  

- Menyediakan playground 

- Menyediakan kegiatan berkonsep edukatif (menggambar, 

menghias, melukis, membaca  buku) yang memiliki misi untuk tidak 

menggunakan gadget di arena tersebut 

- Hasil karya dari kegiatan edukatif bisa dijadikan souvenir untuk 

dibawa pulang oleh anak 

- Menyediakan goodie bag 

- Menyediakan snack corner (snack yang sesuai dengan anak-anak 

dan meminimalisir anak-anak dalam mengonsumsi makanan 

manis) 

- Mendapatkan banyak pelanggan secara offline (mouth to mouth) 

dan sering mengikuti pameran (Zukazoo Edu Service Rental 

sebagai bagian dari Kinara Kinari Wedding Organizer  yang 

umumnya ikut dalam pameran wedding) 

- Mudah dihubungi melalui Whatsapp (fast response) 

- Tema sesuai kebutuhan event 

- Memiliki website 

Weakness :  

- Tampilan desain di instagram kurang menarik dan kurang tertata 

dengan baik 

- Kurang dalam melakukan update di instagram / kurang melakukan 

promosi di media sosial 

Opportunities :  

- Belum banyak pesaing yang menyediakan kegiatan edukatif dan 

menyesuaikan dengan kebutuhan event. Selain itu belum banyak 

pesaing yang menawarkan layanan tersebut di acara wedding 

Threat :  

- Kurang melakukan promosi yang menarik di media sosial dibanding 

pesaing lain yang memiliki tampilan menarik di media sosial 

terutama instagram 
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c) Jumanji Event Decoration 

 

 

Gambar 1.1.4.3. Instagram Jumanji Decor 

(sumber : instagram.com/jumanjidecor) 

 

Jumanji Event Decoration, merupakan bisnis dalam bidang event 

decoration yang melayani di Surabaya, Bali dan Jakarta. Jumanji Event 

Decoration menawarkan jasa untuk mendekorasi sweet corner, party 

decoration dan table setting. Dekorasi yang dibuat sesuai dengan tema 

yang diinginkan oleh customer. Beberapa dekorasi yang dibuat 

kebanyakan berupa sweet corner dengan konsep anak-anak yang selalu 

menghadirkan kesan ceria dan menyenangkan dari segi konsep dan 

desain. 

Berikut merupakan analisis SWOT dari Jumanji Event Decoration : 

Strength :   

- Menyediakan konsep dekorasi tematik untuk anak 

- Memudahkan customer yang ingin merayakan ulang tahun anak 

tanpa menggunakan backdrop atau panggung yang besar 

- Tampilan instagram sangat menarik sehingga orang tertarik untuk 

menggunakan jasa Jumanji Event Decoration 

- Promosi yang dilakukan selalu update di instagram 

Weakness :  

- Jarang melakukan promosi di media sosial yang lain 

- Tidak memiliki website 

 

http://www.instagram.com/jumanjidecor
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Opportunities :  

- Belum banyak pesaing yang hanya menyediakan sweet corner 

untuk sebuah perayaan dengan variasi snack yang cukup banyak 

dengan harga terjangkau 

Threat :  

- Kurang melakukan promosi di media sosial yang lain 

- Mudah ditiru dan mulai bermunculan pesaing yang menawarkan 

harga lebih murah 

 

1.1.5. Strategi Visual Kompetitor Bisnis 

- Meningkatkan brand awareness 

- Visualisasi dalam desain tampilan di media sosial yang menarik 

dan sesuai dengan jasa yang ditawarkan 

- Activation dengan booth dalam sebuah pameran 

- Hasil karya anak digunakan sebagai souvenir 

 

1.1.6. Strategi Yang Diadaptasi 

Strategi yang diadaptasi untuk pengembangan brand ‘Arlene Kids Corner’ 

adalah meningkatkan brand awareness dengan membuat sebuah booth sebagai 

strategi brand activation. Saat ini, brand ‘Arlene Kids Corner’  belum dikenal oleh 

masyarakat luas sehingga kurang untuk meningkatkan brand awareness 

mengenai layanan yang ditawarkan. 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang brand activation dan media promosi terhadap 

bisnis ‘Arlene Kids Corner’ untuk meningkatkan brand awareness. 

1.3. Tujuan Perancangan 

Merancang brand activation beserta media promosinya yang sesuai bagi 

‘Arlene Kids Corner’ untuk mengenalkan brand dan meningkatkan brand 

awareness ‘Arlene Kids Corner’ ke masyarakat luas.  
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1.4. Spesifikasi Perancangan  

a) Brand Activation Concept : 

- Activation Idea and Strategy 

- Activation rundown and budgeting 

b) Activation Branding :  

- Activation Logo 

- Activation Logo philosophy 

- Activation GSM (Logo philosophy, Logo elements, Minimum clear 

space protection, minimum sizes, logo misuse, color variations, 

typography) 

- Activation proposal (for key partners) 

- Stationery (Business Card, Letterhead, Envelope) 

c) Event Application 

- Application Design (invitation, backdrops, ambience, ticketing 

booth, sign system in Digital Imaging/ Pop up representation, NO 

MAKET)  

- Giveaway promotional item (goodie bags including product sample 

if needed, shirts, mug, pin, sticker, etc.)  

- Strategic Promotional MEDIA (Marketing timeline & minimum 8 

media concept 

 

1.5. Manfaat Perancangan  

a) Mengenalkan ‘Arlene Kids Corner’ sebagai layanan kids corner 

edutainment untuk anak ke masyarakat luas 

b) Meningkatkan brand awareness ‘Arlene Kids Corner’ ke masyarakat luas 

c) Menambah keahlian dalam menggunakan software untuk kebutuhan 

promosi brand ‘Arlene Kids Corner’ 

d) Menambah pengetahuan mengenai alat permainan dan kegiatan edukatif 

untuk anak 

e) Menambah referensi untuk merancang brand activation di masa 

mendatang 

f) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual 
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1.6. Batasan Perancangan 

1. Batasan Ilmu Desain Komunikasi Visual 

2. Batasan material yaitu media promosi cetak dan online 

3. Batasan teknologi berupa Adobe Illustrator untuk pembuatan media 

promosi cetak maupun online 

4. Batasan kurun waktu 10 November 2019 – 26 April 2020 

 

1.7. Definisi Istilah    

a) Brand Activation adalah kegiatan dengan konsep kreatif yang terintegrasi 

dengan tujuan untuk mendekatkan hubungan antara brand dengan 

konsumen (Faif Yusuf, 2016). 

b) Brand Awareness adalah kesanggupan calon pembeli untuk mengenali 

kemudian mengingat sebuah brand yang merupakan bagian dari sebuah 

produk (Balkis Aryanti, 2018). 

c) Kids Corner adalah berasal dari kata “kids” yang berarti anak-anak yang 

berusia 0-12 tahun, dan “corner” yang berarti sudut, ruang, pojok (Widianto, 

1994 yang dikutip oleh Eni Kustanti dan Fidayati Ulfah, 2016) 

d) Edukatif adalah  berasal dari kata "to educate" yang bermakna mendidik. 

Menurut Yani Sugiyani, Vidila Rosalina dan Irfan Yunan (2014), edukatif 

merupakan segala sesuatu yang sifatnya mendidik atau berkaitan dengan 

pendidikan. 

e) Media adalah penyalur pesan dari pengirim ke penerima yang dapat 

merangsang pikiran, perhatian dan perasaan (Purnamawati dan Eldarni, 

2001 yang dikutip oleh Fadhly Abdillah, Damar Adhiguna, Agus Sevtiana, 

2017). Promosi adalah kegiatan komunikasi yang informatif antara penjual 

dan pembeli sehingga pembeli lebih mengenal dan mengingat produk yang 

ditawarkan (Saladin dan Oesman, 2002 yang dikutip oleh Firmansyah 

Yudarnadi dan Nicko Willy S., 2015). Sehingga, media promosi adalah alat 

atau penyalur untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, informasi lain 

agar lebih dikenal oleh pembeli atau masyarakat luas. 
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1.8. Metode Perancangan 

  

Diagram 1.8. Metode Perancangan 

(sumber : penulis) 

  


