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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Perancangan konsep desain berupa gambaran imajinasi anak-anak. 

Berdasarkan teori yang ada sebelumnya, “anak-anak” sangat mewakili fungsi dan 

peran kids corner. Sehingga dilakukan strategi untuk menarik perhatian anak-anak 

dari segi warna hingga elemen desain yang mendukung dan mewakili brand. 

Media promosi yang dirancang juga disesuaikan dengan kebutuhan di era milenial 

saat ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness 

terhadap target market maupun target konsumen agar lebih mudah mengenal dan 

mengingat brand tersebut. 

Solusi yang didapatkan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

perancangan tugas akhir aktivasi brand beserta media promosi untuk brand Arlene 

Kids Corner adalah dengan perancangan brand activation dengan tema 

"Enchanted Kiddy-Land". Konsep Enchanted Kiddy Land bermakna kids corner 

yang mempesona. Anak-anak diharapkan dapat terpesona dan senang saat 

menikmati layanan permainan dan kegiatan edukatif dari kids corner tersebut. 

Untuk memvisualisasikan tema tersebut, digunakan konsep desain berupa gaya 

desain minimalis dan elemen desain dengan teknik ilustrasi. Konsep desain 

disesuaikan dengan kebutuhan target konsumen dan value dari aktivasi brand kali 

ini. Aktivasi brand akan dilakukan melalui sebuah acara atau pameran langsung 

(offline) berupa interactive booth sehingga calon customer bisa berinteraksi 

maupun merasakan secara langsung layanan dan fasilitas yang ditawarkan Arlene 

Kids Corner. Namun, jika kondisi untuk pelaksanaan acara atau pameran tidak 

dapat terlaksana, maka Arlene Kids Corner akan membuat aktivasi brand melalui 

kegiatan online. Sehingga calon customer bisa tetap mengenal dan mengingat 

brand Arlene Kids Corner. 
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3.2. Konsep Perancangan 

Berdasarkan perancangan konsep untuk brand activation, didapatkan Brand 

Verbal, Brand Attributes dan Brand Line sebagai berikut. 

 

Brand Verbal  

  Arlene Kids Corner merupakan layanan untuk anak atau kids corner 

berupa tempat bermain dan belajar yang menyediakan fasilitas permainan serta 

kegiatan yang edukatif. Kids corner ini akan menjadi bagian kecil dari sebuah 

kegiatan atau acara yang melibatkan orang tua dan anak sehingga tidak akan 

merepotkan orang tua dalam mengasuh anak saat menghadiri sebuah acara. 

Anak-anak juga diharapkan mendapatkan hiburan sekaligus kegiatan edukatif 

sebagai aktivitas di luar rumah yang bermanfaat.  

 

Brand Attributes 

Arlene Kids Corner akan menghadirkan layanan kids corner yang 

menghibur dan mengedukasi untuk mengembangkan potensi anak. Sehingga 

didapatkan keywords berupa kids corner, menghibur, dan mengedukasi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hiburan bermakna 

perbuatan yang dapat menghibur hati atau melupakan kesedihan dan sebagainya. 

Sehingga kata ‘menghibur’ bermakna menyenangkan atau menyejukkan hati 

seseorang. Dengan kata lain hiburan juga berarti segala sesuatu yang baik dalam 

bentuk kata-kata, tempat, benda maupun pelipur hati yang sedih (Yosudhara 

Nariatin dan Grace Mulyono, 2019). Hiburan kepada anak-anak dibutuhkan untuk 

meningkatkan perkembangan anak-anak dalam berpikir dan berinteraksi di 

kehidupan nyata. Agar anak dapat menikmati hiburan yang diberikan, anak harus 

bisa mempelajari bagaimana memusatkan perhatian, mengingat maupun menalar. 

Hal ini dapat membantu anak dalam mengembangkan kecerdasan dan 

menghasilkan ide untuk berkreasi sehingga menciptakan sebuah karya yang unik 

(Khamim Zarkasih P., 2016). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edukatif bermakna 

mendidik dan berhubungan dengan pendidikan. Sehingga kata ‘mengedukasi’ 

atau ‘mendidik’ bermakna memberikan ajaran, tuntunan maupun latihan dalam 

terhadap moral dan kecerdasan seseorang. Edukatif dapat diartikan juga sebagai 

pelajaran yang dapat digunakan seseorang sebagai panduan atau tuntunan di 
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masa depan (Stephen, 2015). Konsep edukatif dalam konteks permainan maupun 

kegiatan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dasar anak dalam 

mengenal bentuk, warna dan melatih motorik halus (Heri Saputro dan Intan Fazrin, 

2017). 

 

Brand Line 

 Tagline yang muncul untuk brand Arlene Kids Corner adalah “Edutainment 

Kids Corner”. Menurut M.Fadlillah, Lilif, Wanitini dan Syifa (2014), metode 

edutainment adalah proses pembelajaran dengan mengkombinasikan muatan 

pendidikan dan hiburan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 

Konsep edutainment bagi pembelajaran dapat menciptakan suatu situasi yang 

aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik atau pelajar. 

 

3.2.1. Konsep Gaya Desain 

Pemilihan gaya desain untuk perancangan aktivasi brand menggunakan 

gaya desain minimalis. Gaya desain ini menampilkan kesan modern, sederhana 

dan mudah diingat. Gaya desain ini diaplikasikan untuk layout dan desain karakter 

berupa gambar ilustrasi. Layout yang minimalis digunakan untuk 

menyeimbangkan desain karakter yang memiliki kesan ramai. Gaya desain 

minimalis dipilih untuk memfokuskan terhadap pesan atau desain utama yang 

ingin ditampilkan (Sesilia Anggi I., Birmanti Setia U. dan Peni Pratiwi, 2019). Dalam 

perancangan brand activation Arlene Kids Corner dengan tema Enchanted Kiddy 

Land, desain utama yang ingin ditampilkan berupa gambar ilustrasi yang sesuai 

dengan konsep tema maupun pesan yang ingin disampaikan.  
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Gambar 3.2.1.1. Konsep Gaya Desain 

(sumber : typewolf.com, dribbble.com, pinterest.com) 

 

Layout 
 
 Konsep layout dengan gaya desain minimalis. Layout dibuat dengan 

memaksimalkan white space untuk menyeimbangkan elemen desain utama. 

Unsur white space juga dapat memberikan kenyamanan pembaca (Rinaldi 

Pratama M., Drs. Hartono Karnadi, dan Luri Renaningtyas, 2015) dalam 

mendapatkan informasi secara efektif (Arief Kurniawan, Obed Bima W. dan 

Astharianty, 2017). Hal ini juga memudahkan dalam penempatan elemen desain 

utama yang terkesan ramai dan penuh. Sehingga tampilan desain akan terlihat 

modern, rapi dan selaras. 

     

Gambar 3.2.1.2. Layout 

(sumber : dribbble.com, indesignskills.com, pinterest.com) 

 

Palet Warna 

 Palet warna yang digunakan sesuai dengan pendekatan kepada anak-

anak. Menurut Elim, Bing Bedjo T. dan Baskoro (2014), warna yang disukai anak-

anak merupakan warna yang ceria, mencolok dan mengangkat semangat. Tone 

warna yang digunakan merupakan warna cerah dan ceria sehingga anak mudah 

https://www.typewolf.com/site-of-the-day/meet-you-at-work
https://dribbble.com/shots/5577247--Chanel?utm_source=Pinterest_Shot&utm_campaign=mmaynard&utm_content=%F0%9F%92%8DChanel&utm_medium=Social_Share#shot-description
https://dribbble.com/shots/4011204-Traveltrip-landing-page-concept?utm_source=Pinterest_Shot&utm_campaign=aliffajar&utm_content=Traveltrip%20landing%20page%20concept&utm_medium=Social_Share#shot-description
https://indesignskills.com/inspiration/childrens-book-illustration/
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tertarik dengan warna yang digunakan. Warna cerah dapat mengajak anak untuk 

bermain (Muninggat dan Achmad Syarief, 2014). Menurut Julindiani dan Dedes 

Nur (2019), penggunaan warna cerah juga dapat menampilkan objek dengan 

kesan lebih besar dan ringan. Selain itu dapat menciptakan suasana senang dan 

riang.  Warna ceria didapatkan dari penggunaan warna yang colorful (Sesilia Anggi 

I., Birmanti Setia U. dan Peni Pratiwi, 2019). Dalam perancangan brand activation 

Arlene Kids Corner dengan tema ‘Enchanted Kiddy Land’, warna yang digunakan 

dalam desain utama atau desain karakter harus menampilkan warna yang cerah, 

mencolok dan menarik perhatian target konsumen yaitu anak-anak. Sehingga 

anak-anak akan merasa senang, ceria dan tertarik untuk bermain di Arlene Kids 

Corner.  

   

Gambar 3.2.1.3. Palet Warna 

(sumber : bydawnnicole.com, cmlplanner.com, pinterest.com) 

 

Teknik Ilustrasi 

 Teknik yang digunakan dalam membuat elemen desain utama 

menggunakan teknik ilustrasi. Ilustrasi merupakan citra yang dibentuk untuk 

memperjelas informasi secara visual. Inti dari sebuah ilustrasi merupakan 

pemikiran, ide maupun konsep yang melandasi sebuah gambar yang 

dikomunikasikan (Debio, 2019). Menurut Newman dan Veni (2015), gambar 

ilustrasi dapat meningkatkan imajinasi dan merangsang indra penglihatan anak. 

Karena anak usia dini memiliki keterbatasan dalam membaca dan mengenal 

tulisan. Mereka cenderung mudah dalam memahami gambar. Ilustrasi yang dibuat 

dengan tema Enchanted Kiddy-Land berkonsep hutan dan penghuni hutan berupa 

https://bydawnnicole.com/procreate-tutorial-rainbow-crayon-calligraphy/
https://www.cmlplanner.com/070518-colors/
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beberapa jenis binatang dan tumbuhan. Menurut Yulie (2014), anak-anak usia dini 

yang memiliki kecerdasan naturalis yang menonjol umumnya tertarik terhadap 

alam sekitar seperti binatang. Ilustrasi yang dibuat juga berbasis vektor untuk 

menyesuaikan dengan target konsumen agar desain karakter lebih dikenal dan 

dimengerti anak-anak (Dwiki, Achmad dan Wahyu, 2015). Ilustrasi berbasis vektor 

juga menampilkan desain karakter yang tampak sederhana atau minimalis 

sehingga akan mudah dimengerti anak-anak. 

   

Gambar 3.2.1.4. Teknik Ilustrasi 

(sumber : graphicmama.com, pinterest.com) 

 

Tipografi 

 Konsep tipografi menampilkan kesan anak-anak dan menyenangkan. 

Typeface yang digunakan merupakan jenis sans serif dengan tingkat keterbacaan 

yang baik dan jelas. Hal dilakukan agar anak lebih mudah dalam menangkap 

pesan atau maksud yang ingin disampaikan. Seperti halnya typeface “kids corner” 

yang memiliki tampilan huruf tebal dan mudah dibaca (Natalia, Cokorda dan 

Anang, 2019). Typeface dengan huruf tebal dan flat biasanya ditujukan untuk 

anak-anak karena dapat menarik perhatian dan memudahkan anak-anak dalam 

mengenal huruf (Newman dan Veni, 2015). 

https://graphicmama.com/blog/graphic-design-trends-2020/
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Gambar 3.2.1.5. Tipografi 

(sumber : 1001fonts.com) 

 

Desain Karakter 

 Konsep desain karakter dalam perancangan aktivasi brand dengan tema 

Enchanted Kiddy Land, memiliki karakter yang menggambarkan imajinasi anak 

dan sesuai dengan tema. Karena tema yang dipilih terinspirasi dari ‘Enchanted 

Forest’, maka desain karakter yang dibuat seperti rusa, kelinci, burung hantu, 

beruang, pepohonan, dll. Namun karakter binatang lebih ditonjolkan dalam 

perancangan brand activation kali ini untuk menarik perhatian dan meningkatkan 

imajinasi anak-anak. Menurut Patty Born (2014), karakter binatang berperan 

penting dalam kehidupan anak-anak. Mereka bisa lebih berimajinasi saat melihat 

karakter binatang.   

    

Gambar 3.2.1.6. Desain Karakter 

(sumber : penulis) 
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Logo Event 

 Konsep logo event yang dirancang dengan tema “Enchanted Kiddy Land” 

memiliki komponen desain karakter sesuai tema dan warna yang lebih cerah.  

 

Gambar 3.2.1.7. Logo Event 

(sumber : penulis) 

 

3.2.2. Strategi Media 

Customer profile Arlene Kids Corner adalah target konsumen yang memiliki 

semangat akan hal baru dengan memberikan fasilitas terbaik untuk keluarga 

terutama anak, berupa kegiatan yang menghibur dan mendidik di luar rumah atau 

dalam sebuah acara. Sehingga anak dapat bermain sambil belajar beserta 

mengembangkan potensi dan kemampuan anak dalam beraktivitas dan 

bersosialisasi. Target konsumen tersebut ditentukan berdasarkan teori Vals 

terhadap faktor experiences yaitu orang yang bersemangat, bergairah, dan muda 

yang mencari varietas dan kegembiraan beserta orang yang mengeluarkan 

pendapatan cukup besar pada mode atau fashion, hiburan dan sosialisasi. Selain 

itu target konsumen ditentukan dari faktor achievers juga yaitu orang sukses yang 

berorientasi pada tujuan yang berfokus pada karier dan keluarga. Senang dengan 

produk-produk premium yang menunjukan keberhasilan kepada rekan-rekan 

mereka. 

Maka tahapan komunikasi pada customer yang terbagi dalam chanel 

phase : 

• Tahap Awareness 

Tahap awareness terjadi di rumah melalui online saat pelanggan 

mengakses instagram dan whatsapp (story),  di sekolah dan di luar rumah 

melalui word of mouth saat pelanggan melihat atau mendapatkan flyer 
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dengan saling memberitahu antar rekan yang berisi informasi acara yang 

diadakan Arlene Kids Corner. 

 

• Tahap Research (consideration) Decision 

Tahap research dilakukan pelanggan di rumah, di sekolah atau di 

luar rumah dengan mengakses informasi dari postingan instagram. Selain 

itu pelanggan juga bisa melakukan tahap ini dengan mengunjungi 

sekaligus mengamati project yang sedang dilakukan Arlene Kids Corner 

saat itu. 

 

• Tahap Purchase 

Tahap purchase terhadap pemesanan pelanggan dapat dilakukan 

di rumah, di sekolah atau di luar rumah dengan mengakses media online 

seperti whatsapp beserta syarat DP 50% via transfer. Sedangkan tahap ini 

juga dapat dilakukan saat Arlene Kids Corner menangani project di sekolah 

atau di luar rumah melalui sebuah acara beserta syarat DP 50% cash. 

 

• Tahap Post Purchase 

Tahap post purchase dilakukan pelanggan di rumah secara online 

melalui instagram dan whatsapp, di sekolah bersama wali murid atau rekan 

kerja dan di luar rumah dengan mengunjungi project yang sedang 

dilakukan Arlene Kids Corner. 

Untuk membangun brand awareness event dengan tema 

“Enchanted Kiddy Land” maka dipilih beberapa media, antara lain : 

 

- Instagram (ATL)  

 Instagram merupakan salah satu alat promosi yang baik dalam 

menyampaikan sebuah kegiatan. Di dalam Instagram juga banyak 

organisasi-organisasi yang mempublikasikan produk mereka. Melalui 

instagram para produk tersebut dapat berinteraksi secara langsung dengan 

para pelanggan mereka. dan mendapatkan pelanggan lebih banyak lagi 

(Irwan Andriawan, 2014). 

 Instagram merupakan salah satu media yang memiliki cara cepat 

melakukan promosi dan dapat diakses dimana saja, memiliki platform yang 



46 

 

luas sehingga brand dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas untuk 

menambah koneksi, dan termasuk media sosial yang sering diakses oleh 

ibu-ibu muda.  

 

- Whatsapp (ATL) 

WhatsApp merupakan media sosial yang mudah untuk berbagi 

pengetahuan karena aplikasi tersebut memiliki fitur grup.  Fitur grup 

digunakan untuk mengirim atau menyebarluaskan pesan ke banyak 

pengguna termasuk anggota grup atau komunitas (Rahmat Setiawan 

Saefullah, 2018).  

 WhatsApp merupakan salah satu media sosial yang sesuai dengan 

target market yang dituju Arlene Kids Corner. Melalui WhatsApp, dapat 

berkomunikasi langsung dengan satu grup chat yang beranggotakan para 

ibu muda dan dapat meningkatkan trust target market karena mendapatkan 

informasi langsung dari owner. 

 

- Brosur (BTL) 

 Merupakan media yang mengandung banyak informasi seputar 

kampanye yang berlangsung. Biasanya berisi penjelasan berdasarkan 

5W1H, sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan akan suatu 

permasalahan (Helena Tehja, 2015). 

Brosur termasuk media promosi jenis direct marketing atau promosi 

langsung. Brosur berisi informasi singkat mengenai event atau exhibition 

yang akan diikuti. Strategi pemasaran menggunakan brosur dapat 

berinteraksi dan mengetahui respon langsung dari customer, dan dapat 

meningkatkan awareness dan trust. 

 

- Flyer (BTL) 

Flyer merupakan media promosi dalam bentuk kertas yang 

disebarluaskan di tempat umum. Flyer dapat digunakan untuk 

mempromosikan barang atau jasa oleh individu, perusahaan atau 

organisasi (Mahardika Rachman, 2017). 

Flyer termasuk jenis media promosi secara direct marketing atau 

promosi langsung yang dapat mengenalkan brand terhadap customer. 
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Flyer berisi informasi singkat mengenai event atau exhibition yang akan 

diikuti (mengundang untuk hadir). 

 

- Katalog dan Pricelist (BTL) 

Katalog merupakan sebuah karya dalam bentuk daftar yang isinya 

disusun dengan cara yang masuk akal (Mahardika Rachman, 2017). 

Katalog dan pricelist termasuk item pendukung media promosi 

melalui brosur maupun promosi langsung yang menunjukkan preview atau 

gambaran nyata layanan Arlene Kids Corner, serta informasi mengenai 

paket yang ditawarkan secara detail. 

 

- Spanduk atau Banner (BTL) 

Spanduk atau banner merupakan media informasi yang digunakan 

untuk mengenalkan produk atau jasa (Helena Tehja, 2015). 

Spanduk berupa x-banner termasuk item pendukung saat 

melakukan event atau exhibition sebagai pengenal brand dan dapat 

meningkatkan awareness.  

 

- Goodie Bag (BTL) 

 Goodie bag merupakan kemasan yang umumnya berupa tas jinjing 

atau pembungkus serbaguna sebagai pengganti tas kresek untuk 

membungkus atau membawa produk yang dibeli pelanggan sehingga 

terlihat praktis, ekslusif dan ramah lingkungan (Muhasannah Yasmi, 2017). 

 Goodie Bag dapat meningkatkan brand awareness (diberikan saat 

ada kegiatan lomba di dalam area bermain yaitu 2 kali sesi dalam sehari), 

customer mendapatkan bukti nyata layanan/merasakan langsung kids 

corner yang ditawarkan dan memudahkan customer untuk menghubungi 

Arlene Kids Corner. 

 

- Merchandise (BTL) 

 Merchandise merupakan media yang rentang hidup yang lama 

yang melibatkan audiens. Merchandise disajikan dalam bentuk bervariasi 

dengan tercantum identitas brand/acara yang sedang diadakan. 
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Merchandise bisa berupa notes, alat tulis, pin, mug, dll (Helena Tehja, 

2015). 

 Melalui merchandise dapat meningkatkan brand awareness 

(diberikan saat orang tua datang ke booth pameran/acara dan 

menanyakan informasi lebih lanjut seperti jenis permainan/kegiatan 

beserta harga. 

 

- Video (ATL) 

 Video merupakan media informasi sekaligus media promosi yang 

dapat memudahkan penyampaian informasi kepada pelanggan atau 

audien melalui multimedia secara cepat seperti televisi maupun internet 

(Mia Herlina, 2018). 

 Maka dari itu, video dipilih untuk mempromosikan event “Enchanted 

Kiddy Land” karena dapat menampilkan preview gambaran kegiatan yang 

sudah pernah dilakukan sebelumnya. 

 

- Photobooth (BTL) 

Photobooth merupakan media yang digunakan untuk mengambil 

foto baik sendiri maupun bersama dengan kerabat atau saudara (Jesslyn 

Jane, 2018). 

Photobooth dapat meningkatkan brand awareness dengan 

mencantumkan contact person pada frame photobooth. 

 

- Exhibition atau Event (BTL) 

Exhibition atau event berfungsi untuk memajang dan menunjukan 

produk hasil produksi, maupun jasa yang dijual kepada para pengunjung 

baik sebagai fungsi guna produk, fungsi jasa, ataupun hanya sebagai 

sarana bertukar informasi antar produk (Helena Tehja, 2015). 

Melalui exhibition atau event dipilih untuk mempromosikan event 

“Enchanted Kiddy Land” karena customer bisa merasakan langsung 

layanan yang ditawarkan Arlene Kids Corner dan dapat meningkatkan 

penjualan atau mendapatkan lebih banyak customer. 
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3.2.3. Target Audience dan Touchpoint Media 

Media Waktu/Durasi 
Tayang 

Touch Point 
dengan 

Customer 

Channel Phases Konten Media 

Instagram Dalam 1 
bulan: 
- 21-27 
post/feed 
- 10-15 story 

- Story 
- Post/feeds 
- Ads 

-Menyampaikan 
VP Arlene Kids 
Corner 
- Membangun 
awareness 

- Penjelasan brand 
- Informasi mengenai 
layanan yang 
ditawarkan termasuk 
giveaway atau 
promosi 
- Informasi mengenai 
beberapa hal yang 
berhubungan 
dengan ibu dan anak 

Whatsapp Dalam 1 
bulan: 
- 15-20 kali 
chat 
- 10-15 story 
 
Jam 
operasional : 
- Setiap hari 
- 10.00 - 20.00 

- Story 
- Chat 

-Menyampaikan 
VP Arlene Kids 
Corner 
- Membangun 
awareness 
- Proses terjadinya 
transaksi jual beli 

- Penjelasan brand 
- Informasi mengenai 
layanan yang 
ditawarkan termasuk 
giveaway atau 
promosi 
- Penjelasan 
mengenai transaksi 
jual beli 

Brosur Dalam 1 
bulan: 
- 3-4 kali 

- Perumahan 
- Sekolah 
- Tempat 
bermain 
- Exhibition/ 
event 

-Menyampaikan 
VP Arlene Kids 
Corner 
- Membangun 
awareness 

- Penjelasan brand 
- Informasi mengenai 
layanan yang 
ditawarkan termasuk 
giveaway atau 
promosi 

Flyer Dalam 1 
bulan: 
- 3-4 kali 

- Perumahan 
- Sekolah 
- Tempat 
bermain 
- Exhibition/ 
event 

- Menyampaikan 
VP Arlene Kids 
Corner 
- Membangun 
awareness 

- Penjelasan brand 
- Informasi mengenai 
layanan yang 
ditawarkan termasuk 
giveaway atau 
promosi 

Katalog & 
Pricelist 

- Selama 
mengikuti 
exhibition/ 
event 

- Exhibition/ 
event 

- Menyampaikan 
VP Arlene Kids 
Corner 
- Membangun 
awareness 
- Membantu 
evaluasi VP 
Arlene Kids 

- Penjelasan brand 
- Informasi mengenai 
layanan yang 
ditawarkan termasuk 
giveaway atau 
promosi 
- Informasi range 
harga beserta 
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Corner 
Menyediakan 
sarana pendukung 
pasca transaksi 
jual beli 

gambar secara detail 
& rapi 

Spanduk/ 
banner 

- Selama 
mengikuti 
exhibition/ 
event 

- Exhibition/ 
event 

- Menyampaikan 
VP Arlene Kids 
Corner 
- Membangun 
awareness 

- Penjelasan brand 
- Informasi mengenai 
layanan yang 
ditawarkan termasuk 
giveaway atau 
promosi 

Goodie 
Bag 

- Selama 
mengikuti 
exhibition/ 
event 

- Exhibition/ 
event 

- Membangun 
awareness 
- Membantu 
evaluasi VP 
Arlene Kids 
Corner 

- Profile brand & 
contact person 

Merchandi
se 

- Selama 
mengikuti 
exhibition/ 
event 

- Exhibition/ 
event 

- Membangun 
awareness 
- Membantu 
evaluasi VP 
Arlene Kids 
Corner 

- Profile brand & 
contact person 

Video - Selama 
exhibition/ 
event 
- Post 
instagram 

- Exhibition/ 
event 

- Membangun 
awareness 
- Membantu 
evaluasi VP 
Arlene Kids 
Corner 

- Gambaran acara 

Photobooth - Selama 
mengikuti 
exhibition/ 
event 

- Exhibition/ 
event 

- Membangun 
awareness 
- Membantu 
evaluasi VP 
Arlene Kids 
Corner 

- Profile brand & 
contact person 

Exhibition/ 
Event 

- 1-3 hari 
- Maret-Mei 

- Perumahan 
- Sekolah 
- Tempat 
bermain 
- Hotel/ 
gedung 
- Tempat 
outdoor 

- Menyampaikan & 
membantu 
evaluasi VP 
Arlene Kids 
Corner 
- Membangun 
awareness 
- Menyediakan 
sarana pendukung 

- Penjelasan brand 
- Informasi mengenai 
layanan yang 
ditawarkan termasuk 
giveaway atau 
promosi 
- Informasi mengenai 
beberapa hal yang 
berhubungan 
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pasca transaksi 
jual beli 

dengan ibu & anak 

Tabel 3.2.3. Target Audience dan Touchpoint Media 

3.2.4. Biaya Media 

Media Kategori (Biaya Produksi/ 
Biaya Tayang) 

Harga Satuan Total 

Instagram Biaya Tayang 
- Ads (April) 

 
Rp 50.000 

 
6 hari 

 
Rp 300.000 

Brosur Biaya Cetak - Produksi 
- Ukuran A4 / 2 sisi / AP 150 gr 

 
Rp 2.500 

 
100 lbr 

 
Rp 250.000 

Flyer Biaya Cetak - Produksi 
- Ukuran A5 / 2 sisi / AP 150 gr 

 
Rp 500 

 
200 lbr 

 
Rp 100.000 

Binder 
Katalog & 
Pricelist 

Biaya Cetak - Produksi 
- Cover binder - custom 
 
- Isi binder 
Ukuran A4 / 1 sisi / BC Thick 

 
Rp 100.000 
 
Rp 2.000 

 
1 pc 
 
11 lbr 

 
Rp 100.000 
 
Rp 22.000 

X Banner Biaya Cetak - Produksi 
- Spanduk 60 x 160 cm 

 
Rp 50.000 

 
1 pc 

 
Rp 50.000 

Goodie 
Bag 

Biaya Cetak - Produksi 
- Kantong plastik karakter 
 
- Tag thankyou card 
Ukuran 5,5 x 9 cm / 1 sisi / BC 
Thick    
Ukuran diameter 5 cm / 1 sisi / 
BC Thick 
 
- Mini coloring book 
Ukuran A6 / 1 sisi / BC Thick / 
Jilid Spiral 
 
- Mini - pensil warna 
 
- Sticker 
Ukuran diameter 5 cm / Vinyl 
Ukuran diameter 8 cm / Bontak 
 
- Snacks - 2 macem 

 
Rp 3.000 
 
 
Rp 100 
 
Rp 100 
 
 
 
Rp 5.000 
 
 
Rp 7.000 
 
 
Rp 200 
Rp 200 
 
Rp 5.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 pcs 

 
Rp 30.000 
 
 
Rp 1.000 
 
Rp 1.000 
 
 
 
Rp 50.000 
 
 
Rp 70.000 
 
 
Rp 2.000 
Rp 2.000 
 
Rp 50.000 
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Merchandi
se 

Biaya Cetak - Produksi 
- Mug 
- Totebag 
- Bottle / tumblr 

 
Rp 25.000 
Rp 40.000 
Rp 45.000 

 
 
4 pcs 

 
Rp 100.000 
Rp 160.000 
Rp 180.000 

Photobooth Biaya Cetak - Produksi 
- Sewa printer 
- Frame 
- Foto 

 
 
Rp 3.000.000 

 
 
1 set 

 
 
Rp 3.000.000 

Exhibition Biaya Cetak - Produksi 
- Dekor booth 

 
Rp 2.000.000 

 
1 set 

 
Rp 2.000.000 

Total Rp 6.468.000 

Tabel 3.2.4. Biaya Media 
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3.3. Uji Coba Prototype Desain 

Uji coba prototype desain bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat 

dipakai sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau 

daya tarik dari desain yang telah dihasilkan. 

No Item Desain Deadline 

1 

Instagram & WhatsApp Post 

(Post foto : foto kegiatan, #arleneinfo, informasi 

acara/pameran, giveaway, Story foto : informasi 

acara/pameran, giveaway) 

2-6 Maret 

2 Brosur 

3 Katalog & Pricelist 

4 Spanduk/banner (x-banner) 

5 Goodie Bag 

(Tag : Thankyou card, Mini Coloring Book, Sticker) 

6 Merchandise (Totebag, Mug, Bottle) 

7 Video 

(Kompilasi foto & video – ditampilkan di layar saat 

acara/pameran) 

8 Photobooth 

(Frame & foto) 

9 Exhibition 9-14 Maret 

Tabel 3.3. Checklist Design Item 
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3.3.1. Layout Komprehensif 

- Instagram dan Whatsapp Post 

    

 

Gambar 3.3.1.1. Tighttissue Instagram dan WhatsApp Post 

(Sumber : penulis) 

Instagram dan WhatsApp Post digunakan untuk meningkatkan 

awareness customer terhadap project atau event yang diikuti  oleh Arlene 

Kids Corner beserta promosi mengenai giveaway yang dapat diikuti oleh 

siapapun. Selain itu media promosi ini digunakan untuk menarik perhatian 

customer yang belum mengenal Arlene Kids Corner. Konsep desain 

berupa layout dan warna yang dibuat selalu menampilkan supergraphic 

khas dari Arlene Kids Corner. Namun, terdapat elemen desain yang 
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mendominasi untuk menyelaraskan dengan tema yaitu desain karakter 

“Enchanted Kiddy-Land”. 

Instagram dan Whatsapp Post juga digunakan sebagai media 

promosi dalam pelaksanaan aktivasi brand secara online jika acara atau 

pameran yang akan diikuti tidak dapat terlaksana. Aktivasi brand berupa 

mini competition – video challenge mengenai aktivitas bermain sambil 

belajar selama di rumah. Sehingga calon customer  tetap dapat merasakan 

value dari Arlene Kids Corner. 

- Instagram Story 

   

Gambar 3.3.1.2. Tighttissue Instagram Story 

(Sumber : penulis) 

Instagram story digunakan untuk memberikan informasi ter-update 

mengenai project atau event yang akan berlangsung. Selain itu, melalui 

instagram story dapat memberikan informasi mengenai pricelist ter-update 

layanan Arlene Kids Corner. Instagram story juga dapat menayangkan 

cuplikan event atau project yang diikuti dengan video. Konsep desain 

berupa layout dan warna yang dibuat selalu menampilkan supergraphic 

khas dari Arlene Kids Corner. Namun, terdapat elemen desain yang 

mendominasi untuk menyelaraskan dengan tema dan event yaitu desain 

karakter “Enchanted Kiddy-Land”. 
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- Brosur 

 

  

 

Gambar 3.3.1.3. Tighttissue Brosur 

(Sumber : penulis) 

Brosur digunakan untuk mempromosikan Arlene Kids Corner 

secara langsung terhadap target market atau customer. Brosur ini berisi 

informasi mengenai brand Arlene Kids Corner beserta tema yang dibuat 

saat itu, penjelasan jenis permainan dan kegiatan, fasilitas tambahan dan 

event yang akan diikuti Arlene Kids Corner dalam waktu dekat. Konsep 

desain berupa layout dan warna yang dibuat selalu menampilkan 

supergraphic khas dari Arlene KidsCorner.Brosur akan diberikan kepada 

para pengunjung yang mengunjungi booth atau arena layanan Arlene Kids 

Corner dalam sebuah event atau project.  
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- Flyer 

 

  

  

Gambar 3.3.1.4. Tighttissue Flyer 

(Sumber : penulis)  

Flyer digunakan untuk memberikan informasi mengenai event atau 

project yang akan diikuti dalam waktu dekat. Flyer akan disebarluaskan 

secara umum sehingga target pemasaran terlaksana secara merata. 

Selain itu, flyer juga berisikan gambaran singkat mengenai layanan Arlene 

Kids Corner. Hal ini ddilakukan untuk meningkatkan awareness customer 

terhadap layanan yang ditawarkan. Konsep yang dibuat selalu 

menampilkan supergraphic ciri khas dari Arlene Kids Corner. Konsep 

desain berupa layout dan warna yang dibuat selalu menampilkan 

supergraphic khas dari Arlene Kids Corner. Namun, terdapat elemen 

desain yang mendominasi untuk menyelaraskan dengan tema dan event 

yaitu desain karakter “Enchanted Kiddy-Land”. 
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- Binder Katalog dan Pricelist 
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Gambar 3.3.1.5. Tighttissue Binder Katalog & Pricelist 

(Sumber : penulis)  

Katalog dan pricelist berupa binder digunakan sebagai media 

promosi langsung yang berisi gambaran kegiatan pada layanan Arlene 

Kids Corner beserta prakiraan budget yang perlu dikeluarkan. Binder yang 

berisikan katalog dan pricelist diletakkan di meja booth. Sehingga katalog 

dan pricelist bisa diperlihatkan kepada customer yang mengunjungi booth 

dengan mudah. Template pada isi binder menampilkan ciri khas warna dari 

Arlene Kids Corner. Konsep berupa layout dan warna yang dibuat selalu 

menampilkan supergraphic khas dari Arlene Kids Corner.  
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- Thankyou Card 

 

 

Gambar 3.3.1.6. Tighttissue Tag 

(Sumber : penulis)  

Thank you card digunakan sebagai strategi pemasaran untuk 

meningkatkan awareness. Terdapat informasi mengenai contact person 

dan media sosial Arlene Kids Corner pada thank you card sehingga 

memudahkan customer untuk menghubungi Arlene Kids Corner. Thank 

you card akan digantungkan pada kemasan goodie bag. 

 

- Mini Coloring Book 
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  Gambar 3.3.1.7. Tighttissue Mini Coloring Book 

(Sumber : penulis)  

Mini coloring book digunakan sebagai souvenir yang terdapat pada 

goodie bag. Souvenir ini dapat meningkatkan awareness customer 

terutama target konsumen yaitu anak-anak untuk mengingat brand Arlene 

Kids Corner. Konsep desain berupa layout dan warna yang dibuat selalu 

menampilkan supergraphic khas dari Arlene Kids Corner. Pada gambar 

yang terdapat di dalam mini coloring book sebagai media mewarnai ini 

menyelaraskan dengan tema dan event yaitu desain karakter “Enchanted 

Kiddy-Land”. 

 

- Sticker 

 

  Gambar 3.3.1.8. Tighttissue Sticker 

(Sumber : penulis) 
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Sticker juga digunakan sebagai souvenir pada goodie bag. Desain 

sticker berupa karakter dari tema yang dibuat yaitu “Enchanted Kiddy-

Land”. Sticker tersebut dapat meningkatkan awareness terhadap target 

konsumen yaitu anak-anak. 

 

- X Banner 

 

 

  Gambar 3.3.1.9. Tighttissue X Banner 

(Sumber : penulis) 

X banner merupakan item pendukung saat melakukan exhibition 

atau event sebagai identitas dari Arlene Kids Corner. Desain yang 

ditampilkan memiliki supergraphic ciri khas dari Arlene Kids Corner beserta 

logo “Enchanted Kiddy-Land” atau karakter pada tema yang sedang dibuat. 

X banner bisa diletakkan pada lokasi booth event atau project maupun 
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menyesuaikan pada lokasi yang dapat mengenalkan langsung kepada 

target market yaitu orang tua. 

 

- Merchandise 

  

   

  Gambar 3.3.1.10. Tighttissue Merchandise 

(Sumber : penulis) 

Merchandise merupakan souvenir untuk dibawa pulang oleh customer 

yang mem-follow up Arlene Kids Corner pada booth yang ada saat exhibition 

atau event. Selain itu merchandise juga bisa didapatkan dengan mengikuti 

giveaway yang diadakan oleh Arlene Kids Corner. Desain yang ditampilkan 

mendominasi logo “Enchanted Kiddy Land” atau sesuai dengan tema yang 

berlaku. 
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- Video 

 

Gambar 3.3.1.11. Tighttissue Video (Storyboard) 

(Sumber : penulis) 

Video merupakan media yang berisi kompilasi video dan foto mengenai 

kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh Arlene Kids Corner. Video ini akan 

ditampilkan saat melakukan exhibition atau event dan ditayangkan pada 

instagram Arlene Kids Corner. Video digunakan untuk menampilkan gambaran 

atau preview kegiatan yang sudah dilakukan pada project sebelumnya. 

Sehingga dapat meningkatkan trust terhadap customer. 
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- Photobooth 

 

 

 

Gambar 3.3.1.12. Tighttissue Photobooth 

(Sumber : penulis) 

Photobooth digunakan untuk meningkatkan awareness terhadap Arlene 

Kids Corner karena setiap hasil foto bisa dibawa pulang oleh customer. 

Sehingga customer dapat mengingat brand Arlene Kids Corner beserta contact 

person yang tercantum pada frame foto. Anak-anak sebagai target konsumen 

yang bermain di Arlene Kids Corner bisa berfoto pada area photobooth yang 

telah disediakan. Desain yang ditampilkan pada frame foto selalu memiliki 

supergraphic ciri khas dari Arlene Kids Corner beserta karakter dari tema yang 

dibuat yaitu “Enchanted Kiddy Land”. 
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- Exhibition 

 

 

Gambar 3.3.1.13. Tighttissue Exhibition 

(Sumber : penulis) 

Exhibition merupakan wadah atau media untuk menampilkan layanan 

Arlene Kids Corner secara nyata dan langsung. Pengunjung terutama ibu dan 

anak bisa mencoba untuk merasakan layanan tersebut dengan masuk ke 

dalam area playground. Di dalam area playground, terdapat meja registrasi 

atau booth untuk tempat registrasi maupun tempat tanya jawab mengenai 

Arlene Kids Corner. Pengunjung juga bisa mudah menemukan playground 

tersebut dengan melihat x banner sebagai identitas pengenal Arlene Kids 

Corner. 
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3.3.2. Strategi Uji Coba 

Strategi uji coba Arlene Kids Corner terhadap prototype desain berupa tes 

market dalam lingkup kecil beserta wawancara terhadap expert dan extreme user. 

Expert user dipilih untuk mengetahui persepsi narasumber mengenai desain dan 

media promosi yang dibuat oleh Arlene Kids Corner. 

- Felicia, graphic designer dan member YoungLiving 

- Ibu Mia, pemilik usaha advertising dan printing, dan ibu rumah tangga 

- Ibu Sony/Ratna, ibu RT Citra Garden Sidoarjo yang sering mengadakan 

acara atau kegiatan 

Extreme user dipilih untuk mengetahui persepsi narasumber mengenai 

pengalaman menggunakan atau mengamati kids corner, persepsi mengenai kids 

corner beserta prototype Arlene Kids Corner dan kegiatan untuk anak. 

- Ibu Victor, ibu rumah tangga 

- Ibu Nisa, pengusaha dan ibu rumah tangga 

- Ibu Lila, guru TK Cendekia II Sidoarjo 

3.3.3. Instrumen Pengumpulan Data 

No Teknik 
Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Instrumen 

1 Wawancara Expert User - Review desain 
- Review tren desain 
- Review strategi promosi 
- Persepsi terhadap pemilihan media 
- Persepsi media promosi 

2 Wawancara Extreme User - Pengalaman menggunakan atau 
mengamati kids corner 
- Pengalaman menggunakan atau 
mengamati Arlene Kids Corner  
- Persepsi prototype media promosi yang 
digunakan 
- Kegiatan untuk anak 

Tabel 3.3.3.1. Tabel Instrumen Pengumpulan Data 

  


