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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 
Dari data yang telah diperoleh dari bab 2, dapat disimpulkan bahwa brand penting untuk 

dimiliki dari suatu perusahaan penyedia jasa maupun produk karena merupakan hal yang 

penting dalam membangun brand awareness. Hal serupa dinyatakan oleh Davis et al (2008), 

sebuah brand adalah unsur yang paling penting dalam hal brand awareness (Wicaksono dan 

Seminari,2016). 

Brand awareness sendiri memiliki pengaruh yang signifikan pada consumer behavior 

khususnya perilaku purchase intention. Hal serupa dinyatakan oleh Kumalasari (2013), 

Mayasari (2011), Firdaus (2015), Ambarini dkk (2016), Inayati dan Wahyuni (2017) telah 

meneliti dan mendapatkan bahwa pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian 

customer, menyatakan bahwa brand awareness mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

pengambilan keputusan pembelian customer (Dwiyanti, Qomariah, dan Tyas, 2018). 

Dalam membangun sebuah brand awareness, perusahaan tentunya membutuhkan 

media untuk melakukan hal tersebut sehingga dalam menetapkan media yang akan dipakai, 

perusahaan harus memiliki kemampuan untuk dapat membuat strategi menggunakan IMC 

(integrated marketing communication) agar dapat memiliih media yang sesuai dan dapat 

dengan efektif menyampaikan pesan tanpa adanya berita yang saling bertentangan. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2015), media komunikasi pemasaran terintegrasi merupakan sebuah 

media atau alat yang dipakai untuk menyampaikan sebuah pesan khususnya kali ini adalah 

untuk strategi komunikasi pemasaran terintegrasi sebuah brand (Arief,2019). 

Dari sini, akan terwujudnya suatu perencanaan dari perusahaan yaitu hal apa yang ingin 

dikomunikasikan dari perusahaan dan media apa saja yang dipakai untuk 

mengkomunikasikan pesan yang kemudian dapat diwujudkan melalui brand campaign karena 

tujuan komunikasi adalah kunci karena akan membentuk jembatan antara rencana 

pemasaran dan kampanye menggunakan IMC (Chris Hackley dan Rungpaka Amy Hackley, 

2018). Oleh sebab itu, “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” memiliki strategi komunikasi 

visual yang diwujudkan dalam suatu brand campaign karena brand campaign memiliki peran 

yang penting dalam hal komunikasi dan mempengaruhi brand awareness dari “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist”. 
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Berikut adalah strategi komunikasi visual dari brand campaign yang diadakan oleh 

“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist”. 

 

Strategi story telling : 
Dari segi story telling, “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” ingin menceritakan 

konsep pada suatu foto yang diadakan oleh fotografer untuk menyampaikan bahwa setiap 

foto memiliki makna bukan hanya sekedar foto secara asal-asalan tanpa konsep. Selain itu, 

“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” ingin menyampaikan perbedaan yang dialami suatu 

foto setelah dilakukannya digital imaging melalui ditampilkannya foto before after yang telah 

diedit dengan seizin model pada foto terlebih dahulu, menceritakan perubahan-perubahan 

yang terjadi pada caption seperti foto melalui proses apa saja dan masalah-masalah yang 

perlu diselesaikan menggunakan digital imaging dengan berbagai jenis teknik. Hal ini 

dilakukan dengan mengadakan kolaborasi bersama beberapa fotografer dimana fotografer 

akan di kontak melalui Instagram DM (direct message), mengirimkan promotional kit kepada 

fotografer untuk mengajak kolaborasi sekalian melakukan uji coba prototype maupun dengan 

meletakkan promotional kit “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” pada studio foto yang 

berisi pesan untuk mengajak fotografer melakukan kolaborasi. 

 

Typeface : 
“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” menggunakan 2 macam typeface sebagai 

headline, sub headline dan body text yaitu sans serif dan serif. Typeface serif dari “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” yang digunakan Sedangkan  
• Didot 

Memiliki ciri – ciri dimana merupakan typeface serif dengan huruf yang terlihat cantik 

dan fashionable dari stroke huruf yang memiliki kombinasi tebal tipis yang signifikan dan tidak 

terlalu kaku, dan memiliki readability yang tinggi sehingga tetap dapat terbaca. 

Gambar 3. 1. Typeface Didot 

Sumber : Data Pribadi 
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• Apple SD Gothic Neo 
Memiliki ciri – ciri dimana merupakan typeface sans serif yang memiliki stroke yang tebal 

tipisnya kurang lebih sama serta memiliki readability yang tinggi agar mudah dibaca oleh 

orang lain. 

Solusi rumusan masalah dari perancangan Tugas Akhir adalah merancangan brand 

campaign dan media promosi untuk “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” yang sesuai 

bagi freelance photographer di Surabaya dan Jakarta sehingga dapat meningkatkan brand 

awareness. 

 

3.2. Konsep Perancangan 
Bardasarkan masalah yang dihadapi oleh ““Michelle Sinatra Digital Alteration Artist”, 

maka solusi komunikasi visual yang dibutuhkan adalah merancang sebuah brand campaign 

dan media promosi yang sesuai untuk mengenalkan jasa digital imaging  “Michelle Sinatra 

Digital Alteration Artist” ke fotografer freelance. 

(1). Brand verbal 
“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” merupakan jasa yang bergerak dibidang digital 

alteration yang menawarkan jasa dimana foto akan melalui proses digital alteration agar 

menjadi flawless dan diolah untuk memaksimalkan foto fotografer. 

Tidak seperti retoucher lainnya, “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” menyediakan 

jasa digital alteration dimana foto akan melalui beberapa proses digital imaging agar menjadi 

flawless namun tetap humanis agar dapat meningkatkan brand image dan brand attitude 

seseorang terhadap bisnis fotografer freelance. 

Penggunaan kata digital alteration ditujukan untuk membedakan “Michelle Sinatra 

Digital Alteration Artist” dengan bisnis digital retouch lainnya karena mencakup teknik yang 

Gambar 3. 2. Typeface Apple SD Gothic Neo 

Sumber : Data Pribadi 
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lebih luas dalam memaksimalkan foto dari fotografer freelance yaitu dengan teknik 

Enhancement, Retouch, Restoration dan Creativity. 

(2). Brand attributes 
Menyelesaikan masalah foto yang masih memiliki kekurangan karena keterbatasan dari 

kamera fotografer agar hasil menjadi lebih menarik untuk dilihat dan maksimal dengan 

melakukan digital alteration lainnya agar dapat meningkatkan brand image dan brand attitude 

customer terhadap fotografer freelance, meningkatkan kualitas foto yang dihasilkan fotografer 

serta memperbagus portfolio fotografer. 

(3). Brand line 
Digital Alteration Artist 

(4). Tag Line/Tema Campaign 
Maximizing You 

(5). Brand Keyword 
Keyword : Profesional, Detail, Natural, Digital alteration 

 

3.3. Konsep Gaya Design 
Konsep gaya desain yang digunakan oleh brand “Michelle Sinatra Digital Alteration 

Artist” dari segi layout, gaya fotografi, palet warna, dan tipografi akan dibahas dalam penelitian 

ini. 

Gaya desain yang digunakan oleh brand “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” 

adalah New Simplicity. Hal ini karena desain yang minimalis dan datar membantu audiens 

fokus pada keterlibatan, konten, dan pengalaman secara keseluruhan melalui gaya design 

new simplicity ini. Hal ini disampaikan juga oleh Rocheleau (2016) yaitu, minimalism dan 

simplicity akan mengantarkan era baru desain yang berfokus pada pengguna untuk setiap 

proyek. Daripada desainer yang terobsesi dengan estetika suatu desain, mereka dapat lebih 

fokus pada konten, keterlibatan, dan pengalaman audiens secara keseluruhan untuk setiap 

proyek. Hal ini diperkuat oleh Tolley (2016) yang menyatakan juga  bahwa, new simplicity 

merupakan fase baru gaya desain dengan pertimbangan yang sangat baik dan seimbang, 

sehingga memberikan kesan fungsional (Kurnia, 2019). 

Prinsip dari new simplicity sendiri adalah reduction dimana menggunakan white space 

– dengan mengurangi desain menjadi bahan yang palling dasar, kertas utuh atau layar. Selain 

reduction, New Simplicity juga menganut prinsip geometric design yang diartikan sebagai 

penyederhanaan desain ke bentuk grafik yang paling murni tetapi tetap dapat menyampaikan 

konsep atau pesan (Tolley, 2016). 
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Oleh sebab itu, konsep desain dari “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” adalah new 

simplicity dimana memberikan kesan yang simple dan tidak berat untuk dilihat dengan banyak 

menggunakan white space sehingga mata audiens dapat bernafas. Selain itu, gaya desain ini 

terlihat elegan karena menggunakan elemen dasar dalam menyatukan desain seperti tipografi 

dan foto dengan warna yang netral sehingga selain elegan, desain “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” terlihat profesional dan prestige. Jay Selway (2013), mengatakan bahwa 

“Orang selalu bisa mengetahui jika sesuatu itu simple, tidak rumit, elegan, dan tidak 

overworked, atau kata sinonim lainnnya yang mendekati. Karena simplicity secara melekat itu 

dinilai subjektif dan untuk mencapai hal tersebut cukup rumit (Kurnia , 2019). 

 

 Layout 
Setiap desainer perlu belajar bagaimana mengatur teks dan gambar dalam ruang visual. 

Konsep desain harus diungkapkan dan konten perlu diatur sehingga masuk akal bagi audiens. 

Proses tata letak desian bersifat rasional dan intuitif (Sherin, 2018). Penggunaan layout dalam 

sebuah desain memiliki pengaruh yang penting agar seseorang dapat menyerap informasi 

secara menyeluruh sesuai susunan yang diinginkan suatu brand tanpa adanya 

miscommunication karena terlewatkan. Hal ini juga disampaikan oleh Sherin (2018) yaitu, 

pesan dan penekanan dapat terubah tergantung pada susunan informasi dan bagaimana 

variabel visual seperti skala, proximity dan nilai digunakan. 

Hal ini membuat “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” menggunakan konsep layout 

yang minimalis, berpatokan pada grid, dan bersih sehingga memeberikan kesan yang clean 

dan juga memiliki white space yang banyak agar mata audiens dapat bernafas. Visual 

hierarchy pun akan diatur sedemikian rupa agar setiap informasi dapat dibaca sesuai dengan 

Gambar 3. 3. Moodboard Gaya Desain 

Sumber : Pinterest 
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urutan yang diinginkan “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” sehingga mengurangi 

kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan. 

Pada layout juga tentunya harus ada sebuah komposisi yang terdiri dari elemen desain 

yang akan digunakan oleh “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” dalam menyampaikan 

pesan sehingga lebih terkonstruksi dan tentunya layout dari komposisi pun mempengaruhi 

konstruksi pesan yang ingin disampaikan oleh “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist”. Hal 

serupa disampaikan oleh Davis dan Hunt (2018), komposisi menentukan elemen mana yang 

ditemui audiens pertama dan terakhir; persepsi hubungan antara unsur-unsur tertentu dan 

bukan yang lain; afiliasi elemen dengan area khusus dari visual yang diajukan di sekitarnya 

dan konstruksi makna melalui integrasi semua aspek komposisi. Desainer mengatur elemen 

untuk membentuk komposisi. Makna pesan tergantung tidak hanya pada pilihan elemen 

tertentu, tetapi juga pada layout mereka dalam bidang visual. 

Sehingga dari sini, komposisi desain yang digunakan oleh “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” terdiri dari tipografi sebagai headline, sub headline maupun body text dan 

fotografi untuk menunjukkan karya dari “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” yang 

kemudian akan dilayout secara symmetrycal dan balance sesuai dengan gaya layout New 

Simplicity yang telah dijelaskan diatas untuk memaksimalkan ruang untuk foto, touch point 

pada fotografi, dan tipografi yang menggambarkan “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist”. 

Sehingga dari rancangan desain yang sinkron sesuai gaya desain dan layout yang diinginkan, 

orang dapat mengingat dan memperhatikan foto yang juga telah dipercantik dengan adanya 

tipografi yang digunakan untuk body text pada layout “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist”. 

Gambar 3. 4. Moodboard Layout 

Sumber : Pinterest 
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 Palet Warna 
Pemberian warna pada sebuah desain memiliki hubungan dengan suatu suasana, 

pesan, maupun emosi yang tertuang dalam bentuk desain sesuai dengan pengguna jasa. 

Menurut Sherin (2018), Warna-warna netral terdiri dari warna hitam, putih, abu-abu, dan nada 

cokelat atau krem. Warna netral dapat digunakan sendiri atau ditambahkan ke palet warna 

yang lebih kompleks. Hal ini karena mereka jarang memiliki asosiasi langsung, warna netral 

sangat fleksibel. Sehingga brand “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” menggunakan 

warna neutral yang terdiri dari tone color sesuai kode warna yang dipilih pada gambar 3.4.  

 Tipografi 
Komponen desain tipografi digunakan sebagai elemen penyesuaian value dari sebuah 

brand yang ingin disampaikan kepada audiens sehingga hal ini dapat membangun perasaan 

antara brand dengan audiens. Typeface yang dipilih pun juga memiliki karakteristik yang 

dapat mewakili image sebuah brand. 

 Menurut Sihombing (2015), Tipografi memiliki pesan sangat penting untuk desain grafi 

pada masa ke masa, karena karya tersebut mewakili kebutuhan dan komunikasi visual yang 

terdapat dalam tipografi (Kurnia,2019).  Terdapat 2 macam gaya tipografi yang dipakai oleh 

“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” yaitu sans serif dimana “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” menggunakan typeface Apple SD Gothic Neo sebagai bodytext yang memiliki 

ciri – ciri tebal tipis (stroke) yang kurang lebih sama, dan memiliki readability yang tinggi yaitu 

dapat dibaca dengan jelas dan menggunakan gaya tipografi serif yaitu menggunakan typeface 

didot karena biasanya digunakan oleh majalah fashion, karena memiliki tebel tipis yang beda 

Gambar 3. 5. Moodboard warna 

Sumber : Data Pribadi 
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tetapi tetap memiliki readability yang tinggi sehingga dapat dibaca dengan jelas dan juga 

memberikan kesan yang cantik dan mahal. 

 

 Gaya Fotografi 
Gaya fotografi akan menjadi pembeda suatu brand yang satu dengan yang lainnya 

karena menggambarkan ciri khas dari suatu brand dimana ciri khas dari brand “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” memiliki ciri khas dalam menggunakan foto yang memberikan 

kesan minimalis dan clean. 

Selain itu, setiap foto yang digunakan telah melalui proses digital imaging dimana 

“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” menekankan editan yang senatural mungkin 

sehingga tidak terlihat seperti editan dan memberikan kesan yang premium karena gambar 

yang dihasilkan menjadi maksimal dan flawless.  

Kemudian foto yang dihasilkan pun merupakan karya fotografi konseptual dimana 

“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” akan melakukan dialog bersama key partner yaitu 

fotografer, make up artist, stylist dan art director sehingga dapat melakuakan editan sesuai 

dengan konsep yang diinginkan oleh fotografer. 

 

Gambar 3. 6. Moodboard Typeface 

Sumber : Pinterest dan Google Picture 

Gambar 3. 7. Moodboard Gaya Fotografi 

Sumber : Pinterest 
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penggunaan jasa ini karya dari freelance fotografer akan dimaksimalkan dengan teknik 

editing yang dapat menghasilkan foto yang natural dan tidak terlihat seperti di edit dan 

You sebagai kata yang menunjukkan objek dan subjek yang dimaksimalkan yaitu hasil 

karya fotografer dan portfolio fotografer.  

Typeface yang digunakan pada tema campaign adalah Didot Bold. Seperti yang 

telah di jelaskan di 3.3.3. Hal ini karena didot merupakan typeface yang memiliki 

karakteristik seperti typeface yang digunakan untuk biasanya digunakan oleh majalah 

fashion, karena memiliki tebel tipis yang beda tetapi tetap memiliki readability yang 

tinggi sehingga dapat dibaca dengan jelas dan juga memberikan kesan yang cantik 

dan mahal. Karena tujuan dari campaign ini yaitu memaksimalkan karya fotografer 

dengan cara editing untuk memperindah karyanya. Warna yang dipakai menggunakan 

warna abu-abu yang menggambarkan sifat professional, sederhana dan pengetahuan 

(Cerrato,2012). 

 

3.4. Strategi Media 
Seperti yang telah dijelaskan pada 1.1.2, target konsumen dari “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” adalah B2B dimana “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” menargetkan 

fotografer yang merupakan seorang freelancer (pekerja lepas) yang memiliki perusahaan 

perseorangan dimana ia merupakan pemilik modal, pemimpin dan sekaligus pengelola 

dengan ukuran mikro baik di Surabaya maupun di Jakarta yang merupakan experiencer 

sehingga bagi yang belum pernah memakai jasa “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” 

dapat mencoba dan mendapatkan pengalaman dari jasa yang ditawarkan.  Menurut 

Schiffman & Kanuk (2004), experiencer adalah tipe VALS yang inner directed sehingga 

experiencer adalah konsumen yang peduli terhadap aspek psikologis dalam kehidupannya. 

Selain itu, experiencer adalah konsumen yang menyukai pengalaman dalam hidup yang 

dapat ia peroleh langsung. Meskipun tidak seambisius seperti achievers, experiencer lebih 

bebas, memiliki kemauan untuk mencoba apapun, dan impulsive serta cenderung setia pada 

suatu brand tertentu dari sebuah produk (Ahmad,2018).  

Media Eksposur dalam rangka meningkatkan awareness yang terpapar pada calon 

konsumen baik saat ia berada di rumah, di luar rumah maupun saat bekerja atau bersekolah 

adalah media Instagram baik itu timeline Instagram, Instagram post, maupun Instagram story. 

Selain itu, saat berada di lingkungan kerja misalkan melaksanakan pekerjaan di studio foto 

calon konsumen yaitu fotografer dapat terekspos pada media promotional kit. Sedangkan 

untuk research decision di rumah, di luar rumah, maupun saat bekerja atau bersekolah 

ditentukan oleh media Instagram, behance dan website yang merupakan media untuk 

memaparkan portfolio dan jika calon konsumen berada di lingkungan bekerja yaitu saat ia 

memakai studio foto maka calon konsumen akan terekspos pada promotional kit. Saat 
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melakukan purchase baik di rumah, di luar rumah, maupun saat bekerja dan bersekolah, 

biasanya calon konsumen menggunakan WhatsApp, LINE dan Instagram khususnya 

Instagram DM (Direct Message). Sedangkan untuk post purchase baik di rumah, di luar rumah, 

maupun saat bekerja dan bersekolah biasanya orang melakukan saran atau krik melalui word 

of mouth, email, Instagram, WhatsApp dan LINE. 

Oleh sebab itu, dalam mengadakan brand campaign “Michelle Sinatra Digital Alteration 

Artist” tentunya harus memilih media yang sesuai agar dapat menjangkau target konsumen 

“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” sehingga brand awareness calon konsumen 

meningkat akan keberadaan brand. Berikut adalah media yang dipilih berserta alasan media 

dipilih.  

 

 Media Online : 

3.4.1.1. Instagram 

Instagram merupakan salah satu media online yang dipilih karena memiliki fitur 

Instagram post dan Instagram story yang menjadi platform untuk melakukan brand campaign 

dengan mengunggah foto dengan caption sesuai strategi campaign dan mengunggah 

Instagram story yang berhubungan dengan berita terbaru mengenai campaign atau mengenai 

unggahan pada Instagram terbaru. Fitur Instagram ini memiliki fungsi untuk meningkatkan 

brand awareness, menjadi sarana promosi dimana melalui hal ini konsumen dapat 

mengevaluasi value proposition yang ditawarkan dan menjadi media untuk menyampaikan 

value proposition yang ditawarkan melalui jasa “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist”. 

Selain itu, fitur DM (Direct Message) pada Instagram juga dapat menjadi sarana untuk 

melakukan kontak dengan fotografer freelance untuk mengajak melakukan kolaborasi dalam 

rangka campaign Maximizing You yang dapat membantu meningkatkan brand awareness, 

menjadi sarana untuk transaksi jual – beli, menyampaikan value proposition karena adanya 

promosi dengan menawarkan jasa secara direct dan menjadi sarana pendukung pasca 

transaksi jual – beli.  Hal serupa dikatakan oleh Kurniawan (2017), dengan menggunakan 

Instagram komunikasi antara calon konsumen dan perusahaan menjadi lebih mudah karena 

Instagram memiliki fitur untuk melakukan obrolan, pesan dan lain sebagainya. Komunikasi 

jadi lebih mudah. instagram menyediakan fungsi komunikasi, diantaranya fungsi pesan 

(message), obrolan (chat) dan lain-lain. Instagram juga merupakan media yang dianggap 

sebagai zero time feedback karena dengan Instagram, konsumen dapat menyampaikan 

feedback (umpan balik) baik berupa kritik maupun tanpa merepotkan konsumen. Feedback 

atau umpan balik atas produk dapat berupa kritik dan saran dapat disampaikan melalui 

instagram saat itu juga tanpa merepotkan pengguna. Instagram juga merupakan salah satu 

sarana untuk melakukan promosi penjualan dengan mudah dan efektif karena Instagram 
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memiliki banyak manfaat yang menguntungkan pemasar yaitu pemasar tidak perlu 

mengeluarkan biaya yang banyak untuk promosi sehingga dapat melakukan promosi 

sepuasnya agar produk yang ia tawarkan dapat menguasai pasar.  

Selain itu, Instagram post key partner yang melakukan kolaborasi bersama “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” juga dapat membantu meningkatkan brand awareness melalui 

pemberian credit sebagai digital alternation artist kepada “Michelle Sinatra Digital Alteration 

Artist” sehingga dapat menjangkau fotografer lainnya.  

 

3.4.1.2. Website 

Website merupakan media online yang digunakan oleh “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” untuk melakukan promosi dan brand campaign dengan memaparkan 

portfolio serta untuk memberikan informasi berupa latar belakang dari adanya bisnis “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” pada bagian about us yang biasanya tertera pada website 

sekaligus mencantumkan kontak “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” pada media lainnya 

seperti Instagram atau WhatsApp/LINE untuk diberikannya feedback berupa saran maupun 

kritik sehingga melalui website, konsumen dapat mengevaluasi value proposition yang 

ditawarkan dan value preposition juga dapat tersampaikan dengan baik pada konsumen. Hal 

serupa dikatakan oleh Hernandhi, Astuti dan Priambada (2018), website memiliki fungsi 

sebagai media promosi dimana sebagai media promosi utama website memiliki fungsi 

sebagai search engine atau penunjang promosi utama karena website dapat berisi informasi 

yang lebih lengkap dibandingkan media offline dan merupakan media pemasaran yang cukup 

baik karena hanya memerlukan biaya yang kecil dan dapat beroperasi 24 jam serta dapat 

dioperasikan dimana saja.  

 

3.4.1.3. Behance 

Media online lainnya yang juga digunakan adalah behance untuk melakukan promosi 

dan campaign dengan memaparkan hasil portfolio berupa portfolio digital yang disertai caption 

sesuai dengan perencanaan campaign. Hal ini karena memudahkan “Michelle Sinatra Digital 

Alterartion Artist” dalam memaparkan hasil seluruh portfolio tanpa membawa hasil cetak 

portfolio untuk menunjukkannya pada calon konsumen yang masih belum pasti memakai jasa 

yang ditawarkan sehingga biaya yang dikeluarkan tidak banyak. Menurut Suheri dan Sany 

(2018), portfolio digital dapat memudahkan penyimpanan file atau data dalam format atau 

bentuk digital agar tidak perlu membawa dokumen berupa kertas dan portfolio online memiliki 

fungsi untuk memback up suatu karya ke dalam situs web. Dengan begini, calon konsumen 

dapat mengakses portfolio dengan mudah dan cepat sehingga dapat menentukan kelayakan 

portfolio tersebut.  
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3.4.1.4. Newsletter 

Newletter merupakan media online yang digunakan untuk menghubungkan fotografer 

freelance kepada media lainnya dari “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist”, menjadi sarana 

untuk memberikan feedback pasca transaksi baik berupa kritik maupun saran secara personal. 

Hal serupa dikatakan oleh Natalia (2018), yaitu email memiliki beberapa kelebihan yaitu 

sasaran yang sudah terpilih, tidak ada saingan, bersifat personal dan fleksibel.  

Email juga digunakan untuk memberitahukan info terbaru mengenai projek terbaru 

yang telah dikerjakan oleh “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” atau kampanye yang 

dilakukan dengan menampilkan hasil final pekerjaan yang dilakukan untuk menyampaikan 

value proposition. Menurut Kader, Mulyatini, dan Setianingsih (2018), bagi orang-orang yang 

merupaka pebisnis, email digunakan sabagai media dalam menyampaikan informasi melalui 

email yang telah diperoleh sebelumnya dan email marketing memiliki keunggulan karena 

dapat menyampaikan berbagai informasi yang sudah dijadwalkan dan memiliki karakter yang 

cukup banyak sehingga dalam penyampaian informasi, informasi dapat langsung diterima 

secara keseluruhan serta email marketing memiliki potensi karena setiap pengguna internet 

pasti memiliki email.  

 

3.4.1.5. WhatsApp/LINE 

Media online yang juga digunakan oleh “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” 

adalah WhatsApp/LINE. Hal ini karena dengan menggunakan WhatsApp/LINE, “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” memungkinkan untuk memfasilitasi terjadinya transaksi jual-

beli seperti dengan melakukan diskusi atau kontak dengan fotografer freelance dalam 

berkarya seperti jika ada penambahan untuk memberikan treatment enhancing, creativity 

maupun restoration atau jika ada revisi yang diinginkan oleh fotografer serta menjadi media 

yang mendukung pasca transaksi jual-beli dengan menjadi sarana pemberian saran dan kritik. 

“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” memilih untuk menggunakan 

WhatsApp/LINE karena kedua media sosial ini merupakan instant messaging yang paling 

banyak digunakan di Indonesia. Menurut Saputra (2019), tahun 2019 LINE serta WhatsApp 

menjadi media instant messaging teraktif di Indonesia. Jika ditinjau dari survei We Are Social 

sebagai situs yang merupakan layanan manajemen konten, mengatakan bahwa WhatsApp 

menduduki peringkat pertama dengan pengguna yang mencapai 83% karena merupakan 

messanger yang paling aktif digunakan oleh rakyat Indonesia. Sedangkan dari informasi yang 

dikutip dari Hootsuite (2019), pengunaan LINE di negara Indonesia berada pada angka 59% 

sehingga menduduki peringkat kedua sebagai messanger dengan pengguna yang terbanyak 

di negara Indonesia.  

 Oleh sebab itu, “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” dapat dengan mudah 

menjalin komunikasi dengan calon konsumen begitu juga sebaliknya. 
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 Media Offline : 

3.4.2.1. Mini Portfolio Book 

Mini Portfolio book adalah media offline (cetak), “Michelle Sinatra Digital Alteration 

Artist” menggunakan mini portfolio book sehingga fotografer mendapatkan experience dalam 

melihat work on print dari “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” dan untuk menunjukkan 

kemampuan “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” serta merupakan alat penjualan yang 

bertujuan untuk membantu konsumen agar dapat membantu konsumen mengevaluasi value 

proposition yang ditawarkan dan dapat menyampaikan value proposition yang ditawarkan 

kepada konsumen. Suheri dan Sany (2014) mengemukakan hal yang serupa yaitu, portfolio 

adalah sarana untuk menunjukkan suatu kemampuan pada bidang tertentu. Selain itu, Steven 

(2012) juga mengatakan bahwa portfolio adalah alat penjualan utama (Suheri dan Sany, 

2014).  Selain itu, mini portfolio book merupakan salah satu jenis media yang umum diminati 

oleh perusahaan. Hal ini serupa disampaikan oleh Hasyim (2012) yaitu, portfolio klasik atau 

cetak telah ada dan banyak digunakan desainer sebelum adanya internet dan hingga saat ini 

masih menjadi salah satu jenis media portfolio yang umum serta dimintati oleh perusahaan. 

 

3.4.2.2. Stationary Tools 

Media cetak (offline) yang juga digunakan adalah stationary tools yang akan diberikan 

kepada fotografer freelance bersamaan dengan mini portfolio book sehingga fotografer 

freelance dapat mengetahui kontak “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” dan mengetahui 

tujuan diberikannya mini portfolio book berserta stationary tools ini yaitu dimana memiliki 

tujuan untuk mengajak fotografer melakukan event campaign online yang diadakan “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” dengan melakukan kolaborasi dalam pembuatan karya yang 

akan dipublikasi sehingga melalui pemberian stationary tools, “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” dapat membantu konsumen mengevaluasi value proposition yang 

ditawarkan dan dapat menyampaikan value proposition kepada konumen. Stationary tools 

juga membantu meningkatkan brand awareness karena memuat identitas perusahaan berupa 

logo, supergraphic dan warna yang mencerminkan image perusahaan. Hal ini dikatakan juga 

oleh Roostamaji (2017) yaitu, stationary kit merupakan benda fungsional yang dapat 

digunakan untuk keperluan kantor dan memiliki nilai tambah karena benda memuat identitas 

suatu perusahaan seperti slogan, logo, hal-hal yang mencerminkan perusahaan dari segi 

image maupun warna.   
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3.4.2.3. Packaging Promotion 

Packaging Promotion adalah media cetak (offline) dari “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” yang digunakan untuk melindungi portfolio book dan stationary tools yang 

akan diberikan kepada fotografer sehingga tidak ada satupun yang hilang, tertinggal, maupun 

rusak serta menjadi media yang membantu konsumen mengevaluasi value proposition yang 

ditawarkan dan untuk menyampaikan value proposition kepada konsumen.  

Hal serupa dikatakan oleh Mukhtar dan Nurif (2015), packaging atau kemasan 

merupakan wadah yang membungkus suatu barang agar menarik, mempunyai daya pikat 

dan aman sehingga orang ingin membeli suatu produk serta dapat menjadi media komunikasi 

antara suatu perusahaan dan konsumen karena pada desain kemasan dapat tercantum 

informasi yang penting untuk diketahui oleh calon konsumen agar tidak merasa asing dengan 

produk. Selain itu, packaging juga dapat menjadi media pemasaran suatu jasa atau produk 

dan memuat identitas perusahaan serta meningkatkan efisiensi saat diberikan kepada calon 

konsumen dan saat disimpan. Hal ini juga dikatakan oleh Mukhtar dan Nurif (2015) yaitu, 

kemasan dapat digunakan dalam pelaksanaan pemasaran karena dapat berfungsi sebagai 

identitas produk, sebagai alat komunikasi dan memberikan informasi kepada konsumen yang 

tertulis pada kemasan serta dapat mempermudah penghitungan pengiriman, meingkatkan 

efisiensi dan memudahkan penyimpanan produk.  

 

3.4.2.4. Packaging Aftersales 

Selain memiliki packaging promotion, “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” juga 

media cetak (offline) berupa packaging aftersales dengan beberapa fungsi yang sama dengan 

packaging promotion yaitu, digunakan untuk melindungi merchandise (flashdisc) bersama 

booklet yang akan diberikan kepada fotografer freelance setelah ia melakukan penggunaan 

jasa “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” sehingga dari sini packaging aftersales dapat 

menjadi pendukung pasca transaksi jual beli, membantu konsumen mengevaluasi value 

proposition yang ditawarkan dan menyampaikan value proposition kepada konsumen serta 

menjadi sarana pendukung pasca transaksi jual-beli. Hal serupa dikatakan oleh Mukhtar dan 

Nurif (2015), packaging atau kemasan merupakan wadah yang membungkus suatu barang 

agar menarik, mempunyai daya pikat dan aman sehingga orang ingin membeli suatu produk 

serta dapat menjadi media komunikasi antara suatu perusahaan dan konsumen karena pada 

desain kemasan dapat tercantum informasi yang penting untuk diketahui oleh calon 

konsumen agar tidak merasa asing dengan produk. Selain itu, packaging juga dapat menjadi 

media pemasaran suatu jasa atau produk dan memuat identitas perusahaan serta 

meningkatkan efisiensi saat diberikan kepada calon konsumen dan saat disimpan. Hal ini juga 

dikatakan oleh Mukhtar dan Nurif (2015) yaitu, kemasan dapat digunakan dalam pelaksanaan 

pemasaran karena dapat berfungsi sebagai identitas produk, sebagai alat komunikasi dan 
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memberikan informasi kepada konsumen yang tertulis pada kemasan serta dapat 

mempermudah penghitungan pengiriman, meingkatkan efisiensi dan memudahkan 

penyimpanan produk.  

 

3.4.2.5. Merchandise 

Media cetak (offline) lainnya yang digunakan adalah merchandise yang terdiri dari 

flashdisc dan gantungan kunci dari “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” dimana flashdisc 

akan diberikan kepada fotografer freelance yang telah menggunakan jasa digital imaging dari 

“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” bersamaan dengan booklet hasil foto yang telah 

melalui proses digital imaging sebagai aftersales dan gantungan kunci sebagai merchandise 

dalam mempromosikan “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” yang disertakan dalam 

packaging promotion bersama stationary tools dan mini portfolio book untuk membantu 

konsumen mengevaluasi value proposition, menyampaikan value proposition pada konsumen 

dan menjadi pendukung pasca transaksi jual-beli. Menurut Syahananta dan Febriani (2019), 

merchandise memiliki beberapa fungsi sebagai branding suatu perusahaan yaitu sebagai 

ucapan terima kasih dan cenderamata atas kehadiran dalam suatu event tertentu dan 

merchandise juga memiliki fungsi sebagai senjata pemasaran yang diberikan kepada calon 

konsumen.  

 

3.4.2.6. Poster 

Media keenam adalah poster diberikan kepada fotografer freelance dalam ukuran A4 

sehingga cukup besar agar fotografer dapat melihat lebih detail hasil pekerjaan dari “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” yang disertakan dalam packaging promotion bersama 

merchandise gantungan kunci, stationary tools dan mini portfolio book sehingga melalui 

informasi yang diberikan melalui poster ini konsumen dapat mengevaluasi value proposition 

dan “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” juga dapat menyampaikan value proposition 

kepada konsumen karena poster dapat menunjukkan jasa yang disediakan oleh “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist”. Harnoko dan Darmawan (2019) mengatakan bahwa, poster 

merupakan media publikasi yang di dalamnya terdapat gambar, teks maupun perpaduan 

keduanya yang tujuannya adalah memberikan informasi atau pesan kepada khalayak.  

 

3.4.2.7. Booklet 

Media cetak (offline) yang terakhir adalah booklet. Berisi hasil foto fotografer yang 

melakukan digital alteration menggunakan jasa “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” 

dengan minimal 15 foto untuk menambahkan value dari brand melalui aftersales sehingga 

dapat dikatakan bahwa booklet menjadi sarana pendukung paska transaksi jual-beli.  Booklet 
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nantinya akan dicetak dan dikirimkan bersama merchandise flashdisc dalam packaging 

aftersales untuk membantu konsumen mengevaluasi value proposition yang ditawarkan dan 

untuk menyampaikan value proposition kepada konsumen. Hal ini karena booklet memiliki 

nilai simpan dan juga dapat digunakan sebagai media promosi jasa “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist”. Menurut Armyn (2019), booklet adalah bagian dari media cetak massa 

dengan bentuk buku yang memiliki fungsi sebagai media promosi suatu produk. Booklet 

biasanya berisi informasi yang lengkap, berbagai macam desain yang tidak membosankan 

saat dilihat, penjelasan mudah dipahami dan memiliki nilai simpan yang menjadi keunggulan 

dari media ini.  

 

 Target Audience dan Touchpoint Media 
No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases Konten 

1 Media Sosial : 

Instagram DM 

(Direct 

Message) 

 

Dua minggu 

1x hingga 

mendapatkan 

orang untuk 

melakukan 

kolaborasi 

 

29 Maret - 26 

April 

Online - 

Home, Work 

dan Out of 

Home 

 

Membangun 

awareness 

kepada 

konsumen 

mengenai suatu 

produk atau 

jasa yang 

ditawarkan. 

Memfasilitasi 

terjadinya 

transaksi jual-

beli. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

Berisi pesan 

untuk mengajak 

fotografer 

freelance 

melakukan 

kolaborasi 

bersama 

“Michelle Sinatra 

Digital Alteration 

Artist”. 
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Menyediakan 

sarana 

pendukung 

pasca transaksi 

jual-beli (after 

sales services). 

2 Media Sosial : 

Instagram Story 

Mengunggah 

story berisi 

unggahan 

terbaru pada 

behance dan 

website 

setelah 3x 

mengunggah 

foto final pada 

instagram. 

 

25 Maret - 22 

Mei 

 

Dua minggu 

1x 

mengunggah 

story 

mengenai 

cuplikan 

before after 

sebuah foto 

yang lagi 

dikerjakan. 

  

7 April - 7 Mei 

Online - 

Feeds, 

Highlight, 

Stories, 

Instagram 

Feeds Key 

Partner 

 

Membangun 

awareness 

kepada 

konsumen 

mengenai suatu 

produk atau 

jasa yang 

ditawarkan. 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

yang 

ditawarkan. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

Berisi video 

singkat yang 

menunjukkan 

before after 

sebuah foto 

setelah 

mengalami 

proses editing 

(jika diizinkan 

oleh fotografer), 

pemberitahuan 

akan adanya 

unggahan baru 

pada Instagram 

feeds, website 

dan behance. 

 

3 Media Sosial : 

Instagram Post 

 

Seminggu 2x 

Pukul 09.00 - 

20.00 

Online - 

Feeds, 

Highlight, 

Stories, 

Membangun 

awareness 

kepada 

konsumen 

Berisi foto before 

after setelah 

mengalami 

proses editing 
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17 Maret - 12 

April ; 30 April 

- 20 Mei 

 

Seminggu 3x 

Pukul 09.00 - 

20.00 

6 April - 25 

April 

Instagram 

Feeds Key 

Partner 

 

mengenai suatu 

produk atau 

jasa yang 

ditawarkan. 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

yang 

ditawarkan. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

(jika diizinkan 

fotografer), hasil 

karya final yang 

telah di edit 

dengan caption 

yang 

menceritakan 

konsep foto dan 

proses apa yang 

dialami oleh foto, 

hashtag yang 

berhubungan 

dengan fotografi 

dan digital 

alteration serta 

#MaximizingYou. 

 

4 Website 

 

Dilakukan 

setelah 

mengunggah 

foto pada 

Instagram 3x 

 

25 Maret - 22 

Mei 

Online - 

Home, Work 

dan Out of 

Home, 

Instagram 

(stories, bio), 

LINE dan 

WhatsApp 

 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

yang 

ditawarkan. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

Berisi foto before 

after setelah 

mengalami 

proses editing 

(jika diizinkan 

fotografer), hasil 

karya final yang 

telah di edit 

dengan caption 

yang 

menceritakan 

konsep foto. 



 63 

kepada 

konsumen. 

5 Behance 

 

Dilakukan 

setelah 

mengunggah 

foto pada 

Instagram 3x 

 

25 Maret - 22 

Mei 

Online - 

Home, Work 

dan Out of 

Home, 

Instagram 

(stories, bio), 

LINE dan 

WhatsApp 

 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

yang 

ditawarkan. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

Berisi foto before 

after setelah 

mengalami 

proses editing 

(jika diizinkan 

fotografer), hasil 

karya final yang 

telah di edit 

dengan caption 

yang 

menceritakan 

konsep foto. 

6 Newsletter 

 

Setelah 

mengunggah 

foto pada 

Instagram 3x, 

Instagram 

story, website 

dan behance 

26 Maret - 23 

Mei 

Online - 

Home, Work, 

Out of Home 

 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

Menyediakan 

sarana 

pendukung 

pasca transaksi 

jual-beli (after 

sales services). 

Berisi informasi 

mengenai projek 

terbaru yang 

dilakukan oleh 

“Michelle Sinatra 

Digital Alteration 

Artist” serta 

informasi untuk 

mendirect calon 

konsumen ke 

media lain 

seperti website, 

instagram, 

behance serta 

berisi kontak dari 

“Michelle Sinatra 



 64 

Digital Alteration 

Artist”. 

 

7 WhatsApp/LINE 

 

2 Minggu 3x 

 

30 Maret - 9 

Mei 

 

Online, 

Home, Work, 

Out of Home 

 

Memfasilitasi 

terjadinya 

transaksi jual-

beli. 

Menyediakan 

sarana 

pendukung 

pasca transaksi 

jual-beli (after 

sales services). 

Berisi identitas 

brand “Michelle 

Sinatra Digital 

Alteration Artist” 

berupa logo 

pada profile. 

 

8 Mini Portfolio 

Book 

 

Saat 

diberikan 

alamat 

fotografer 

11 Maret - 9 

Mei 

 

Jika diizinkan 

studio foto 

untuk 

dititipkan 

promotional 

kit 

5 April - 19 

April 

Offline - 

Home, Out of 

Home, Direct 

Marketing 

 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

yang 

ditawarkan. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

 

Berisi foto before 

after setelah 

mengalami 

proses editing 

(jika diizinkan 

fotografer), hasil 

karya final yang 

telah di edit 

dengan caption 

yang 

menceritakan 

konsep foto. 

9 Stationary 

Tools 

 

Saat 

diberikan 

alamat 

fotografer 

Offline - 

Home, Out of 

Home, Direct 

Marketing 

 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

Berisi identitas 

brand dari 

“Michelle Sinatra 

Digital Alteration 

Artist”, ajakan 



 65 

11 Maret - 9 

Mei 

 

Jika diizinkan 

studio foto 

untuk 

dititipkan 

promotional 

kit 

5 April - 19 

April 

yang 

ditawarkan. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

 

untuk melakukan 

kolaborasi pada 

letter head dan 

kontak “Michelle 

Sinatra Digital 

Alteration Artist”. 

10 Packaging 

Promotion 

 

Saat 

diberikan 

alamat 

fotografer 

11 Maret - 9 

Mei 

 

Jika diizinkan 

studio foto 

5 April - 19 

April 

 

Offline - 

Home, Out of 

Home, Direct 

Marketing 

 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

yang 

ditawarkan. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

 

Berisi 

promotional tools 

yang memiliki 

identitas brand 

dari “Michelle 

Sinatra Digital 

Alteration Artist”, 

merchandise 

berupa 

gantungan kunci, 

poster hasil 

karya final 

ukuran A4, dan 

mini portfolio 

book. 

 

11 Packaging After 

Sales 

 

1 minggu 

setelah 

mendapatkan 

kerjaan 

dengan 

Offline - 

Home, Out of 

Home, Direct 

Marketing 

 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

Berisi 

promotional tools 

untuk pasca 

transaksi yang 

memuat identitas 
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minimal 15 

foto dan 

sudah selesai 

dikerjakan. 

17 Maret – 22 

Mei 

 

yang 

ditawarkan. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

Menyediakan 

sarana 

pendukung 

pasca transaksi 

jual-beli (after 

sales services). 

brand “Michelle 

Sinatra Digital 

Alteration Artist” 

berupa 

merchandise 

yaitu flashdisc 

dan booklet yang 

berisi hasil final 

foto client yang 

telah mengalami 

editing. 

 

12 Gantungan 

Kunci 

 

Saat 

diberikan 

alamat 

fotografer 

11 Maret - 9 

Mei 

 

Jika diizinkan 

studio foto 

untuk 

dititipkan 

promotional 

kit 

5 April - 19 

April 

Offline - 

Home, Out of 

Home, Direct 

Marketing 

 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

yang 

ditawarkan. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

Berisi identitas 

brand “Michelle 

Sinatra Digital 

Alteration Artist” 

berupa logo. 
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Menyediakan 

sarana 

pendukung 

pasca transaksi 

jual-beli (after 

sales services). 

13 Flashdisc 

 

Diberikan 1 

minggu 

setelah 

mendapatkan 

kerjaan 

dengan 

minimal 15 

foto dan 

sudah selesai 

dikerjakan. 

 

17 Maret – 22 

Mei 

Offline - 

Home 

 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

yang 

ditawarkan. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

Menyediakan 

sarana 

pendukung 

pasca transaksi 

jual-beli (after 

sales services). 

Berisi identitas 

brand dan kontak 

dari “Michelle 

Sinatra Digital 

Alteration Artist”. 

 

14 Poster 

 

Saat 

diberikan 

alamat 

fotografer 

11 Maret - 9 

Mei 

 

Offline - 

Home, Out of 

Home, Direct 

Marketing 

 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

yang 

ditawarkan. 

Berisi foto final 

model yang telah 

mengalami 

proses editing 

berserta key 

partner yang 

terlibat. 
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Jika diizinkan 

studio foto 

untuk 

dititipkan 

promotional 

kit 

5 April - 19 

April 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

 

 

15 Booklet 

 

Diberikan 1 

minggu 

setelah 

mendapatkan 

kerjaan 

dengan 

minimal 15 

foto dan 

sudah selesai 

dikerjakan. 

 

17 Maret – 22 

Mei 

Offline - 

Home 

 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition 

yang 

ditawarkan. 

Menyampaikan 

value 

proposition 

(dalam wujud 

barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen. 

Menyediakan 

sarana 

pendukung 

pasca transaksi 

jual-beli (after 

sales services). 

Berisi foto before 

after setelah 

mengalami 

proses editing 

milik konsumen. 

Tabel 3. 1. Tabel Channel Phase 

Sumber : Data Pribadi 
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Timeline dalam bentuk tabel :  

TIMELINE AKTIVITAS PERBULAN 
PERIODE BULAN MARET / TAHUN 2020 

Nama 
Aktivitas  

M1 M2 M3 M4 M5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

IG Feeds                                

IG Story                                

IG DM                                
Website                                

Behance                                

Newslett
er 

                               

WhatsAp
p/ LINE 

                               

Mini 
Portfolio 

Book 

                               

Stationar
y Tools 

                               

Promotio
n 

Packagin
g 

                               

Aftersale
s 

Packagin
g 

                               

Gantung
an Kunci 

                               

Flashdisc                                

Poster                                

Booklet                                

 

Tabel 3. 2. Tabel Timeline Maret 

Sumber : Data Pribadi 

  



 70 

TIMELINE AKTIVITAS PERBULAN 
PERIODE BULAN APRIL / TAHUN 2020 

Nam
a 

Aktivi
tas  

 M1 M2 M3 M4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

IG 
Feed

s 

                              

IG 
Story 

                              

IG 
DM 

                              

Webs
ite 

                              

Beha
nce 

                              

News
letter 

                              

Whats
AppLI

NE 

                              

Mini 
Portf
olio 

Book 

                              

Statio
nary 
Tools 

                              

Prom
otion 
Pack
aging 

                              

After
sales 
Pack
aging 

                              

Gant
unga

n 
Kunci 

                              

Flash
disc 

                              

Poste
r 

                              

Bookl
et 

                              

 

Tabel 3. 3. Tabel Timeline April 

Sumber : Data Pribadi 
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TIMELINE AKTIVITAS PERBULAN 
PERIODE BULAN MEI / TAHUN 2020 

Nam
a 

Aktiv
itas  

 M1 M2 M3 M4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

IG 
Feed

s 

                               

IG 
Story 

                               

IG 
DM 

                               

Web
site 

                               

Beha
nce 

                               

New
slett
er 

                               

What
sApp/
LINE 

                               

Mini 
Portf
olio 

Book 

                               

Stati
onar

y 
Tool

s 

                               

Pro
moti
on 

Pack
agin

g 

                               

After
sales 
Pack
agin

g 

                               

Gant
unga

n 
Kunc

i 

                               

Flas
hdisc 

                               

Post
er 

                               

Book
let 

                               

Tabel 3. 4. Tabel Timeline Mei 

Sumber : Data Pribadi 
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Keterangan tabel timeline : 

• Warna abu-abu pada Instagram story dan Instagram feeds merupakan unggahan 

pada Instagram berupa foto opening campaign dan foto before after yang telah 

dikerjakan. 

• Warna ungu pada Instagram story merupakan unggahan story yang berisi 

pemberitahuan unggahan foto hasil projek terbaru pada website dan behance. 

• Warna biru pada Instagram story merupakan unggahan story yang berisi sneak 

peak projek campaign yang dikerjakan berupa cuplikan video sekilas dari before 

dan after foto. 

• Warna hijau pada mini portfolio book, stationary tools, packaging promotion, 

gantungan kunci, dan poster menandakan pemberian promotion kit pada studio. 

• Warna hitam pada mini portfolio book, stationary tools, packaging promotion, 

gantungan kunci, dan poster menandakan pemberian promotion kit kepada 

fotografer untuk mengajak kolaborasi dan/atau untuk meminta pendapat sebagai 

masukan dalam uji coba prototype. 

• Warna coklat pada packaging aftersales, flashdisc dan booklet pada awal 

campaign hingga akhir campaign menandakan bahwa jika ada fotografer yang 

memakai jasa “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” pada jangka waktu 

tersebut dengan minimal 15 foto, akan diberikan after sales kit. 

• Warna lainnya pada setiap media selain yang telah dijelaskan di atas hanya untuk 

mewakili media tersebut dengan konten yang sudah dijelaskan pada tabel 

sebelumnya. 

  



 73 

 Biaya Media 
No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Website 

 

Biaya Tayang dan 

Produksi 

 

1 

domain 

350.000 

 

350.000 

2 Design 1 

Set 

Package 

Promotion 

dan After 

Sales 

Biaya Jasa Desain 

 

1 set 1.000.000 1.000.000 

3 Mini 

Portfolio 

Book 

 

Biaya Produksi 

 

5 buku 150.000 

 

750.000 

4 Kartu Nama 

 

Biaya Produksi 

 

40 

lembar 

500 20.000 

5 Letter Head 

 

Biaya Produksi 8 lembar 1.500 

 

10.000 

6 Surat 

 

Biaya Produksi 

 

8 lembar 6.000 

 

48.000 

 

7 Packaging 

Promotion 

 

Biaya Produksi 

 

8 lembar 12.000 96.000 

8 Packaging 

Aftersales 

 

Biaya Produksi 

 

5 lembar 6.000 

 

30.000 

9 Gantungan 

Kunci 

 

Biaya Produksi 

 

8 buah 10.000 

 

80.000 

10 Flash Disc 

 

Biaya Produksi 

 

2 buah 110.000 

 

220.000 
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11 Poster 

 

Biaya Produksi 

 

8 lembar 6.000 

 

48.000 

12 Booklet 

 

Biaya Produksi 

 

2 buku 100.000 

 

200.000 

Total 2.850.000 

Tabel 3. 5. Tabel Biaya Media 

Sumber : Data Pribadi 

3.5. Uji Coba Prototype Design 
Berikut adalah daftar checklist desain item yang dirancang untuk menjalankan brand 

campaign yang diadakan oleh “Michelle Sinatra Digital Imaging Artist”. 

 

No. Item Desain Deadline Thumbnail Tightissue 

1 Instagram stories highlight 

icon dan story 

10 Februari  V 

2 Instagram feeds 10 Februari  V 

3 Website 10 Februari  V 

4 Behance 10 Februari  V 

5 Newsletter 10 Februari  V 

6 Tampilan Profile WA / Line 10 Februari  V 

7 Mini portfolio books 10 Februari  V 

8 Kartu Nama 10 Februari  V 

9 Letter Head 10 Februari  V 

10 Surat 10 Februari  V 

11 Packaging promotion 10 Februari  V 

12 Packaging aftersales 10 Februari  V 

13 Flashdisc 10 Februari  V 

14 Gantungan Kunci 10 Februari  V 

15 Poster 10 Februari  V 

16 Booklet 10 Februari  V 

 

Tabel 3. 6. Tabel Uji Coba Prototype Design 

Sumber : Data Pribadi 
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 Layout Komprehensif 

3.5.1.1. Instagram 

 
Gambar 3. 11. Tightissue Instagram “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 
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3.5.1.2. Website 

 
Gambar 3. 12. Tightissue Website “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 
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3.5.1.3. Behance 

 

3.5.1.4. Newsletter 

 

Gambar 3. 13. Tightissue Behance “Michelle Sinatra 

Digital Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 

Gambar 3. 14. Tightissue Newsletter “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 
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3.5.1.5. WhatsApp/LINE 

3.5.1.6. Mini Portfolio Book 

 

Gambar 3. 15. Tightissue WhatsApp/LINE “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 

Gambar 3. 16. Tightissue Mini Portfolio Book “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 
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3.5.1.7. Stationary Tools 

3.5.1.8. Packaging Promotion 

Gambar 3. 17. Tightissue Stationary Tools “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 

Gambar 3. 18. Tightissue Packaging Promotion “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 
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3.5.1.9. Packaging After Sales 

3.5.1.10. Merchandise 
a. Keychain 

 

Gambar 3. 19. Tightissue Packaging After Sales “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 

Gambar 3. 20. Tightissue Merchandise Promotion  “Michelle Sinatra 

Digital Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 
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b. Flashdisc 

3.5.1.11. Poster 

 

Gambar 3. 21. Tightissue Merchandise After Sales  “Michelle Sinatra 

Digital Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 

Gambar 3. 22. Tightissue Poster “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 
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3.5.1.12. Booklet 

 Strategi Uji Coba 
Strategi yang digunakan dalam melakukan uji coba prototype design adalah dengan 

melakukan interview bersama beberapa extreme dan expert user di bidang fotografi. Dalam 

pemilihan extreme user dan expert user, “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” memilih 

beberapa orang yang memiliki karakteristik seperti mempunyai background lulusan kuliah di 

bidang visual communication design (VCD) sehingga selain karya digital alteration yang dapat 

diberikan masukan, desain pun dapat diberikan masukan agar sesuai dengan target 

konsumen. Selain merupakan  orang yang pernah berkuliah di bidang VCD, expert dan 

extreme user memiliki pengalaman berbisnis di bidang fotografi minimal 1 tahun dan beberapa 

memiliki pengalaman menjadi fotografer maupun retoucher di Surabaya dan Jakarta baik 

bekerja maupun magang. Selain itu, seorang dari beberapa extreme user memiliki 

karakteristik dimana ia mengetahui adanya jasa digital alteration tetapi belum pernah 

mencoba untuk menggunakan jasa tersebut dalam berkarya. 

Sedangkan untuk karakteristik potential customer adalah B2B dimana “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” menargetkan fotografer yang merupakan seorang freelancer 

(pekerja lepas) yang memiliki perusahaan perseorangan dimana ia merupakan pemilik modal, 

pemimpin dan sekaligus pengelola dengan ukuran mikro baik di Surabaya maupun di Jakarta 

yang merupakan experiencer sehingga bagi yang belum pernah memakai jasa “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” dapat mencoba dan mendapatkan pengalaman dari jasa yang 

ditawarkan sesuai yang telah dijelaskan pada 3.4. 

Gambar 3. 23. Tightissue Booklet “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” 

Sumber Data : Data Pribadi 
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 Instrumen Pengumpulan Data 

NO 

TEKNIK 
PENGUMP
ULAN 
DATA 

SUMBER DATA INSTRUMEN 

 
PELAKSANA
AN 

1 Wawancara  Ervina Claudia 

merupakan seorang 

expert user, fotografer 

freelance, lulusan 

jurusan Visual 

Communication 

Design (VCD), 

Pengalaman minimal 

1 tahun bekerja 

sebagai fotografer di 

Surabaya dan di 

Jakarta, memiliki 

kemampuan dan 

pengetahuan 

mengenai digital 

retouch, pernah 

melakukan magang di 

studio foto Jakarta 

Persepsi terhadap 

pemilihan media dan 

desainnya ; persepsi 

terhadap portfolio yang 

disiapkan ; persepsi 

terhadap strategi 

campaign ; pemahaman 

responden terhadap 

pesan 

 

Dilakukan 

setelah 

menyelesaikan 

sidang konsep 

dan melalui 

chat/telepon. 

2 Wawancara Chrisel Prinare Assan 

merupakan seorang 

extreme user, 

fotografer freelance, 

kuliah di jurusan 

Visual Communication 

Design (VCD), 

pengalaman di bidang 

fotografi minimal 1 

tahun bekerja sebagai 

fotografer di 

Surabaya, belum 

Persepsi terhadap 

pemilihan media dan 

desainnya ; persepsi 

terhadap portfolio yang 

disiapkan ; persepsi 

terhadap strategi 

campaign ; pemahanan 

responden terhadap 

pesan; persepsi terhadap 

bisnis digital alteration. 

 

Dilakukan 

setelah 

menyelesaikan 

sidang konsep 

dengan 

mengadakan 

pertemuan 

secara 

langsung 

dengan 

berdiskusi 

jadwal untuk 
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pernah mencoba 

menggunakan jasa 

digital alteration. 

bertemu 

melalui 

chat/telepon 

agar dapat 

melakukan 

diskusi dan 

dapat 

menunjukkan 

prototype 

desain. 
3 Wawancara Glenn Kolin 

merupakan seorang 

extreme user, 

fotografer freelance, 

kuliah di jurusan 

Visual Communication 

Design (VCD), 

pengalaman minimal 1 

tahun bekerja sebagai 

fotografer di 

Surabaya, memiliki 

studio foto di 

Surabaya, pernah 

melakukan magang di 

studio foto Bali 

Persepsi terhadap 

pemilihan media dan 

desainnya ; persepsi 

terhadap portfolio yang 

disiapkan ; persepsi 

terhadap strategi 

campaign ; pemahanan 

responden terhadap 

pesan 

 

Dilakukan 

setelah 

menyelesaikan 

sidang konsep 

dengan 

mengadakan 

pertemuan 

secara 

langsung 

dengan 

berdiskusi 

jadwal untuk 

bertemu 

melalui 

chat/telepon 

agar dapat 

melakukan 

diskusi dan 

dapat 

menunjukkan 

prototype 

desain. 

4 Wawancara Caroline Wijaya 

merupakan seorang 

expert user, 

Pengalaman minimal 

Persepsi terhadap 

pemilihan media dan 

desainnya ; persepsi 

terhadap portfolio yang 

Dilakukan 

setelah 

menyelesaikan 

sidang konsep 
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1 tahun bekerja 

sebagai fotografer di 

Surabaya, memiliki 

kemampuan dan 

pengetahuan 

mengenai digital 

retouch, pernah 

melakukan magang di 

studio foto Jakarta 

disiapkan ; persepsi 

terhadap strategi 

campaign ; pemahanan 

responden terhadap 

pesan 

 

dengan 

mengadakan 

pertemuan 

secara 

langsung 

dengan 

berdiskusi 

jadwal untuk 

bertemu 

melalui 

chat/telepon 

agar dapat 

melakukan 

diskusi dan 

dapat 

menunjukkan 

prototype 

desain. 

5 Wawancara Junaidi Wirawan 

merupakan expert 

user yang memiliki 

pengalaman kerja 

sebagai dosen jurusan 

Visual Communication 

Design yang 

mengajarkan fotografi 

dan special effect 

dalam fotografi. 

 

Persepsi terhadap 

pemilihan media dan 

desainnya ; persepsi 

terhadap portfolio yang 

disiapkan ; persepsi 

terhadap strategi 

campaign ; pemahanan 

responden terhadap 

pesan 

 

Dilakukan 

setelah 

menyelesaikan 

sidang konsep 

dengan 

mengadakan 

pertemuan 

secara 

langsung 

dengan 

berdiskusi 

jadwal untuk 

bertemu 

melalui 

chat/telepon 

agar dapat 

melakukan 

diskusi dan 
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dapat 

menunjukkan 

prototype 

desain. 

6 Wawancara Indra Goldy Wibowo 

merupakan expert 

user yang memiliki 

pengalaman bekerja 

sebagai seorang 

pemilik perusahaan di 

Surabaya dan sudah 

dijalankan minimal 1 

tahun. 

Persepsi terhadap 

pemilihan media dan 

desainnya ; persepsi 

terhadap portfolio yang 

disiapkan ; persepsi 

terhadap strategi 

campaign ; pemahanan 

responden terhadap 

pesan 

 

Dilakukan 

setelah 

menyelesaikan 

sidang konsep 

dengan 

mengadakan 

pertemuan 

secara 

langsung 

dengan 

berdiskusi 

jadwal untuk 

bertemu 

melalui 

chat/telepon 

agar dapat 

melakukan 

diskusi dan 

dapat 

menunjukkan 

prototype 

desain. 

 

Tabel 3. 7. Tabel Instrumen Pengumpulan Data 

Sumber : Data Pribadi 

 




