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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi Tahuk! yaitu banyaknya target 

market yang masih ragu untuk mencoba alternatif jajanan baru berupa tahu nugget 
karena kurangnya pengetahuan maupun pemahaman dan Awareness terhadap 

bisnis Tahuk!. Untuk meningkatkan awareness, Tahuk! memerlukan kegiatan 

aktivasi yang sesuai dan tepat sasaran untuk target market. Dalam 
pengembangan ini berbagai teori digunakan, seperti, brand activation, brand 

awareness, soisal media, word of mouth, dan strategi marketing. 

Brand activation memiliki definisi mengaktifkan gagasan tentang suatu merek 

atau brand dalam benak atau pikiran pelanggan. Brand activation sendiri memiliki 

suatu tujuan yang sama yaitu mencapai suatu proses yang berujung pada 

pertukaran dana aktual untuk suatu produk atau layanan.  Untuk menuju ke tujuan 
tersebut Tahuk! perlu miningkatkan awareness masyarakat terhadap bisnis Tahuk! 

ini karena kebanyakan orang lebih akan membeli brand yang sudah mereka kenal 
karena mereka sudah memiliki rasa nyaman dan aman dengan brand tersebut. 

Selain klaim ini,  juga terdapat asumsi bahwa brand yang sudah mereka kenal 

dapat diandalkan serta menawarkan kualitas yang masuk akal. Sosial media salah 

satu media yang sangat berpotensi dalam meningkatkan perhatian dari publik 

karena pengguna sosial media lebih sering mengakses sosial media untuk 

mendapatkan informasi mengenai suatu acara yang sedang berlangsung serta 
trend apa saja yang sedang terjadi pada saat itu. Strategi word of mouth marketing 

juga merupakan suatu yang penting dan tepat karena pernyataan yang bersumber 

dari mulut ke mulut lebih meyakinkan, strategi ini memerlukan biaya yang rendah, 

serta dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Dalam merancang 

keseluruhan kegiatan ini, Tahuk! harus memperhatikan aspek-aspek strategi 

marketing, yaitu: (1) anggaran, (2) perkiraan dalam penjualan, (3) keuntungan. 

Melalui data-data yang sudah dikupulkan dari sumber literatur, maka strategi 
komunikasi visual yang diperlukan yaitu: Merancang brand activation yang 

mengangkat konsep pop up mini games dengan tema simple yet playful yang 

sesuai bagi masyarakat Surabaya dengan usia 16-24 tahun sehingga dapat 
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meningkatkan awareness masyarakat serta menghilangkan rasa ragu untuk 

mencoba alternatif jajanan baru yang ditawarkan oleh bisnis Tahuk!. 

3.2. Konsep Perancangan 

Berdasarkan perumusan konsep diatas, penjabaran konsep perancangan 

sebagai berikut: 

a. Brand verbal 

Tahuk! merupakan jajanan inovatif dengan pembawaan yang simple yet 

playful. Tahuk! menyediakan tahu yang diproduksi menjadi nugget sehingga 

menghasilkan sensasi dan rasa yang lebih menarik, enak serta efektif untuk 

menunda lapar. 

Kegiatan aktivasi akan dibawakan dengan judul “Main-main”. Tahuk! 
menyediakan pop up mini games pada booth untuk dimainkan oleh para 

konsumen dengan syarat yang sudah diterapkan. Kegiatan ini akan 
mewakilkan pembawaan Tahuk! yang simple yet playful yang juga merupakan 

tema dari kegiatan ini.  
b. Brand attributes 

Main-main dahulu, tunda laparmu kemudian dengan tahu nugget dari 

Tahuk! 
c. Brand line 

Ayo main-main, kalau lapar ada Tahuk! 

3.3. Konsep Gaya Desain 

Dalam perancangan brand activation ini, dibutuhkan desain-desain untuk 

menunjang keberlangsungan kegiatan ini. Dalam mendesain, dibutuhkan konsep 

gaya desain untuk memperkuat visual serta menyelaraskan antara target market 

atau masyarakat, konsep kegiatan aktivasi dan desain yang akan digunakan. 

Tujuan diadakannya kegiatan aktivasi ini adalah untuk meningkatkan 
awareness dari bisnis Tahuk!. Kegiatan aktivasi yang diciptakan adalah pop up 

mini games, oleh karena itu dibutuhkan gaya desain yang simple namun tetap 

efektif dan playful. Gaya desain yang tepat untuk mewakilkan kegiatan ini adalah 
scandinavian dan art deco. 
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Melalui jurnal How Scandinavian Graphic Design Is Perceived by Graphic 

Designers Around the Globe, banyak orang yang menginterpretasikan desain 

scandinavian sebagai desain yang sederhana dan fungsional. Desain grafis 

Scandinavian memiliki pesan yang jelas. Tidak ada kerumitan ataupun keramaian 

dibalik ide-idenya. Desain ini hanya menunjukkan kesederhanaan murni dengan 

konsep atau ide yang kuat di balik itu desain tersebut. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Svein Haakon Lia (Shaoqiang, 2012), ia menyatakan bahwa orang 

Skandinavia memang tidak suka memperumit suatu pesan; oleh karena itu desain 

yang konseptual menjadi bagian besar dari pendekatan Skandinavia. Gaya desain 
Art Deco dalam desain grafis menggunakan ‘Dekorativisme’ dan tidak harus 

menggunakan bentuk ornamen. Kesan dekoratif ini bisa didapatkan melalui 

penataan elemen geometrik serta nuansa warna (Sunarto, 2013). Dalam jurnal 
Retro Sebagai Wacana Dalam Desain Komunikasi Visual, estetika Art Deco 

adalah modernistik yang menyederhanakan bentuk dengan dengan sentuhan 
dekoratif lama. Art Deco dikritik memiliki suasana karnaval. 

3.3.1. Layout 

Desain layout dalam perancangan ini menggunakan layout Scandinavian yang 

cenderung memperhatikan white space yang cukup sehingga menghasilkan kesan 

yang sederhana dan fungsional sehingga pesan dapat dengan mudah ditangkap 
oleh target market dengan jelas seperti yang dijelaskan pada jurnal How 

Scandinavian Graphic Design Is Perceived by Graphic Designers Around the 

Globe. 

Gambar 3.3. 1 Moodboard Layout 
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3.3.2. Elemen Desain/Ilustrasi 

Elemen desain merupakan ilustrasi yang ditata. Elemen desain ini 
menggunakan gaya desain Art Deco untuk menambahkan sentuhan playful 

karena Art Deco memiliki suasana karnaval sesuai yang tertera di jurnal Retro 

Sebagai Wacana Dalam Desain Komunikasi Visual. 

3.3.3. Tipografi 

Dalam jurnal How Scandinavian Graphic Design Is Perceived by Graphic 

Designers Around the Globe, untuk pemilihan typeface dalam Scandinavian 

cenderung bebas, selama itu masih terlihat simpel dan fungsional. Tipografi yang 
digunakan dalam desain aktivasi ini adalah san-serif yaitu menggunakan typeface 

Gotham. 

Gambar 3.3. 2 Inspirasi Elemen Desain 

Gambar 3.3. 3 Gotham Family 
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3.3.4. Warna 

Desain pada kegiatan aktivasi ini menggunakan warna merah-oranye dan 

krem. Merah - Oranye untuk menangkap perhatian orang, selain itu menurut buku 

dasar desain grafis, warna merah memiliki arti psikologi yang melambangkan 

nafus/gairah (2018). Menurut buku Mendesain Logo, warna merah juga memiliki 

arti perayaan. Warna krem berfungsi untuk menetralkan dan menyeimbangkan 

desain. 

3.4. Strategi Media 
Activation ini dilakukan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap 

bisnis Tahuk!. Salah satu cara yang dapat menunjang terlaksananya awareness 

tersebut, maka harus menggunakan media promosi. Pemilihan media juga harus 

disesuaikan dengan calon konsumen dari Tahuk!. Untuk menentukan calon 

konsumen dibutuhkan segmentasi pasar supaya tepat sasaran. Menurut jurnal 

Mengidentifikasi Segmen Pasar Dan Memilih Pasar Sasaran, segmentasi adalah 

langkah pertama saat pemasaran yang membagi atau mengelompokkan berbagai 

macam konsumen yang ada di suatu pasar untuk memilih salah satu bagian yang 

nantinya akan dijadikan target market. Proses segmentasi akan dilakukan secara 

demografis, psikografis dan segmentasi gabungan (VALS). 

Secara demografis calon konsumen Tahuk! dibagi menjadi dua yaitu target 

utama dan target sekunder, Target utama dari produk Tahuk! adalah Generasi Z 

di Surabaya dengan usia 16-24 tahun dengan kelamin lelaki dan perempuan, 

dengan SES B-C. Sedangkan taregt sekunder dari produk Tahuk! adalah Generasi 

Y di Surabaya dengan usia 25-40 tahun dengan kelamin lelaki dan perempuan 

dengan SES B-C. 

Secara psikografis calon konsumen Tahuk! memilikki kepribadian Sensing (S) 

– Intuition (N) yang berarti mereka akan melihat suatu hal menggunakan indera 

lalu mengorientasiakan pada detail fakta dan menilai sebuah informasi pada 

prediksi mereka sendiri, (Ina). 

Gambar 3.3. 4 Palet Warna 
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Secara gabungan (VALS) konsumen Tahuk! adalah Experiencers. Menurut 

buku Advertising, Promotion, and other aspects of Intergrated Marketing 

Communication, Experiencers adalah konsumen muda yang antusias dan impulsif. 

Experiencers sangat mudah untuk antusias dengan sesuatu atau hal-hal baru, 

tetapi mereka juga mudah untuk kehilangan antusias tersebut. Hal yang sering 
mereka cari adalah suatu variasi dan kesenangan, Experiencers merupakan 

konsumen yang akan menghabiskan proporsi yang sangat besar untuk fashion, 

hiburan dan bersosialisasi dan mereka juga selalu ingin menjadi yang terbaik. 

Melalui profil konsumen di atas, maka media promosi yang akan digunakan 

oleh Tahuk! adalah sebagai berikut: 

 
1. Digital Ads (Instagram Feed and Story ads, Massanger) 

Media promosi Digital Ads masuk pada tahapan awarenes yang 

dapat terjadi di dalam maupun di luar rumah dan juga dalam lingkup 

sekolah, diharapkan melalui media ini para calon konsumen akan 

dapat mengetahui mengenai kegiatan aktivasi ini. Pemilihan sosial 
media instagram sebagai salah satu media promosi dalam digital ads 

ini merupakan pemilihan yang sangat tepat karena seusai dengan 

pernyataan Ario Prakoso, Zainul Arifin, dan Sunarti dalam jurnalnya 
yang berjudul Pengaruh Social Media Advertising Terhadap Word Of 

Mouth Dan Dampaknya Pada Keputusan Pembelian bahwa pengaruh 

social media advertising dapat menciptakan adanya tindakan word of 

mouth yang merupakan tindakan konsumen secara sadar dan tanpa 

pemaksaan ataupun ketentuan untuk membicarakan, 

mempromosikan serta merekomendasikan suatu produk kepada 

orang lain termasuk teman, rekan, hingga keluarga. 
Untuk Massanger sendiri juga dapat masuk pada tahapan 

Purchase dan Post Purchase karena Tahuk! menyediakan layanan 

langsung untuk para calon konsumen yang ingin bertransaksi dan 
menyampaikan keluhan online  melalu Massanger ini. 

 
2. Instagram Feeds (Tahuknugget) 

Media promosi Instagram Feeds juga masuk pada tahapan 

awareness dan research yang dapat terjadi di dalam maupun di luar 



 
 

 24 

rumah dan juga dalam lingkup sekolah, pada media promosi ini Tahuk! 

lebih mengedukasi dan menjelaskan mengenai produk dan aktivasi 

sehingga calon konsumen dapat memahami serta menimbang lagi 

mengenai keputusan yang nantinya akan diambil. Sesuai dengan yang 

dinyatakan dalam jurnal Perancangan Brand Aktivasi Dan Media 

Promosi Untuk Aplikasi Undangan Pernikahan bahwa sosial media 

adalah salah satu media yang sangat berpotensi dalam meningkatkan 

perhatian dari publik karena pengguna sosial media lebih sering 

mengakses sosial media untuk mendapatkan informasi mengenai 

suatu acara maupun tren pada masa itu. 

 
3. Goodie Bag 

Pemberian Goodie Bag masuk dalam tahapan post purchase 

yang dapat terjadi di luar rumah, tepatnya saat pelaksanaan kegiatan 

aktivasi terjadi. Calon konsumen yang sudah memenuhi syarat dan 
ketentuan akan mendapatkan satu Goodie Bag sebagai ucapan 

terimakasih. 

 

4. Voucher 

Pemberian dan penukaran Voucher masuk dalam tahapan 

purchase dan post purchase yang dapat terjadi di luar rumah. Calon 

konsumen dapat mendapatkan voucher saat sudah memenuhi syarat 

dan ketentuan pada kegiatan aktivasi ini. 

Adanya pemeberian promo-promoseperti voucher dan lain 

sebagainya dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian 

ulang (Pradipta A., Lusanjaya G., Setiawan A., 2017) 

 

5. Hadiah 

Pemberian Hadiah masuk dalam tahapan Post Purchase yang 

dapat terjadi di luar rumah, tepatnya saat pelaksanaan kegiatan 

aktivasi terjadi. Calon konsumen harus memenuhi syarat dan 

ketentuan yang sudah di tetapkan untuk mendapatkan hadiah ini. 

Seperti yang dikutip dalam jurnal yang berjudul Efektivitas 

Diskon Dan Hadiah Sebagai Sarana Promosi Penjualan Untuk 
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Menarik Niat Beli Konsumen Pada Bumbu Magic Lezat, Hadiah dapat 

menjadi salah satu alat promosi yang sangat berpotensi untuk menarik 

minat konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian (Ayantunji, 

2007). Hadiah juga dapat menciptakan dampak positif pada 

peningkatan pembelian untuk toko ritel (Ayala et al., 2004). 

 
6. Booth 

Penempatan Booth masuk dalam tahapan awareness dan 

purchase yang dapat terjadi di luar rumah. Booth dapat ditemukan di 

suatu market place atau bazar yang nanti akan diumumkan melalui 

media sosial instagram. 

 
7. Menu 

Penyediaan Menu masuk dalam tahapan awareness dan 

research/consideration yang dapat ditemukan di luar rumah. Menu ini 

terdapat dua macam, yaitu: (1) berukuran A3 yang akan ditempatkan 
di booth dan (2) berukuran A5 yang akan dibagikan di sekitaran booth. 

 

8. Invoice 

Pemberian Invoice masuk dalam tahapan post purchase yang 

dapat ditemukan di luar atau di dalam rumah dan dalam lingkup 
sekolah. Calon konsumen akan mendapatkan invoice disetiap 

pembelian mereka jika dibutuhkan.  

 

9. Seragam/Apron 

Pemakaian Seragam masuk dalam tahapan awareness yang 

dapat ditemukan di luar rumah. Pemakaian seragam ini akan 
digunakan oleh penjaga booth. 

Seragam sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi 

dunia industri, secara visual seragam dapat menjadi atribut seseorang 

untuk menunjukkan karakteristik maupun  profesinya, dan seragam 

juga mampu menjadi media untuk menunjukkan keberadaan atau 

eksistensi dari suatu perusahaan (Tristantie N. 2013) 
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3.4.1. Target Audience dan Touchpoint Media  

Dalam perancangan media promosi dibutuhkan juga tahapan-tahapan 

komunikasi serta titik temu atau touchpoints untuk memudahkan dalam 

pelaksanaan dan pendistribusian media promosi. Berikut adalah rancangan 
media promosi beserta tahapan komunikasi dan touchpoints produk Tahuk!: 

No Media Waktu Touchpoints 
Chanel 
Phases 

1 Digital Ads 
1 Minggu sebelum 

pelaksanaan 

Online (Instagram & 

Massanger) 

Membangun 
Awareness 

konsumen , 

memfalisitasi 

sarana jual beli 

dan paska jual 

beli 

 

2 
Instagram 

Feeds 

+- 3 posts / 

minggu 
Online (Instagram) 

Membangun 
Awareness 

konsumen dan 

menyampaikan 
value 

proposition 

 

3 Goodie Bag 
Saat pelaksanaan 

aktivasi 
Offline (Aktivasi) 

Menyampaikan 
value 

proposition 

dan after sales 

services 

4 Voucher 
Saat pelaksanaan 

aktivasi 
Offline (Aktivasi) 

Menyampaikan 
value 

proposition 
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dan after sales 

services 

5 Hadiah 
Saat pelaksanaan 

aktivasi 
Offline (Aktivasi) 

Menyampaikan 
value 

proposition 

dan aftre sales 

services 

6 Booth 
Saat pelaksanaan 

aktivasi 
Offline (Aktivasi) 

Meningkatkan 

awareness 

dan 

memfalisitasi 

sarana jual beli 

dan paska jual 

beli serta 

menyampaikan 
value 

proposition 

7 Invoice 
Saat transaksi jual 

beli 
Offline (Aktivasi) 

Memfalisitasi 

paska jual beli 

8 Menu 
Saat pelaksanaan 

aktivasi 
Offline (Aktivasi) 

Menyampaikan 
value 

proposition 

dan 

meningkatkan 
awareness 

9 Seragam 
Saat pelaksanaan 

aktivasi 
Offline (Aktivasi) 

Membangun 
Awareness 

konsumen 

Tabel 3.4.1 1 Target Audience dan Touchpoint Media 
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3.4.2. Biaya Media 

Untuk menentukan perancangan aktivasi, diperlukan perhitungan anggaran 

untuk memperkirakan pengeluaran yang harus di keluarkan oleh produk Tahuk!. 

Berikut adalah perhitungan anggaran yang dibutuhkan dalam merancang 

kegiatan aktivasi untuk produk Tahuk!: 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 
Digital Ads 

(Feeds) 

Biaya 

Promosi 
7 Hari 20.000 140.000 

2 
Digital Ads 

(Story) 

Biaya 

Promosi 
7 Hari 20.000 140.000 

3 
Goodie Bag 

(Amplop Coklat) 

Biaya 

Lain-lain 
200 pcs 25.000/100pcs 50.000 

4 
Goodie Bag 

(Sticker) 

Biaya 

Cetak 

200 pcs 

(10pcs/A3) 
4.000/A3 80.000 

5 Voucher 
Biaya 

Cetak 

200 pcs 

(10pcs/A3) 
2.500/A3 50.000 

6 Hadiah (Pouch) 
Biaya 

Cetak 
50pcs 3.700 185.000 

7 
Hadiah (Biaya 

antar pouch) 

Biaya 

Kirim 
1 20.000 20.000 

8 Hadiah (Notes) 
Biaya 

Cetak 
50pcs 5.000 250.000 

9 

Hadiah 

(Gantungan 

Kunci) 

Biaya 

Cetak 
50pcs 7.000 350.000 

10 Thankyou Card 
Biaya 

Cetak 

200pcs 

(8pcs/A3) 
3.000 75.000 

11 Cutting Sticker 
Biaya 

Cetak 
200pcs 8.500 42.500 
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(40/pacs) 

12 Papan 
Biaya 

Produksi 
1pcs 600.000 600.000 

13 Booth 
Biaya 

Sewa 
6 hari 

250.000/2 Hari 

400.000/4 Hari 
650.000 

14 Booth (Banner) 
Biaya 

Cetak 
1pcs 90.000 90.000 

15 Booth (Logo) 
Biaya 

Cetak 
1pcs 70.000 70.000 

16 Invoice 
Biaya 

Cetak 

40 

(4pcs/A3) 
2.500/A3 25.000 

17 Menu A3 
Biaya 

Cetak 
2pcs 3.500/A3 7.000 

18 Menu A5 
Biaya 

Cetak 

100 

(4pcs/A3) 
2.500/A3 62.500 

19 
Seragam 

(Apron) 

Biaya 

Produksi 
2pcs 100.000 200.000 

Total 3.087.000 

Tabel 3.4.2. 1 Biaya Media 

3.5. Uji Coba Prototype Desain 

Pengumpulan data yang akan dipakai sebagai dasar untuk menentukan 

tingkat efektivitas, efisiensi, dan daya tarik dari desain dari kegiatan aktivasi Tahuk! 
dituliskan di bagian uji coba prototype ini.  
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3.5.1. Layout Komprehensif  

1. Logo Aktivasi (Tightissue) 

 

 

 

 

 

Kegiatan aktivasi ini dirancangan untuk meningkatkan brand 

awareness dari bisnis Tahuk!. Garis besar dari kegiatan aktivasi ini adalah 

memakai papan putar dengan beberapa macam hadiah yang tertera di 

papan tersebut, pemain akan memutar papan ini, setelah papan berenti, 

pemain akan mendapatkan hadiah sesuai dengan apa yang tertera. 

Bentuk logogram diambil dari garis besar acara aktivasi ini yaitu 

papan putar. Logotype main main dibuat sesimpel mungkin untuk 

memudahkan para konsumen dalam menangkap dan membaca. 

 
2. Digital Ads (Instagram Ads Feed & Massanger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital ads dibuat untuk meningkatkan awareness pada 

masyarakat supaya dapat mengetahui eksistensi dari kegiatan aktivasi 

Tahuk!. 
 
 

Gambar 3.5. 1 Tightissue Logo Aktivasi MAIN MAIN 

Gambar 3.5. 2 Digital Ads (Instagram Ads Feed & Massanger) 
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3. Digital Ads (Instagram Ads Story) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Digital ads dibuat untuk meningkatkan awareness pada 

masyarakat supaya dapat mengetahui eksistensi dari kegiatan aktivasi 

Tahuk!. 

 

4. Instagram Feeds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram feeds dibuat untuk meningkatkan awareness serta 

memeberi edukasi atau menjelaskan lebih lanjut mengenai produk Tahuk! 

dan juga kegiatan aktivasi dari Tahuk!. Tidak hanya penjelasan, di dalam 
feed ini juga menyediakan mini games untuk meningkatkan hubungan 

antara calon konsumen dengan Tahuk!. 

Gambar 3.5. 3 Digital Ads (Instagram Ads Story) 

Gambar 3.5. 4 Instagram Feeds 
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5. Goodie Bag 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Goodie bag di buat untuk memberi komplimen kepada calon 

konsumen yang sudah mengikuti kegiatan aktivasi Tahuk!. Pemberian 
Goodie Bag juga dapat membantu dalam menyampaikan value 

proporsition. 

 

6. Godie Bag (Thankyou card) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thankyou card dibuat untuk memberi komplimen kepada calon 

konsumen yang sudah mengikuti kegiatan aktivasi Tahuk!. Pemberian 
Thankyou card juga dapat membantu dalam menyampaikan value 

proporsition. 

 

 

 

 

Gambar 3.5. 5 Goodie Bag 

Gambar 3.5. 6 Goodie Bag (Thankyou card) 
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7. Voucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pemberian voucher dibuat untuk menyampaikan value 

proposition dan menjadi sarana after sales  yang didapatkan setelah calon 

konsumen menyelesaikan syarat dan ketentuan  yang sudah ditetapkan. 

 
8. Hadiah (Pouch) 

 

 

 

 

 

 

 

  Pemberian Hadiah berupa pouch dibuat untuk menyampaikan 

value proposition. Hadiah diberikan kepada calon konsumen sesuai 

dengan syarat dan ketentuan  yang sudah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. 7 Voucher 

Gambar 3.5. 8 Hadiah (pouch) 
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9. Hadiah (Notes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pemberian Hadiah berupa notes dibuat untuk menyampaikan 

value proposition. Hadiah diberikan kepada calon konsumen sesuai 

dengan syarat dan ketentuan  yang sudah ditetapkan. 

 
10. Hadiah (Gantungan kunci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pemberian Hadiah berupa gantungan kunci dibuat untuk 
menyampaikan value proposition. Hadiah diberikan kepada calon 

konsumen sesuai dengan syarat dan ketentuan  yang sudah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. 9 Hadiah (notes) 

Gambar 3.5. 10 Hadiah (Gantungan kunci) 
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11. Booth 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Booth  dibuat untuk meningkatkan awareness dan memfasilitasi 

transaksi jual beli, paska jual beli serta menyampaikan value proposition. 

Di dalam booth terdapat papan game yang merupakan garis besar dari 

kegiatan aktivasi Tahuk!. 

 
12. Invoice 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Invoice dibuat untuk memfasilitasi paska transaksi jual beli. 

Invoice akan diberikan kepada calon konsumen saat memang di 

butuhkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. 11 Booth 

Gambar 3.5. 12 Invoice 
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13. Menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Menu dibuat menjadi dua macam, yaitu: (1) berukuran A3 yang 

akan ditempatkan di booth dan (2) berukuran A5 yang akan dibagikan di 

sekitaran booth untuk meningkatkan awareness. 

 
14. Seragam 

 

 

 

 

 

 

 

  Seragam dibuat untuk meningkatkan awareness dan juga 

merupakan salah satu hal yang terpenting untuk menunjukkan identitas 

dari Tahuk! terutama dalam merancang kegiatan aktivasi ini.  
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. 13 Menu 

Gambar 3.5. 14 Seragam 
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15. Stationery 

 

 

 

 

 

 

 

  Stationery dibuat untuk kebutuhan dasar saat dibutuhkan 

perjanjian hitam diatas putih seperti perjanjian kerjasama dengan pihak 

lain.  

3.5.2. Strategi Uji Coba  

Dalam tahapan uji coba maka dibutuhkan pendapat dari orang lain yang 

nantinya akan dikumpulkan sebagai tolak ukur tingkat efektivitas, efisiensi hingga 

dayatarik rancangan aktivasi ini. Berikut akan dijabarkan karakteristik atau profil 
dari expert user & extreme user yang akan diwawancara: 

Expert User: 

1. Johan Alvin Khosuma, 36 
Seorang Branding Consultant yang juga merupakan Co Founder JCK 

Enterprise. Memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam bidangnya dan 

sudah menangani berbagai macam perusahaan besar seperti MPM 
Honda Jatim, Excelso, bumbu Bamboe, Spikoe Resep Kuno, dll 

2. Nyoto Leonard, 32 
Seorang Desainer yang juga merupakan Owner dari NyoNyaNyo yaitu kue 

homemade yang sudah sering mengikuti berbagi macam bazar seperti 

Kepo Market, Monsta Lab by Wonderworks Project, Boom Block Market, 

dll. 

 

 

Gambar 3.5. 15 Stationery 
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3. Stefany Dewi, 26 

Seorang Desainer yang bekerja di JCK Enterprise. Memiliki pengalaman 

lebih dari 3 tahun dalam bidangnya dan sudah menangani berbagai 
macam klien seperti Bu Rudy, Kopi Becak, JLD Dragon, dll. 

Extreme User: 

1. Dandy Arya, 22 

Seorang mahasiswa, salah satu pembeli Tahuk! yang akan memberikan 

pendapat mengenai kegiatan aktivasi ini. 

2. Dinarti Zata, 22 

Seorang mahasiswi salah satu pembeli Tahuk! dan penikmat jajanan yang 

akan memberikan pendapat mengenai kegiatan aktivasi ini. 

3. Larasati Ramadiani, 21 

Seorang mahasiswi penikmat jajanan dan suka mengunjungi bazar yang 

akan memberikan pendapat mengenai kegiatan aktivasi ini. 

3.5.3. Instrumen Pengumpulan Data  

Berikut adalah penjabaran dari instrumen pengumpulan data yang akan 

digunakan untuk menanyakan kepada narasumber: 

NO 
TEKNIK 

PENGUMPULAN 
DATA 

SUMBER 
DATA 

INSTRUMEN 

1 
Wawancara 

(kualitatif) 

Expert user 

(Johan Alvin 

Khosuma, 36) 

- Strategi yang dapat dikembangkan 

dari konsep kegiatan aktivasi Tahuk! 

- Review desain dan strategi serta 

media promosi kegiatan aktivasi 

Tahuk! 

2 
Wawancara 

(kualitatif) 

Expert user 

(Nyoto 

Leonard, 32) 

- Review desain dan strategi serta 

media promosi kegiatan aktivasi 

Tahuk! 
- Bentuk engagement yang dapat 

dikembangkan 
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3 
Wawancara 

(kualitatif) 

Expert user 

(Stefany Dewi, 

26) 

- Review desain dan strategi serta 

media promosi kegiatan aktivasi 

Tahuk! 
- Bentuk engagement yang dapat 

dikembangkan 

4 
Wawancara 

(kualitatif) 

Extreme user 

(Dinarti Zata, 

22) 

- Persepsi terhadap prototype 

- Efisiensi pemilihan media promosi 

- Ketertarikan dengan desian aktivasi 

5 
Wawancara 

(kualitatif) 

Extreme user 

(Larasati 

Ramadiani, 21) 

- Persepsi terhadap prototype 

- Efisiensi pemilihan media promosi 

- Ketertarikan dengan desian aktivasi 

6 
Wawancara 

(kualitatif) 

Extreme user 

(Dandy Arya, 

22) 

- Persepsi terhadap prototype 

- Efisiensi pemilihan media promosi 

- Ketertarikan dengan desian aktivasi 

7 
Kuisioner 

(kuantitatif) 

(Penyebaran 

melalui offline 

menggunakan 

QR code) 

- Ketertarikan dengan desian aktivasi 

- Fleksibilitas syarat dan ketentuan 

- Efisiensi pemilihan media promosi 

8 
Uji Coba Online 

(kuantitatif) 

(Insight 

Instagram) 

- Mengadakan aktivasi kecil melalui 
Instagram. 

 
Tabel 3.5.3. 1 Instrumen Pengumpulan Data 

 
 
 
 
 
 
 
  


