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BAB III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual  

Strategi komunikasi visual 504 slowbar untuk pembuatan brand activation 

adalah membuat event workshop tentang latte art. Workshop ini bertajuk “ 504 

Seni Latte “. Tujuan dari workshop ini adalah untuk memperkenalkan kepada 

civitas Universitas Ciputra tentang speciality coffee. Workshop ini akan 

dilaksanakan di 504 slowbar di lantai 2 depan perpustakaan. Kegiatan ini akan 

dibagi menjadi beberapa kloter dan 1 kloter maksimal 3 orang agar workshop 

dapat berjalan efektif. yang bermaksud untuk mengenalkan industri specialty 

coffee kepada civitas Unviersitas Ciputra.  

Peserta workshop akan mendapatkan kit untuk menunjang kegiatan 

tersebut,sehingga peserta hanya perlu membayar sejumlah uang dan hadir pada 

jadwal yang sudah dipilih. Kegiatan ini akan di mulai pada awal semester 8 dan 

berakhir sebelum semester 8 usai.  

3.2. Konsep Perancangan 

Brand Verbal : 504 slowbar adalah sebuah bisnis di bidang food and beverage 

yang akan membuat sebuah brand activation yaitu event workshop. Workshop 

yang akan dibuat adalah workshop latte art, dengan judul “504 Seni Latte”. 

Workshop akan diadakan di Universitas Ciputra.  

Brand Attributes : Menyajikan sebuah pengalaman baru mengenai industri 

specialty coffee di Universitas Ciputra dengan mengadakan workshop latte art. 

Brand Keywords : Workshop, Latte Art, Speciality Coffee 

Brand Line : nakal boleh jahat jangan 

Konsep Gaya Desain 
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Gaya Desain 

Untuk kebutuhan workshop “ Seni Latte” gaya desain yang akan digunakan 

adalah Modern Illustration, dan tetap konsisten dengan tema “ nakal boleh jahat 

jangan “ yang sudah ditentukan pada GSM ( graphic standard manual ) dari bisnin 

504 Slowbar. Dengan menggunakan gambar tangan khas 504 slowbar, segala 

kebutuhan untuk workshop akan mengikuti gaya tersebut. Gaya desain yang 

cenderung lebih luwes. Hal ini merepresentasikan kebebasan. 

Gambar 3.1 contoh modern Illustration  

 

Tipografi 

Tipografi yang digunakan untuk desain pada workshop ini disesuaikan 

dengan ketentuan standar dari brand 504 slowbar. Pada text yang besar / headline 
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menggunakan gambar tangan manual, sedangkan untuk teks tulisan body 

menggunakan typeface “ Gloria Hallelujah “  typeface  ini dipilih karena sesuai 

dengan gaya desain brand 504 slowbar.  

 

 
Fotografi  
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Untuk  fotografi 504 slowbar menggunakan tone warna yang kehijauan, 

dan cenderung hangat. Karya foto juga sebisa mungkin yang natural, dan tidak di 

setting. Tone ini seperti ini biasanya dihasilkan menggunakan kamera film / analog. 

Gambar 3.2 Gaya design foto 504 Slowbar 

 
 
Layout 

Layout yang diterapkan pada desain 504 slowbar adalah layout yang 

asimetris, hal ini juga dilakukan untuk menjaga konsistensi gaya desain yang 

bebas dan luwes. 

Gambar 3.3 contoh layout asimetri 

Palet Warna 
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Palet warna yang digunakan untuk brand 504 slowbar adalah sebagai 

berikut. Untuk design dan tulisan menggunakan warna hitam dan putih sedangkan 

warna lainnya adalah panduan tone untuk fotografi. 

 

 

Gambar 3.4 palet warna 

 

 

 
Gambar 3.5 logo untuk workshop “ 504 Seni Latte “ 
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3.2.2 Konsep Pemilihan Media 
 
Dibawah ini adalah beberapa tahapan untuk mengkomunikasikan yang termasuk 

kedalam channel phase :  

x Awareness 

Tahap ini adalah tahapan yang mengenalkan produk atau jasa kepada 

calon customer untuk meningkatkan awareness terhadap brand. 

x Evaluation 

Merupakan tahapan dimana calon customer mengevaluasi value atau nilai 

positif dari sebuah brand lalu menciptakan sebuah opini tentang brand 

tersebut. 

x Purchase 

Pada tahap ini customer telah memutuskan untuk melakukan pembelian 

terhadap barang atau jasa dari suatu brand. 

x Delivery 

Tahap dimana brand men deliver value atau nilai positif terhadap suatu 

brand kepada customer. 

x Aftersales 

Pada tahapan terakhir ini sebuah brand memberikan servis atau layanan 

yang dilakukan setelah adanya penjualan. 

 

Target market merupakan sekelompok orang yang menjadi sasaran 

sebagai customer yang berpotensi untuk melakukan pembelian terhadap barang 

atau jasa dari sebuah perusahaan (Wahjono,2018). Hal ini sangat penting untuk 

ditentukan karena akan berpengaruh terhadap semua penggunaan media untuk 

promosi dari bisnis 504 Slowbar.  

 

x Target Market 

Berdasarkan letak geografis target market dari brand 504 Slowbar ini 

ada di Surabaya lebih spesifiknya di Surabaya Barat di dalam lingkungan 

Universitas Ciputra. Dari bisnis 504 slowbar target market yang dituju 

adalah : 
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a. Mahasiswa Universitas Ciputra yang ber umur 18 – 23 tahun yang bisa 

disebut sebagai pecinta kopi. Dan merasa kopi adalah kebutuhan 

bukan keinginan. Di sisi lain target market merasa ada sebuah seni 

yang ada di setiap seduhan kopi maupun minuman jenis lain. 

b. Anak muda diluar lingkungan Universitas Ciputra yang berumur 18 – 

25 tahun yang penasaran dan suka mencoba sesuatu yang baru.  

x Segmenting 

Perilaku seseorang yang memiliki sifat penasaran dan ingin mencoba 

sesuatu yang baru, merupakan peluang yang cukup bagus untuk 

diselenggarakannya kegiatan workshop 504 seni latte. 

x Positioning 

Sebuah kegiatan positif yang dapat menambah ilmu dan 

pengetahuan serta menjadi sesuatu yang baru untuk meningkatkan skill 

dalam membuat latte art. 

 

Maka berikut adalah media promosi yang digunakan untuk membangun 

awareness workshop “504 Seni Latte” : 

 

x Instagram (Sosmed) 

Saat ini sosmed atau social media menjadi salah satu media untuk 

mempromosikan suatu produk atau jasa. Dengan media ini diharapkan 

konsumen dapat langsung berkomunikasi dengan brand tersebut 

(Helianthusonfri,2018).  

Oleh karena itu media Instagram dengan menerapkan teori AIDA 

dipilih karena sangat tepat untuk menjadi media promosi dari “504 Seni 

Latte”. 

 

x Billboard (ATL) 

Billboard adalah salah satu media promosi yang dapat membangun 

image dari sebuah bisnis atau acara, dan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan. Selain itu billboard juga dapat mengingatkan orang dijalan 

untuk tidak lupa tentang bisnis atau sebuah acara tertentu 

(Fachruddin,2017). 
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Maka dari itu, media promosi billboard dipilih untuk menjadi salah 

satu media promosi dari “504 Seni Latte” 

 

x TV lift dan Poster dalam lift (BTL) 

Media promosi ini dipilih karena media ini adalah media yang 

langsung bersentuhan dengan lingkungan Universitas Ciputra. Dimana 

tempat yang akan menjadi lokasi workshop “504 Seni Latte”. 

 

3.2.3 Program Media 

No. Media Waktu Touchpoints Channel 
Phases 

1. Instagram post April – Mei 2020 Online ( Instagram ) Memberi 

attention untuk 

membangun 

awareness 

2. Instagram post April – Mei 2020 Online ( Instagram ) Interest, untuk 

membuat 

konsumen 

mulai tertarik 

3. Instagram post April – Mei 2020 Online ( Instagram ) Desire, untuk 

membuat 

konsumen 

ingin mengikuti 

workshop. 

4. Instagram post April – Mei 2020 Online ( Instagram ) Action, 

customer bisa 

melakukan 

pendaftaran. 

5. Billboard April – Mei 2020 

3-4 x / hari 15 

detik 

Offline  (out of 

home) 

Video info 

dengan contact 

person 
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6. Poster April – Mei 2020 Offline  (Work & 

School) 

Informasi 

lengkap 

dengan 

copywriting 

yang sesuai. 

7. Video TV April – Mei 2020 

4x / hari, 20 detik 

Offline  (Work & 

School) 

Video singkat 

dengan 

menunjukkan 

pembuatan 

latte art 

8. Video after 

Movie 

Setelah 

workshop di 

setiap batch 

Offline  Video peserta 

saat mengikuti 

workshop 

untuk di 

posting oleh 

peserta 

 
Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 
3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Design 

konten 

Instagram 

(foto) 

Biaya produksi 

jasa design 

3 150.000 450.000 

2 Design 

konten 

Instagram 

(Video) 

Biaya produksi 

jasa design 
1 500.000 500.000 

3 Design 

materi 

Biaya produksi 

jasa design 
1 500.000 500.000 
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Billboard 

(Video) 

4 Design 

poster 

dalam lift 

Biaya jasa design 1 150.000 150.000 

5 Video TV 

depan lift 

Biaya produksi 

jasa design 

1 500.000 500.000 

6 Video after 

movie 

peserta 

Biaya produksi 

jasa design 

1 500.000 500.000 

7 Cetak 

poster lift 

A2 

Biaya cetak A2 3 75.000 225.000 

Total 2.725.000 

 
Tabel 3.2 Anggaran Belanja Design 

 

3.3 Uji Coba Produk (prototype) 
Prototyping atau uji coba produk bertujuan untuk uji coba dan seb agai 

metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat 

efektivitas, dan tepat sasaran dari design worksho “504 Seni Latte” kepada 

target market yang dituju. 
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3.3.1 Design Uji Coba  
- Media Promosi 
- Logo Event 

 

 
Gambar 3.6 Tighttissue Logo Workshop “504 Seni Latte” 

(Sumber: Penulis) 

 

504 Seni Latte merupakan logo activation dari brand 504 Slow Bar. Aktivasi 

yang dilakukan berupa workshop latte art yang bertujuan untuk mengingatkan 

brand 504 Slow Bar pada konsumen. Logo 504 Seni Latte ini dirancang tetap 

sejalan dengan gaya design 504 Slow Bar yaitu Modern Illustration. 
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- Instagram Post 
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Gambar 3.7 Tighttissue Instagram Post 

(Sumber: Penulis) 
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Instagram Post 504 Seni Latte dibuat dengan menggunakan teori Attention, 

Interest, Desire, dan Action atau biasa disebut teori AIDA. Pada setiap post untuk 

Instagram akan menggunakan copywriting yang sesuai dengan konsep 504 Slow 

Bar. 

 

- Billboard Video 

 
Gambar 3.8 Tighttissue konten billboard 

(Sumber: Penulis) 

 
Untuk penggunaan media billboard yang berlokasi di belalai pom bensin 

Citraland, akan menggunakan format video berdurasi 15 detik sebagai 

background, dan memberikan copywriting yang ada sepanjang video berlangsung. 

Hal ini dilakukan karena mengingat orang yang melihat billboard tersebut hanya 

lewat, sehingga tidak banyak waktu yang dapat dihabiskan untuk melihat konten 

dari billboard tersebut. 
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- Video depan lift UC 

 

 

Gambar 3.9 Tighttissue Konten video Lift 

(Sumber: Penulis) 

 

Pada media TV untuk depan lift berdurasi 20 detik dengan konten video 

orang sedang berlatih membuat latte art dengan tulisan singkat di depannya yang 

memungkinkan untuk dibaca pada saat orang menunggu lift.  

 

- Video after movie peserta 

 

Gambar 3.10 Tighttissue Konten video after movie 

(Sumber: Penulis) 

 

Video after movie akan di buat saat workshop berlangsung, dan berisi 

dokumentasi peserta selama workshop berlangsung. Dan di ditujukan untuk 

peserta upload pada akun social medianya, sehingga dapat menjangkau orang2 

terkait. 
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- Stationery Set 
- Handbook A5 

 

Gambar 3.11 Tighttissue Handbook 

(Sumber: Penulis) 

 

Handbook berukuran A5 berisi materi dasar dan singkat tentang latte art, 

pengertian latte art, definisi foam, tips dan trik. Pada halaman belakang handbook 

akan diberi beberapa lembar kosong untuk notes. Handbook cover menggunakan 

bahan samson. 
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- Sertifikat 

 

Gambar 3.12 Tighttissue Sertifikat 

(Sumber: Penulis) 

 

Sertifikat di cetak di kertas samson berukuran A4, sertifikat berisi nama, 

tanggal mengikuti, batch, tanda tangan penyelenggara, dan stempel. Sertifikat ini 

bisa ditukarkan KP (kredit poin) untuk peserta yang statusnya mahasiswa 

Universitas Ciputra. 
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- Stempel 

 

Gambar 3.13 Tighttissue Stempel 

(Sumber: Penulis) 

 

Stempel diperlukan untuk di bubuhkan pada lembar – lembar yang 

membutuhkan legalitas dan bukti autentik. 
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- Giveaway  

- Goodie bag 

 

Gambar 3.14 Tighttissue goodie bag 

(Sumber: Penulis) 

 

Goodie bag berbahan kanvas atau belacu menjadi salah satu giveaway item 

yang digunakan sebagai wadah untuk item giveaway lainnya. 

 

- Sticker pack 

 

 

Gambar 3.15 Tighttissue Sticker pack 

(Sumber: Penulis) 
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Sticker pack dengan tema latte art, yang menggunakan gaya design khas 

504 Slow Bar terdiri dari 4 sticker. Sticker ini sangat terbatas dan hanya bisa 

didapatkan jika mengikuti workshop 504 Seni Latte. 

 

- Apron 

 

Gambar 3.16 Tighttissue Apron 

(Sumber: Penulis 

Apron dengan design simple dan akan digunakan oleh peserta pada saat 

mengikuti workshop. Apron ini berbahan belacu dengan logo berbahan kulit yang 

di emboss. 
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- Applicational 
- Poster A1 

  

 

Gambar 3.17 Tighttissue Poster di lokasi 

(Sumber: Penulis) 

 

- Thankyou Card 

 

 

Gambar 3.18 Tighttissue Thank you card 

(Sumber: Penulis) 
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- Signage lokasi 

 

 

Gambar 3.19 Tighttissue signage 

(Sumber: Penulis) 

 

 

 

3.3.2 Subjek Coba (responden / expert user & extreme user) 
 

Extreme user yang dipilih adalah orang orang yang dekat dengan bidang 

kopi namun hanya sebatas penikmat kopi, sehingga dapat mengetahui insight 

dari orang – orang tersebut. 

 

x Johan Pratama, 22 tahun penikmat kopi dan tertarik dengan latte art 

x Egha A P, 24 tahun seorang yang pernah mengulik varietas kopi 

x Edwin Ervanto, 50 tahun seorang dosen yang pernah mempelajari tentang 

kopi 
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Expert user dipilih untuk dapat mengembangkan solusi – solusi baru. 

Dengan Teknik wawancara dan dengan pertanyaan yang relevan. Expert user 

yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang sudah cukup 

lama dan praktisi di bidang design. 

 

x Fariz M Putra, founder dari pecah telor studio, salah seorang praktisi yang 

cukup aktif dalam bidang design, selain itu Fariz juga bekerja sebagai art 

director. 

x Maulana Bintang, designer di Fanrong studio di Surabaya 

x Bayu Prasetya, mantan ketua ADGI Surabaya (asosiasi designer grafik 

Indonesia) 

 

3.3.3 Jenis Data 
 
Uji Coba produk bertujuan untuk proses pengumpulan data yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat efaektivitas, dan daya 

Tarik serta untuk meningkatkan kualitas prototype yang telah dihasilkan. 

 

3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 
Sekunder) 

 

No Teknik 
Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Instrumen 

1 Wawancara 

Expert 

Fariz M Putra, ard 

director pecah telor 

Jakarta 

Review tentang strategi 

aktivasi, promosi, dan design 

yang telah dilakukan  oleh 504 

slowbar, serta meminta saran 

untuk improvement. 

2 Wawancara 

Expert 
Maulana Bintang, 

designer di sebuah 

studio di Surabaya 

 

Review tentang strategi 

aktivasi, promosi, dan design 

yang telah dilakukan  oleh 504 
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slowbar, serta meminta saran 

untuk improvement. 

3 Wawancara 

Expert 
Bayu Prasetya, 

mantan ketua 

ADGI Surabaya 

(asosiasi designer 

grafik Indonesia) 

 

Review tentang strategi 

aktivasi, promosi, dan design 

yang telah dilakukan  oleh 504 

slowbar, serta meminta saran 

untuk improvement. 

4 Wawancara 

Extreme 
Johan Pratama, 21 

tahun penikmat 

kopi dan tertarik 

dengan latte art 
 

Bagaimana pendapat 

narasumber terhadap promosi 

dan design yang sudah dibuat. 

Apakah komponen – komponen 

tersebut sudah sesuai, mudah 

dipahami, dan tepat sasaran. 

5 Wawancara 

Extreme 
Egha AP, 23 tahun 

seorang pebisnis 

dan event planer 
 

Bagaimana pendapat 

narasumber terhadap promosi 

dan design yang sudah dibuat. 

Apakah komponen – komponen 

tersebut sudah sesuai, mudah 

dipahami, dan tepat sasaran. 

6 Wawancara 

Extreme 
Edwin, 50 tahun 

seorang dosen 

yang pernah 

mendalami tentang 

kopi 
 

Bagaimana pendapat 

narasumber terhadap promosi 

dan design yang sudah dibuat. 

Apakah komponen – komponen 

tersebut sudah sesuai, mudah 

dipahami, dan tepat sasaran. 

 
Tabel 3.3 Instrumen pengumpulan data 

 

  


