Bab III Metode Pengembangan

3.1. Model Pengembangan
Pionne Studio adalah bisnis baru yang memerlukan brand identity agar menciptakan
brand image yang melekat pada masyarakat terutama pada target marketnya yaitu
pengguna instagram untuk bisnis maupun entertainment 25-40 tahun. Karena bisnis ini
bergerak dibidang bisnis sekaligus entertainment makanya pasarnya adalah orang-orang
yang kebanyakan mengikuti perkembangan jaman, maka diperlukan gaya desain yang
simple, modern, young, fresh, dan profesional supaya penyampaian tujuan dari bisnis ini
cepat ke target marketnya. Disisi lain media promosi juga ditentukan sedemikian mungkin
yang berhubungan dengan dunia instagram mulai dari atl,btl, dan ttl. Begitu juga dengan
cara memarketingkan bisnis ini (dari segi videografi maupun media sosial).
Gaya desain yang digunakan dalam perancangan ini adalah Flat Design. Flat Design
merupakan gaya desain yang sering digunakan dan diminati dari tahun 2011 hingga saat
ini. Gaya desain ini memiliki ciri khas yang sederhana, menarik, dan mudah dimengerti.
Kini gaya desain flat design sering digunakan didalam membuat web design dikarenakan
kemudahannya dalam menyampaikan informasi, begitu juga media-media yang lainnya.
Merancang Brand Identity untuk “Pionne Studio” yang sesuai bagi pelaku bisnis acara
maupun produk remaja hingga dewasa 25-40 tahun, yang aktif menggunakan media
sosial Instagram sebagai kebutuhan sehari-hari sehingga bisnis ini dapat menjadi
perusahaan yang memiliki brand image kuat dan menawarkan solusi kepada masyarakat
untuk segala permasalahan video di Instagram.

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual)
Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh “Pionne Studio”, maka solusi komunikasi
visual yang dibutuhkan ialah merancang sebuah brand identity dan media promosi yang
sesuai bagi “Pionne Studio” agar lebih mudah dikenal masyarakat.
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Brand Verbal
Pionne Studio adalah jasa videografi yang berfokus pada pembuatan konten video
di instagram khususnya instagram story,
yang mementingkan kualitas video, menarik untuk dilihat, penyampaian pesan yang
cepat,singkat, jelas pada Instagram, dan pelayanan yang terbaik.
Pionne Studio menawarkan jasa untuk videografi dokumentasi acara, iklan
bisnis/produk dan jika klien mau, bisnis ini juga menjadi
Marketing consultant yang mengkombinasikan jasa videografi dengan manajemen
media sosial dalam platform instagram yang mengedepankan konten berkualitas dalam
format foto, desain dan terutama videografi yang menarik dalam membangun sebuah
brand klien secara bertahap.
Value Propositions dari Pionne Studio adalah dimulai dengan membangun brand
image yang kuat kepada konsumen, dan menjawab segala kebutuhan dokumentasi
dalam videografi sesuai dengan yang diinginkan. Melakukan dokumentasi yang
maksimal, memberikan pelayanan yang cepat dan baik, memberikan pilihan paket (video
maupun pengembangan akun di instagram +foto&desain) dengan profesional.sehingga
dapat menjadikan bisnis ini berbeda dengan jasa videografi dan media sosial lainnya
karna bisnis ini merupakan gabungan dari kedua bidang tersebut yang dikembangkan.

Brand Attributes
Kata kunci dari produk jasa “Pionne Studio” ini adalah Effective Videography, Catchy,
Fun, Professional dan Service.
Effective menjelaskan bahwa produk hasil akhir Pionne Studio efektif yaitu video
dengan durasi yang cukup singkat 15 detik hingga 1 menit. Sehingga pesan yang
disampaikan tetap jelas tersampaikan dan menarik untuk dilihat. Yang pastinya juga
dengan hasil yang berkualitas menggunakan standar dalam videografi.
Catchy menjelaskan bahwa produk jasa yang dihasilkan Pionne Studio menarik
karena dengan video yang singkat waktu sekaligus banyak konten maka dapat
memberikan kesan yang menarik.
Fun menjelaskan bahwa produk Pionne Studio difokuskan dengan mengabadikan
momen-momen yang special didalam acara, iklan, dan lain-lainnya. Dengan tujuan untuk
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memberikan masa-masa bahagia yang diharapkan menjadi kenangan indah untuk
selamanya.
Professional menjelaskan bahwa jasa dari Pionne Studio dikerjakan dengan
professional, melayani konsumen dengan standar prosedur kerja yang baik dan benar.
Service menjelaskan bahwa bisnis Pionne Studio adalah tentang jasa untuk
menghasilkan sebuah produk, melayani klien ketika membutuhkan jasa untuk
dokumentasi maupun kebutuhan marketing bisnis mereka.
Tagline dari bisnis “Pionne Studio” adalah “We know that your every second is
precious”. Diterjemahkan menjadi “Kami tahu bahwa setiap detik anda sangat berharga”
yang artinya bahwa Pionne Studio bergerak dibidang videografi yang merekam seluruh
momen spesial dari setiap acara maupun menciptakan hasil video yang singkat, menarik,
dan efektif untuk bisnis konsumen kedalam bentuk video di Instagram story, sehingga
dapat menghemat waktu konsumen dan tidak perlu dibuat rumit cukup dengan yang
sederhana namun memberikan impact. Maka dari itu tagline Pionne Studio dibuat untuk
menghubungkan value proposition yang ditawarkan pada produk dari brand ini kepada
target market.

3.2.1. Konsep Gaya Desain
Gaya desain yang menjadi konsep perancangan Pionne Studio adalah “Flat Design
dan 2.0”. Menurut buku Flat Design & Colors oleh UXPin Inc. dimulai dari Flat Design
merupakan sebuah gaya desain yang trending sejak tahun 2010, pada tahun 2013 Flat
design mulai mendapatkan momentum didunia yang sering digunakan dan dibicarakan.
Yang pertama Flat Design merupakan gaya desain yang sederhana dan intuitif
(modern dengan lekukan garis yang sederhana dan natural membuatnya mudah
dimengerti). Yang kedua Flat Design sangat cocok digunakan untuk Responsive logo dan
Adaptive Design karena pada dasarnya Flat Design adalah minimalist maka pesan yang
diberikan kepada konsumen juga cepat tersampaikan. Didalam buku ini dijelaskan bahwa
Flat Design 2.0 adalah sebuah evolusi bukan revolusi. Diumpamakan bahwa flat design
adalah pohon natal maka hiasan yang melengkapi pohon natal tersebut digambarkan
seperti flat design 2.0. pada intinya adalah Flat Design 2.0 dibuat dengan menambah
kombinasi warna yang catchy dan iconic, permainan bentuk yang sederhana, dan tatanan
yang seimbang untuk lebih keliatan dinamis, kuat, jelas dan fleksibel.
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Ciri-ciri (Flat Design 2.0)
-Visual Simplicity : tampilan yang sederhana
-No Fluff or frills : garis tepi objek yang bersih dan rapi
-Bold Colors : warna yang tegas
-Simple Shapes : bentuk yang sederhana

Dengan gaya desain ini maka Pionne Studio dapat memperkuat konsepnya yaitu
Clean, Catchy, Modern, Young, Simple dan memiliki konsep yang responsive dan mudah
dimengerti. Sehingga dapat memperkuat pesan Effective dan Professional serta
membangun Brand Image yang kuat kepada target market Pionne Studio.

Gambar 3.1. Moodboard Gaya Desain
Sumber : Pinterest
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3.2.1.1. Konsep Logo
Logo yang akan digunakan dalam bisnis Pionne Studio berupa kombinasi logogram
dan logotype agar lebih mudah dikenal dan dibaca. Logogram adalah logo yang
merupakan perpaduan bentuk dan warna yang menjadi satu kesatuan symbol
sedangkan Logotype adalah logo yang berupa tulisan yang telah dimodifikasi bahkan
tidak. (Hutagalung & Riwinoto, 2015)
Pada logogram dari bisnis ini dikuatkan dengan simbol play button video yang
menandakan bahwa Pionne Studio menghasilkan produk video, perpaduan warna dan
lingkaran menjadi konsep nostalgic dan simple shapes dari gaya desain flat sehingga
dapat memperkuat pesan yang dimaksud. Pada logotype dibuatkan tulisan Pionne Studio
untuk menjelaskan nama dari bisnis ini, logotype disesuaikan dengan ciri khas daripada
logogram, yaitu menggunakan perpaduan warna di tulisan Pionne Studio. Sehingga dapat
memperkuat ciri khas logo Pionne Studio secara menyeluruh.

Gambar 3.2. Moodboard Logo
Sumber : Pinterest
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3.2.1.2. Konsep Tipografi
Berdasarkan konsep gaya desain dari bisnis “Pionne Studio”, ada dua jenis typeface
yang digunakan, yaitu Libel Suit dan Product Sans. Pemilihan kedua typeface ini
berdasarkan dari jenisnya merupakan sans-serif yang keduanya memiliki kekuatan dalam
readability dan legibility, hal ini merupakan hal penting didalam tipografi (Danton
Sihombing, 2015) dengan demikian dapat memperkuat pesan modern. Penggunaan dari
kedua typeface ini dibagi berdasarkan kebutuhannya sebagai text dan headlining,
maupun body copy. Penggunaan kedua typeface sans-serif ini dipilih karena cocok untuk
gaya desain flat design yang sering menggunakan tipografi dengan ciri-ciri yang bersih,
rapi, professional, dan modern.

Gambar 3.3. Typeface Libel Suit
Sumber : Data Perusahaan

Libel Suit digunakan untuk nama brand dikarenakan typeface ini memiliki karakteristik
sederhana, iconic, catchy, modern, rapi, bersih, dan memperkuat pesan nostalgic dari
konsep logo Pionne Studio. Typeface ini dapat digunakan untuk headlining karena kokoh
dan kuat serta untuk memperkuat ciri khas dari bisnis ini.
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Gambar 3.4. Typeface Product Sans
Sumber : Data Perusahaan

Product Sans digunakan sebagai bodycopy karena memiliki karakteristik yang
bersih, rapi, kokoh, kuat, modern, dan profesional. Typeface ini memiliki kemampuan
keterbacaan dan kejelasan yang tinggi, alasan dipilihnya typeface ini juga karena
mampu memberikan variasi dalam penampilan desain, dinamis, fleksibel, sehingga tidak
terlalu monoton.

3.2.1.3. Konsep Warna
Warna merupakan elemen yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan,
elemen ini merupakan elemen yang dominan namun disisi lain juga relative terutama
didalam halnya desain. Warna juga dapat memberikan pesan tersendiri secara emosinal
kepada seseorang, sehingga warna dapat memberikan aura yang menjelaskan karakter
kepada suatu objek maupun subjek serta dapat mengubah sifat kerpibadian seseorang
berdasarkan warna kesukaan (Sutton & Whelan, 2004).
Modern mid-century adalah sebuah gaya desain pada akhir tahun abad 19an, gaya
desain ini merupakan gaya desain yang memiliki ciri khas yang kuat yaitu perpaduan
antara vintage dengan modern. Gaya desain ini menjadi terkenal hingga sekarang
karena karakteristiknya yang unik dan sederhana dengan perpaduan warna maka
menjadikan gaya desain ini diminati banyak orang.
Gaya desain modern mid-century ini memiliki perpaduan warna yang unik dan
populer, salah satunya adalah retro. Retro memiliki perpaduan warna yang menarik dan
sangat catchy serta iconic. Gaya desain warna retro diyakini dapat memperkuat konsep
dari bisnis ini.
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Melalui pemilihan warna, kesan yang ingin disampaikan dari Pionne Studio adalah
nostalgic, modern, sederhana, iconic, catchy, fun, dan professional. Kesan ini
disampaikan melalui perpaduan warna modern mid-century yaitu, ciri khas warna retro.
Meskipun memiliki warna dengan ciri khas retro, namun pengaplikasian tatanan bentuk
tetap diatur sedemikian rupa dengan mengkombinasi gaya desain flat sehingga dapat
memperkuat pesan modern dan profesional.

Gambar 3.5. Warna Primer untuk Logo Pionne Studio
Sumber : Data Perusahaan

Pemilihan warna dibagi menjadi dua, yaitu warna primer dan warna sekunder.
Warna primer terdiri dari 4 ciri khas warna retro, yaitu biru, oranye, oranye merah, dan
biru muda sedangkan warna sekunder adalah abu-abu. Dipilihnya keempat warna retro
ini dikarenakan dapat menggambarkan pesan nostalgic, kalem, iconic, catchy, sesuai
pada jamannya dan dapat memperkuat pesan inovasi dari produk Pionne Studio. Warna
biru adalah warna dingin yang melambangkan modern, profesional, dan trust sedangkan
warna oranye adalah warna panas yang melambangkan optimism, rasa percaya diri,
kehangatan, bersosialisasi, dan kuat (J. Linshcoten, 2015).

3.2.2. Konsep Pemilihan Media
Untuk menjelaskan pemilihan media, dibutuhkannya customer behavior sebagai
pedoman untuk tahapan komunikasi dalam menentukan media yang tepat bagi Pionne
Studio, yaitu:
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Konsumen Pionne Studio adalah pelaku bisnis 25-40 tahun yang sering
menggunakan Instagram sebagai kebutuhan promosi bisnis dan entertainment seharihari. Yang mengharapkan dari bisnis jasa ini dapat membantu meningkatkan promosi
bisnis atau produk lewat videografi mereka di Instagram, Konsumen sering menggunakan
media online sebagai kebutuhan untuk mempromosikan bisnis, acara, atau produk.
Terutama pada saat ada acara-acara tertentu maupun hari besar. Bahkan konsumen
yang menjadi target dari bisnis ini adalah konsumen yang sering menggunakan media
Instagram untuk mencari informasi mengenai kebutuhan yang mereka butuhkan untuk
dapat memenuhi keseharian mereka, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan apa
yang mereka inginkan melalui media sosial. Dapat berupa produk maupun konsumen
untuk bisnis mereka.
Selain itu terdapat tahapan komunikasi lainnya didalam pemilihan media, melalui
customer journey, antara lain:
1) At Home :
o

o

o

o

Awareness


Social Media Instagram (Story Ads)



Youtube



TV

Research (Consideration) Decision


Review Social Media Instagram Pionne Studio



Melihat portofolio (Instagram/Youtube)



Direct Messages (IG, Line, WA)

Purchase


Direct Messages (IG, Line, WA)



Meeting Appoinment (Penawaran dan konsultasi jasa)



Online Pricelist

Post Purchase


Video Output (online) -> G-drive/email



Testimonial Messages & Chat (Instagram, Line, WA)
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2) Work / School :
o

o

o

o

Awareness


Website



Mulut ke mulut (rekan kerja)

Research (Consideration) Decision


Review Website



Review Social Media (Instagram/Youtube)



Direct Messages (IG, Line, WA)

Purchase


Direct Messages (IG, Line, WA)



Meeting Appoinment (penawaran dan konsultasi jasa)



Direct Pricelist

Post Purchase


Video Output (Packaging)



Merchandise



Direct Testimonial (online/offline)

3) Out of Home :
o

o

Awareness


Banner/billboard



Online Ads



Event Mall

Research (Consideration) Decision


Review Social Media & Website



Direct Marketing (face to face) konsultasi jasa
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o

o

Purchase


Review Website



Review Social Media



Direct Messages (IG, Line,WA)



Promotion (voucher)



Direct Pricelist

Post Purchase


Video Output & Merchandise



Direct Testimonial (Online/offline)

Pada customer journey target market dari Pionne Studio adalah yang sering
menggunakan media sosial sebagai kebutuhan sehari-hari mereka. Mulai dirumah hingga
diluar rumah banyak touchpoints yang bisa ditemukan seperti secara online ditempat yang
berbeda diwaktu yang menggunakan direct messages dan promosi online ditempat
mereka bekerja dapat dilakukan dengan mengakses website atau media lainnya secara
online yang dapat dimanfaatkan pada media promosi bahkan dari media offline pun dapat
dihubungkan dengan media online sehingga dapat meluaskan ke masyarakat dengan
cepat. Dari customer journey didapati bahwa konsumen yang menjadi target dari bisnis
ini adalah konsumen yang kesehariannya sibuk didalam dunia online maka dimanfaatkan
untuk dapat membantu menentukan media promosi yang efektif bagi Pionne Studio, agar
dapat menarik perhatian konsumen.
Rangkaian identitas yang dirancang dalam graphic standard manual yang dapat
mendukung dalam membangun brand image yang bertujuan untuk menggambarkan
keseluruhan perusahaan, antara lain:
1. Brand Guidelines Book
Brand guideline book atau yang bisa disebut sebagai graphic standard manual
(GSM) berfungsi sebagai pedoman untuk memeriksa keaslian data identitas
perusahaan dan sebagai tata cara untuk menggunakan logo perusahaan
dengan baik dan benar.
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2. Stationary
o

Business Card
Business card adalah kartu tanda pengenal perusahaan yang wajib dimiliki
sebagai media informasi antara konsumen dan perusahaan.

o

Letterhead
Letterhead

merupakan

penulisan

resmi

yang

berfungsi

untuk

menyampaikan tulisan kepada perusahaan lain.
o

Envelope
Amplop berfungsi sebagai sarana penyegelan formalitas yang digunakan
untuk kegiatan surat-menyurat terhadap perusahaan lain maupun
konsumen.

o

Folder
Folder atau map berfungsi sebagai wadah untuk berkas-berkas daripada
data-data perusahaan maupun berkas mengenai penawaran kerjasama
kepada perusahaan lain dan konsumen.

o

Invoice
Invoice digunakan sebagai bukti transaksi yang diberikan kepada
konsumen setelah melakukan perjanjian kerjasama maupun penggunaan
jasa tetap dan sebagai arsip untuk data pemasukan perusahaan.

o

Stamp
Stamp berfungsi sebagai tanda pengesahan yang dapat digunakan pada
saat surat menyurat dan transaksi lainnya yang membutuhkan distempel
resmi dari perusahaan.

Selain rangkaian identitas yang berada didalam brand guidelines book, perlu adanya
media promosi lainnya untuk mendukung meningkatkan brand image. Media komunikasi
yang dibutuhkan, antara lain:
1. Instagram
Instagram kini berfungsi sebagai media promosi online yang utama
dikarenakan bisnis ini bergerak dibidang online khususnya Instagram, maka
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media ini menjadi hal yang paling penting. Media sosial Instagram yang
sekarang ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian besar pelaku
bisnis di Indonesia terutama Surabaya dan Instagram kini menjadi sarana
media promosi yang sering digunakan karena dapat meningkatkan minat beli
konsumen (Indika, Jovita, 2017:1). Instagram dapat memuat portfolio terbaru
secara cepat yang sedang dikerjakan oleh perusahaan, dan informasi seputar
event yang akan diadakan serta promosi lainnya. Media sosial ini menjadi
sangat penting dalam mendukung bisnis, dengan adanya perubahan pola
interaksi antara calon konsumen dengan perusahaan. Dimana konsumen
dapat langsung menggunakan fitur pencarian di Instagram dan langsung
berkomunikasi antara perusahaan melalui direct messages.

2. Bumper Video
Bumper video akan ditampikan awal video dari hasil karya Pionne Studio,
video ini berupa video singkat sederhana yang menunjukkan logo dari bisnis
ini. Guna bumper video adalah meningkatkan awareness masyarakat terhadap
brand Pionne Studio dari karya yang telah dibuat dan sebagai tanda pengenal
dari suatu karya yang telah dihasilkan oleh bisnis ini. Bumper video berfungsi
sebagai informasi maupun tanda pengenal dari suatu acara, program, produk
video, dan lain-lainnya. Selain itu video ini dapat digunakan untuk
menyampaikan awal informasi yang singkat, jelas, padat, dan menarik
sehingga konsumen dapat mengetahui secara singkat dan akhirnya
penasaran untuk mengetahui lebih lanjut (Fajar, Kamal, Nasrul, 2017:1).

3. Youtube
Youtube digunakan sebagai media utama sarana dalam menampilkan serta
menyimpan

portfolio

perusahaan

kepada

calon

konsumen

karena

kemampuannya untuk menyimpan dan memutar video dalam durasi yang
panjang dan kualitas yang baik. Dengan fitur yang ditawarkan menjadikan
media ini sangat efektif dan efisien dalam memberikan informasi dalam
tahapan pencarian yang akan dilakukan calon konsumen. Hingga saat ini
Youtube menjadi media yang paling besar bagi perusahaan untuk mencari
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klien, reputasi dan masukan tambahan untuk mengembangkan bisnis mereka
serta bersaing didunia digital online (Cannel, Travis, 2018)

4. Website
Website memuat informasi menyeluruh mengenai perusahaan, seperti
company profile, events, portofolio, dan juga kontak yang mendukung untuk
terjadinya transaksi. Penggunaan Website mampu memberikan pengalaman
yang cepat dan efisien, selain itu calon konsumen dapat diberikan pengalaman
yang secara menyeluruh dalam mencari informasi mengenai perusahaan dan
lain-lainnya (Wheeler, 2013:136)

5. Voucher
Voucher merupakah sebuah kertas kecil yang berisikan diskon atau dapat
ditukarkan dengan barang atau jasa oleh pemegangnya. Voucher dapat
diberikan kepada konsumen yang telah datang, dan bisa dijadikan penukaran
untuk menggunakan jasa dengan ketentuan khusus yang menguntungkan
konsumen. Digunakannya voucher karena secara efektif dapat membuat
konsumen tertarik untuk menggunakan produk atau jasa secara berulangulang sekaligus dapat menjadi pengingat brand bagi konsumen. (Pradipta,
Lusanjaya,Setiawan, 2017).

6. Banner
Banner akan digunakan saat mengikuti pameran dengan tujuan untuk menarik
perhatian calon konsumen, serta meningkatkan brand image dan awareness.
Media ini berfungsi sebagai “Interest” agar calon konsumen mau datang ke
booth Pionne Studio. Dipilih banner karena dapat menarik perhatian konsumen
karena ukurannya yang besar dan dukung dengan konten yang menarik maka
menjadi kombinasi yang baik dalam mempromosikan perusahaan (Ikawira,
Yudha, Fianto, Yanu Alif, dan Sutrisno, Agung. 2014).
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7. Uniform
Seragam akan digunakan oleh seluruh crew “Pionne Studio” baik saat
melakukan proses produksi, maupun ketika mengikuti Bazaar. Media ini
berfungsi untuk menarik “Attention” calon konsumen sehingga mau untuk
melakukan pencarian lebih lanjut mengenai perusahaan dan acara yang akan
diadakan. Dipilihnya seragam karena perusahaan ini bergerak dibidang jasa
yang mana kebanyakan bekerja dilapangan bersama konsumen dan massa
oleh karena itu media seragam menjadi sangat efektif dalam meningkatkan
awareness perusahaan dan mudah dikenali (Wowor, 2018).

8. ID Card
ID Card akan digunakan oleh seluruh crew “Pionne Studio” baik saat
melakukan proses produksi, maupun ketika mengikuti Bazaar. Menurut dari
(Wheeler, 2013) ID Card sangatlah penting karena media ini menjadi identitas
dari perusahaan, agar konsumen atau massa dapat mengetahui siapa yang
bekerja saat melakukan proses produksi. Media ini berfungsi untuk menarik
“Attention” calon konsumen sehingga mau untuk melakukan pencarian lebih
lanjut mengenai perusahaan dan acara yang akan diadakan.

9. Merchandise
Merchandise adalah barang-barang yang dapat diberikan kepada konsumen
sebagai tanda apresiasi ketika konsumen sudah mau datang dan bertanyatanya atau bahkan mau diajak bekerja sama untuk kedepannya. Dipilihnya
merchandise karena dapat meningkatkan brand awareness serta kualitas
pelayanan daripada aftersales perusahaan, diberikannya barang sebagai
tanda

apresiasi

kepada

konsumen

karena

turut

berpartisipasi

dan

menggunakan produk atau jasa perusahaan sehingga konsumen dapat
senang serta mengingat siapa yang memberikan barang tersebut. Barangbarang ini termasuk packaging bag dan thankyou card. (Julianti, Sri, 2014).
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10. Event Booth
Event booth atau yang juga bisa disebut pameran, merupakan cara promosi
yang melibatkan konsumen secara langsung sehingga konsumen dapat
melihat hasil karya dan kualitas secara langsung. Selain itu event booth juga
dapat menimbulkan ketertarikan bagi calon konsumen untuk menggunakan
jasa saat itu (Terdapat TV, Banner, Stationary, Signage, dll). Pameran
merupakan cara promosi yang efektif karena dapat bertukar informasi dan
menyelesaikan sebuah permasalahan dengan solusi masing-masing secara
langsung, cara ini sering digunakan untuk meningkatkan brand image dan
awareness perusahaan (Hedynata, Livia dan Radianto, Wirawan, 2016)

3.2.3. Program Media
Channel Phases dalam pemilihan media promosi sebagai tahapan komunikasi
dengan konsumen, antara lain:
1. Awareness : Membangun awareness terhadap jasa dan memberikan informasi
kepada calon konsumen.
2. Evaluation : Membangun dan membantu konsumen untuk mengevaluasi Value
Proposition yang ditawarkan.
3. Purchase : Memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli.
4. Delivery : Menyampaikan Value Proposition kepada konsumen.
5. After Sales : Memfasilitasi dan memberikan sarana pendukung setelah transaksi
selesai.
Berikut merupakan tahapan komunikasi antara brand dengan calon konsumen
berupa timeline dan touchpoints melalui media promosi.

No

Media

Waktu/Durasi
Tayang

Touch Points
dengan
Customer
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Channel
Phases

Konten Media

1

Instagram

1-2 post dalam

Instagram

Awareness,

Menyampaikan

seminggu,

@pionnestudio

Evaluation,

profile bisnis,

Februari -

Purchase,

portfolio, sebagai

berlanjut

After Sales

media untuk deal
jasa dan
memberikan
saran/kritik

2

Bumper

1 kali dalam

Saat mengikuti

Video

bulan Maret -

pameran atau

Berlanjut

Bazaar

Awareness

Video singkat
kurang lebih
seperti animasi
dari logo
Pionne Studio

3

Youtube

1-2 post dalam Youtube

Awareness,

Berisi profil bisnis

sebulan,Februari

Evaluation

dan portfolio dari

@pionnestudio

- berlanjut
4

Website

Pionne Studio

1-2 post dalam Website
sebulan,Februari

www.pionnestu

- berlanjut

dio.com

Awareness,
Evaluation,
Purchase,
After Sales

5

Voucher

Berisi profil bisnis
dan portfolio serta
segala informasi
dari Pionne
Studio

Minggu ketiga

Saat mengikuti

Awareness,

Sebagai tanda

dalam bulan Mei

pameran atau

Purchase

apresiasi kepada

Bazaar

konsumen di
pameran booth
yang
menyempatkan
waktunya untuk
mngenal Pionne
Studio
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6

Banner

Minggu ketiga

Saat mengikuti

dalam bulan Mei

pameran atau

Awareness

Menyampaikan
company profile

Bazaar

dari Pionne
Studio agar
masyarakat lebih
tertarik

7

Uniform

Minggu ketiga

Saat mengikuti

dalam bulan Mei

pameran atau

Awareness

Berisi logo
Pionne Studio

Bazaar

untuk
meningkatkan
awareness
masyarakat

8

ID Card

Minggu ketiga

Saat mengikuti

Awareness

Berisi logo

dalam bulan Mei

pameran atau

Pionne Studio

Bazaar

dan profil crew
untuk
meningkatkan
awareness
masyarakat

9

Merchandise

Minggu ketiga

Saat mengikuti

Awareness,

Berubah barang2

dalam bulan Mei

pameran atau

After Sales

yang sering

Bazaar

digunakan seharihari seperti
gfpulpen,
paperbag,
stationary beserta
logo Pionne
Studio

10

Event Booth

Minggu ketiga

Saat mengikuti

dalam bulan Mei

pameran atau
Bazaar

Awareness,
Delivery

Memamerkan
profil bisnis, visi
misi, contoh
karya maupun
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hasil karya dari
Pionne Studio

Tabel 3.1. Pemilihan dan Program Media
Sumber : Data Perusahaan

3.2.4. Anggaran Belanja Desain
Detail anggaran belanja desain yang dikeluarkan Pionne Studio untuk
mengeksekusi desain dan kebutuhan media promosi, yaitu:
No

Media

Kategori

Harga(IDR)

Satuan

Total(IDR)

Biaya Cetak

300.000

1 Buku

300.000

Business Card

Biaya Cetak

50.000

2 Box

100.000

Letterhead

Biaya Cetak

2.000

100 Lbr

200.000

Envelope

Biaya Cetak

5.000

50 Pcs

250.000

Folder

Biaya Cetak

10.000

50 Pcs

500.000

Invoice

Biaya Cetak

500

100 Lbr

50.000

Stamp

Biaya Cetak

85.000

1 Pcs

85.000

Uniform

Biaya Cetak

70.000

2 Pcs

140.000

ID Card

Biaya Cetak

8.000

10 Pcs

80.000

Signage

Biaya Cetak

1.000.000

1 Pcs

1.000.000

Graphic
1

Standard
Manual

2

3

Stationary

Social Media
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Instagram

Line

Whatsapp
4

5

150.000

Biaya

150.000

Operasional

1
Tahun
1
Tahun

600.000

150.000

150.000

Biaya Cetak

20.000

50 Pcs

1.000.000

Thankyou Card

Biaya Cetak

3.000

50 Pcs

150.000

Sticker

Biaya Cetak

1.000

Flashdisk

Biaya Produk

100.000

1 Pcs

100.000

Calendar

Biaya Cetak

500.000

1 Pcs

500.000

100
Pcs

100.000

Event Booth

pameran
Jasa Tukang

Signage

8

Biaya ID

6 Bulan

Packaging Bag

booth untuk

7

100.000

Operasional

Merchandise

Pembuatan

6

Biaya

Biaya Sewa dan

2.000.000

Desain
Biaya Jasa
Tukang
Biaya Produksi
Cetak

3 Hari –
1 Set

8.000.000

200.000

1 Set

200.000

250.000

1 Set

250.000

Banner

Biaya Cetak

300.000

1 Pcs

300.000

X-Banner

Biaya Cetak

100.000

1 Pcs

100.000

TV/LCD

Biaya Sewa

500.000

1 Pcs

100.000

Website

Lifetime

Biaya Pembuatan

2.700.000

dan Operasional

dan 1
Tahun
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2.700.000

9

Voucher

Biaya Cetak

2.500

100 Lbr

250.000

TOTAL

17.655.000

Tabel 3.2. Anggaran Belanja Desain
Sumber : Data Perusahaan

3.3. Uji Coba Produk (Prototype)
Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai sebagai
dasar untuk menetapkan efektivitas, efesiensi, dan daya tarik brand identity dan media
promosi yang dirancang untuk Pionne Studio. Bagian ini terdiri atas:
o

Desain uji coba

o

Subjek coba

o

Jenis data

o

Instrumen pengumpulan data

o

Teknik analisa data

3.3.1. Desain Uji Coba (Mock-up Solusi Desain)

3.3.1.1. Logo
Thumbnail
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Gambar 3.6. Thumbnail Logo
Sumber : Data Perusahaan

Tight Tissue

Gambar 3.7. Tight Tissue Logo
Sumber : Data Perusahaan
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Logo Final

Gambar 3.8. Final Logo
Sumber : Data Perusahaan

3.3.1.2. Graphic Standard Manual
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Gambar 3.9. Graphic Standard Manual
Sumber : Data Perusahaan

Gambar 3.10. Mock-Up Graphic Standard Manual
Sumber : Data Perusahaan
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3.3.1.2. Stationary
Business Card

Gambar 3.11. Business Card
Sumber : Data Perusahaan

Letterhead
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Gambar 3.12. Letterhead
Sumber : Data Perusahaan

Envelope

Gambar 3.13. Envelope
Sumber : Data Perusahaan

Folder
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Gambar 3.14. Folder
Sumber : Data Perusahaan

Invoice

Gambar 3.15. Invoice
Sumber : Data Perusahaan

Stamp
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Gambar 3.16. Stamp
Sumber : Data Perusahaan

3.3.1.3. Media Promosi
Instagram

Gambar 3.17. Instagram “Pionne Studio”
Sumber : Data Perusahaan

75

Gambar 3.18. Instagram Story “Pionne Studio”
Sumber : Data Perusahaan

Youtube

Gambar 3.19. Youtube “Pionne Studio”
Sumber : Data Perusahaan

Website
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Gambar 3.20. Website “Pionne Studio”
Sumber : Data Perusahaan

77

Bumper Video

Gambar 3.21. Naskah Bumper Video
Sumber : Data Perusahaan
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Voucher

Gambar 3.22. Voucher
Sumber : Data Perusahaan

Uniform

Gambar 3.23. Uniform
Sumber : Data Perusahaan
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ID Card

Gambar 3.24. ID Card
Sumber : Data Perusahaan

Packaging

Gambar 3.25. Thankyou Card
Sumber : Data Perusahaan
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Gambar 3.26. Packaging Bag
Sumber : Data Perusahaan

Merchandise

Gambar 3.27. Calender
Sumber : Data Perusahaan
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Gambar 3.28. Flashdisk
Sumber : Data Perusahaan

Gambar 3.29. Sticker
Sumber : Data Perusahaan
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Banner

Gambar 3.30. X-Banner
Sumber : Data Perusahaan

Gambar 3.31. Side Banner
Sumber : Data Perusahaan
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Event Booth

Gambar 3.32. Event Booth
Sumber : Data Perusahaan
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3.3.2. Subjek Coba (Responden/ Expert User & Extreme User)
Dalam perancangan brand identity untuk brand “Pionne Studio”, subjek coba yang
akan diwawancara adalah subjek coba yang berkaitan langsung dengan bidang branding,
production house, dan media sosial. Selain itu juga akan diadakan wawancara untuk
extreme user yang sering menggunakan jasa production house dan social media
management. Berikut merupakan batasan mengenai subjek uji coba, antara lain:


Expert User
Dilakukannya wawancara kepada expert user yang telah berpengalaman di
bidang branding, production house, dan media sosial di wilayah Surabaya
dengan pengalaman minimal 2 tahun. Hasil data didapatkan akan dijadikan
panduan untuk merevisi desain.



Extreme User
Wawancara dilakukan kepada extreme user di wilayah Surabaya yang pernah
menggunakan jasa yang serupa. Extreme user setidaknya sudah 2 kali atau
lebih menggunakan jasa production house atau social media management
untuk mengembangkan bisnis mereka.



Kuesioner
Kuesioner online akan dibagikan kepada 50 hingga 100 orang yang memiliki
kriteria yang memenuhi target market dari “Pionne Studio”

Berikut adalah profil expert user dan extreme user:
Expert User :
1. Ari Kurniawan
34 tahun. Seorang dosen di Universitas Ciputra, desainer grafis, dan
partner dari Butawarna Design Coop. Ari Kurniawan adalah seorang
yang ahli didalam bidang branding.
2. Claudia Jauwena
24 tahun. Seorang pewirausaha dibidang production house dan
merupakan CEO dari On-Site Studio.
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3. Tommy Tarumanegara
23

tahun,

Seorang

Creativepreneur

dan

pewirausaha

yang

berpengalaman di bidang branding, production house, maupun social
media. Beliau adalah CEO dari IDEAdventure yang menjalani karirnya
khususnya mengenai bisnis dan marketing.

Extreme User :
1. Erik Sanjaya
26 tahun, Beliau adalah seorang yang berkaring dibidang Event
Organizer selama kurang lebih 4 tahun. Merupakan CEO dari Evoke
EO yang sering menggunakan jasa production house sebagai
kebutuhan dalam mengembangkan bisnisnya.
2. Herlien Ongkodjoyo
40 tahun, Beliau adalah seorang pewirausaha yang berkarir dibidang
interior dan kontraktor. Ingin mengembangkan bisnisnya lewat dunia
online serta telah menggunakan jasa serupa untuk mengembangkan
bisnisnya. Ia juga pewirausaha dibidang retail yang menjual produkproduk branded secara online khususnya di Instagram.
3. Ivan Nathaniel
25 tahun, Seorang Enterpreneur dan seorang pewirausaha dibidang
Event Organizer selama kurang lebih 2 tahun. Merupakan anggota dari
FNF Market dan sering menggunakan jasa manajemen media sosial
dalam membangun portfolio bisnisnya.
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3.3.3. Jenis Data
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa
wawancara expert user dan extreme user, dan metode kuantitatif yang berupa kuisioner.
Wawancara dilakukan dengan menunjukan desain uji coba (prototype) untuk mengetahui
pendapat dari para narasumber. Data yang didapatkan nantinya akan dijadikan dasar
untuk mengetahui tingkat efektifitas jasa production house, efesiensi media promosi, daya
Tarik desain, dan kekurangan prototype semua brand identity serta media promosi dari
“Pionne Studio”. Jika banyak narasumber memberikan tanggapan yang kurang baik,
maka desain uji coba akan diperbaiki sesuai dengan masukan yang diberikan. Jika
tanggapan yang diberikan oleh narasumber maka akan dimaksimalkan menjadi final
design.
Metode Pengumpulan Data
-

Pengumpulan data dengan metode kuantitatif dilakukan dengan membagikan
kuesioner online kepada 50 hingga 100 orang untuk mengetahui minat
masyarakat terhadap jasa videografi dan manajemen media sosial.

-

Pengumpulan data dengan metode kualitatif dilakukan dengan melakukan
wawancara kepada expert user dan extreme user untuk mengetahui potensi
pengembangan bisnis videografi di media sosial.

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode Penggalian Data Primer & Sekunder)
Berikut adalah tabel yang berisi fokus pertanyaan yang akan diajukan kepada
narasumber expert dan extreme user serta kepada responden:
TEKNIK
NO

PENGUMPULAN

SUMBER DATA

INSTRUMEN

Wawancara

Expert user

Review mengenai desain keseluruhan

(Kualitatif)

(Branding)

Pionne Studio

DATA
1

Cara agar brand image melekat di
masyarakat
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Strategi untuk menarik calon konsumen
agar

mengerti

menggunakan
manajemen

betapa
jasa

media

pentingnya

videografi
sosial

dan
dalam

mengembangkan bisnis

Strategi promosi untuk brand baru

Review media promosi yang akan
digunakan
Expert user

Persepsi media yang digunakan

(Production

narasumber untuk mempromosikan

House)

bisnis mereka

Persepsi narasumber mengenai
branding

Masukan narasumber mengenai
strategi media promosi Pionne Studio

Masukan narasumber mengenai media
promosi yang efektif untuk Pionne
Studio

Persepsi mengenai brand identity dari
Pionne Studio
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Expert user

Persepsi media yang digunakan

(Social Media)

narasumber untuk mempromosikan
bisnis mereka

Persepsi narasumber mengenai
branding

Masukan narasumber mengenai media
promosi online yang efektif untuk
Pionne Studio

Persepsi mengenai konten video yang
menarik calon konsumen
Extreme user

Efektivitas penggunaan jasa production
house dan social media management
yang digunakan oleh narasumber

Persepsi narasumber mengenari
branding

Masukan narasumber terhadap media
promosi yang digunakan Pionne Studio

Persepsi pemilihan jasa prodution
house dan social media management
yang dipilih oleh narasumber
2

Kuesioner

Responden

Persepsi responden terhadap bisnis

(Kuantitatif)

serupa dengan Pionne Studio
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Masukan responden mengenai
branding dari Pionne Studio

Persepsi responden terhadap media
promosi dalam production house dan
social management

Persepsi responden mengenai pesan
dari identity media promosi apakah
tersampaikan

Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Sumber : Data Perusahaan
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