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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual  

Hepi Circle merupakan brand e-commerce yang menyediakan solusi 

alternatif bagi calon konsumen untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai 

atau dalam hal ini brand menyebutnya sebagai kemasan plastik tidak tepat guna. 

Hepi Circle mengedepankan kenyamanan dan pengalaman konsumen dalam 

menggunakan jasa dan produk yang ditawarkan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

Hepi Circle bermimpi untuk membangun sebuah kebiasaan baik untuk bersama-

sama dengan para konsumen mengurangi angka pemakaian plastik tidak tepat 

guna dan membuat lingkungan menjadi lebih baik. Dalam hal ini pengetahuan dan 

aksi konsumen memiliki peran yang sangat besar didalam kesuksesan yang 

dimiliki oleh Hepi Circle. 

Menurut Kotler (dalam Rahman, M. D. F., 2019:4) perilaku (attitude) adalah 

evaluasi, perasaan, dan kecenderungan individu dalam menghadapi suatu 

situasi/benda yang relatif konsisten. Sedangkan menurut Joes (2018) perilaku 

yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu tertentu secara konsisten akan 

membentuk sebuah kebiasaan (secara alami). Mengacu pada teori ini tujuan Hepi 

Circle untuk membangun kebiasaan baik dalam konteks ini kebiasaan yang ramah 

lingkungan sangatlah penting untuk dikomunikasikan kepada calon konsumen 

dengan tepat. Tentu kebiasaan tidak dapat secara langsung berubah seperti 

halnya membalikan telapak tangan. Kebiasaan harus di bentuk secara pelahan 

dan dikomunikasikan selangkah demi selangkah hingga kebiasaan baik dapat 

terbentuk. Untuk melakukan ini strategi komunikasi visual yang dirancang adalah 

metode brand campaign melalui media promosi yang dimiliki oleh brand Hepi 

Circle. Brand campaign ini juga dilakukan untuk menjadi alat komunikasi brand 

dan edukasi brand di masyarakat agar brand awareness Hepi Circle dapat 

meningkat. Sesuai dengan hasil kajian pustakan brand awareness dapat 

dikembangkan dengan desain brand, komunikasi brand, dan promosi/aksi brand 

yang tepat dan sesuai dengan tujuan dari brand tersebut.  
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Rancangan brand campaign dengan tema #AwalKebiasaanBaik untuk 

brand Hepi Circle dibuat dengan tujuan agar konsumen lebih sadar akan pilihan 

dan aksi yang mereka lakukan berpengaruh besar pada dampak yang dihasilkan. 

Salah satu yang digarisbawahi di dalam perancangan brand campaign ini adalah 

kebiasaan buruk dalam mengkonsumsi plastik tidak tepat guna atau plastik sekali 

pakai yang berlebihan. Rancangan brand campaign ini dirancang dengan harapan 

dapat memicu masyarakat khususnya calon konsumen Hepi Circle agar 

mengambil langkah awal dengan perlahan untuk mengurangi penggunaan plastik 

buruk berlebih dikehidupan sehari hari dengan aksi pakai dan isi ulang.  

3.2. Konsep Perancangan 

Rancangan brand campaign dengan tema “Awal Kebiasaan Baik” untuk 

Hepi Circle dibuat dengan tujuan untuk dapat meningkatkan brand awareness 

Hepi Circle terhadap calon konsumen sebagai sarana komunikasi dan edukasi 

brand ramah lingkungan serta mengajak para calon konsumen untuk 

mengembangkan kebiasaan baik untuk bumi dan kehidupan yang lebih baik pula. 

Perancangan brand campaign ini mengangkat konsep komunikasi sederhana 

dengan perlahan-lahan yang berisikan pesan ringan yang memiliki relasi dengan 

kehidupan sehari-hari dari sisi konsumen. Strategi komunikasi secara perlahan 

dengan informasi secukupnya ini dirancangan agar calon konsumen atau audiens 

tidak bosan dan penuh oleh infomasi yang berlebihan. Adapun strategi 

perancangan brand campaign ini difokuskan pada komunikasi berkala melalui 

media sosial yang dimiliki oleh Hepi Circle dan ditunjang dengan interaksi 

langsung kepada konsumen dengan mengikuti kegiatan/event yang berkaitan 

dengan brand.  
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3.2.1. Brand Verbal 

Hepi Circle menyediakan kenyamanan dalam berbelanja produk sehari-

hari tanpa kemasan sekali pakai. Warung hepi dan jasa antar produk disediakan 

untuk memudahkan konsumen dalam berbelanja. Konsumen hanya perlu 

membayar satu kemasan untuk dipakai berulang kali sehingga konsumen tidak 

perlu untuk merogoh kantong demi membayar biaya kemasan yang tidak perlu dan 

dapat menghemat biaya pengeluaran. Berkurangnya pemakaian kemasan plastik 

tidak tepat guna dan berahlinya konsumen menjadi lebih bijak dalam berbelanja, 

maka pengurangan penggunaan plastik sekali pakai/tidak perlu akan terjadi dan 

sampah palstik yang dihasilkan akan berkurang secara drastis. 

3.2.2. Brand Attributes 

Berdasarkan brand verbal Hepi Circle diatas adapun janji brand yang tertus 

dibawa oleh Hepi Circle adalah “bersama dengan para konsumen kita bangun 

kebiasaan baik untuk mengurangi pemakaian plastik tidak perlu demi hidup yang 

lebih baik.” Melalui janji brand ini dapat ditemui beberapa kata kunci yang menjadi 

awal dari tema brand campaign yang akan dirancang antara lain Bersama, Kurangi 

Plastik, Kebiasaan Baik, Hidup Lebih Baik. Dari kata kunci tersebut maka 

keseluruhan konsep brand campaign yang akan dirancang adalah “A Better 

Lifestyle for A Better World” dengan tema dan pesan yakni awal kebiasaan baik 

untuk dampak yang lebih baik pula. 

3.3. Konsep Gaya Desain. 

Berdasarkan konsep brand campaign yang mengangkat perubahan dan 

pembangunan kebiasaan baik dari awal, maka pendekatan perlahan dan pesan 

dengan langkah-langkah yang tepat menjadi prioritas di dalam brand campaign 

#AwalKebiasanBaik ini. Oleh karena itu gaya desain yang sesuai dengan konsep 

dan pesan verbal yang tidak terlalu penuh dan sederhana adalah gaya desain 

digital-new simplicity. Digital-New Simplicity adalah gaya desain yang 

menyederhanakan kekompleksitasan sebuah desain dengan mengurangi 

penggunaan elemen dalam desainnya. Gaya desain ini memperlihatkan 

kesederhaan atau minimalism yang mengurangi desain pada grafis namun tetap 



37 

 

mempertahankan kepribadian, elegan, dan dapat dengan baik menyampaikan 

pesan dari desain tersebut kepada audiens. (Wang, S. 2020). Menurut Kenya Hara 

(2018) didalam bukunya yang berjudul “Designing Design” menjelaskan bahwa 

perkembangan gaya design simplicity telah masuk dan membangun sisi estetik 

yang lebih menarik bagi audiens dibandingkan dengan desain yang mewah atau 

desain yang berlebihan. Kesederhaan dari desain baik dari verbal, layout, tipografi, 

warna, dan fotografi mengangkat dan memusatkan desain pada penyampaian 

pesan yang lebih elegan.  

 

 

Gambar 3.1. MUJI Coorporate Advertising & Designing Design Book. 

Sumber: Hara, K. (2007). Hara Design Institute Website. 
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3.3.1. Layout 

New simplicity memiliki ciri khas layout yang sangat bersih dan 

menggunakan whitespace seminimal mungkin namun tetap mempertahankan 

esensi desain dan mengkomunikasikan pesan yang dibuat. Komposisi layout rapi 

sehingga ruang kosong kertas berakhir menjadi esensi estetik dan menyatu 

dengan desain yang dbuat. Pemilihan layout sederhana namun elegan ini 

ditujukan agar audiens dapat menikmati dan menyerap informasi yang diberikan 

dengan santai dan tenang secara pelahan seperti konsep tema kampanye yaitu 

#AwalKebiasaanBaik. 

 

Gambar 3.2. Konsep referensi layout desain Derek Peet (2015). 

Sumber gambar: behance.net 

 

Gambar 3.3. Konsep referensi layout desain HipDict (2019). 

Sumber gambar: Instagram.com 
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3.3.2. Warna 

Warna merupakan salah satu elemen kunci sebuah desain. Hal ini 

dikarenakan kebolehannya dalam memicu emosi audiens yang melihatnya. 

Pemilihan warna yang sesuai dengan keseluruhan konsep minimalis dan konsep 

campaign dipilah dengan hati-hati. Pemilihan warna yang digunakan mencakup 

warna biru yang menyimpan kemisteriusan dan kekuatan dari alam yaitu lautan. 

Lebih spesifik campuran warna biru ini melambangkan kesegaran, kebersihan, 

energi, dan alur yang mengalir sesuai dengan nilai brand Hepi Circle. Campuran 

warna putih dipilih untuk menggambarkan kejernihan, kebaikan, dan 

kesederhanaan yang sesuai dengan konsep campaign yang dirancang. 

Penggunaan campuran warna hitam dipilih untuk merepresentasikan keseriusan 

dari pesan dan gaya elegan dari brand yang ingin disampaikan. (Ambrose dan 

Harris, 2011). 

       

Gambar 3.4. Brand campaign color palette yang terinspirasi dari laut. 

Sumber: Pantone.com 
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3.3.3. Tipografi 

Mengangkat gaya desain new simplicity, rancangan tipografi pada desain 

brand campaign Hepi Circle menggunakan typeface yang tergolong dalam 

keluarga sans serif yaitu “Open Sans”. Sans serif menurut Samara (2018) 

merupakan typeface yang dikembangkan pada zaman perkembangan industri 

yang banyak digunakan untuk keperluan periklanan. Tipografi jenis ini sengaja 

didesain sesederhana mungkin tanpa elemen tambahan (serif) dan bervariatif di 

sisi ketebalan setiap huruf. Penggunaan berat (ketebalan) huruf yang berbeda-

beda pada tipografi dapat menunjukan emosi dan posisi (berat pesan) yang ingin 

disampaikan. Kesederhanaan dan garis alami dari sans serif menunjukan kesan 

elegan yang modern secara alami. (Saltz, 2019). 

 

 

Gambar 3.5. OpenSans-ExtraBold, OpenSans-Light, OpenSans-Regular 

Sumber: Data pribadi. 

3.3.4. Desain dan fotografi 

Didalam gaya desain new simplicity biasanya ada penggunaan elemen 

grafik sederhana dan fotografi sebagai penunjang informasi yang akan 

disampaikan. Melalui rancangan brand campaign #AwalKebiasaanBaik, brand 

Hepi Circle ingin menyampaikan kesederhaan dan ketulusan aksi yang dapat 

dilakukan oleh audiens melalui desain dan foto yang merepresentasikan pesan 

tersebut. Grafik dan foto yang digunakan adalah gambar yang jelas, bersih, dan 

tidak memiliki elemen berlebih/ramai untuk dipandang sehingga desain dapat 

secara langsung mengkomunikasikan pesan dengan baik.  

ABCDEFGHIJKLMNOP

QRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz 

1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNOPQ

RSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrst

uvwxyz 

1234567890 

 

ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqr

stuvwxyz 

1234567890 
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Gambar 3.6. Konsep referensi desain dan fotografi karya Ricky Chan, Pricilla So, 

Kan untuk SK T  Δ OU D  W’    OLL  TIO  LOOKBOOK. 

Sumber gambar: thro-sketcharound.com 

3.4. Strategi Media 

Strategi media yang digunakan didalam perancangan brand campaign 

#AwalKebiasaanBaik ini memfokuskan pada penyampaian dan komunikasi pesan 

serta nilai brand kepada target konsumen dan target audiens yang dituju. Adapun 

target audiens atau calon konsumen yang dimaksud adalah mereka terutama para 

wanita dijenjang umur 20-35 tahun (termasuk didalam generasi millennial) sedang 

bekerja, kuliah, maupun sudah berkeluarga. Penggolongan target audiens 

dan/atau calon konsumen ini dikategorikan sesuai dengan kebiasaan hidup dan 

aktivitas mereka yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi atau lebih 
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dikenal sebagai generasi millennial. Generasi ini adalah mereka yang lahir 

diantara tahun 1980-2000 dimana kemajuan teknologi terjadi dengan sangat 

pesat. Karena dibesarkan pada era perkembangan teknologi maka generasi ini 

sengat terikat dalam memanfaatkan teknologi dan informasi untuk menjadikan 

aktivitas mereka menjadi sangat mudah, instan serta update dengan informasi 

terkini. (Hidayatullah, S., Waris, A., & Devianti, R. C., 2018). Adapun beberapa 

media informasi dan teknologi yang cenderung digunakan oleh target audiens 

adalah media online yang kuat ikatannya dengan internet dan penyebaran 

informasi cepat dan instan. Dengan mempertimbangkan hal ini maka pemilihan 

media promosi untuk perancangan brand campaign ini menggunakan integrated 

marketing communication online dan offline dengan melibatkan sosial media, 

website, video promosi, media cetak, word of mouth, dan event.  

Sosial Media (ATL) 

Sosial media merupakan sebuah alat atau media yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengkomunikasikan atau merepresentasikan dirinya baik 

dengan berinteraksi, bekerja sama, hingga berbagi informasi dengan pengguna 

lain di internet. Dengan interaksi ini maka ikatan sosial terbentuk di dunia maya, 

dan hal ini dimanfaatkan oleh para pebisnis sebagai salah satu media promosi. 

(Setiadi, 2016). Penggunaan sosial media sebagai media promosi dapat 

membangun hubungan brand dan konsumen, membangun citra merek/brand 

awareness di masyarakat, meningkatkan publisitas, menyalurkan promosi/diskon, 

dan dapat menambah loyalitas konsumen pada brand. (Maulansyah dan Suyanto, 

2019). Sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan WhatsApp 

sudah marak digunakan sebagai media promosi. Indonesia saat ini berada di 

peringkat ke empat di dunia sebagai pengguna Instagram & Facebook terbanyak 

didunia. Menurut analis Sosial Media Marketing yang berbasis di Warsawa, 

Polandia, NapoleonCat Indonesia memiliki sebanyak 61.610.000 juta pengguna 

Instagram per November 2019. (Hamdan, 2019).  
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1. Instagram & Facebook 

Instagram merupakan aplikasi gratis yang digunakan untuk membagikan 

foto atau video kepada publik yang gemar digunakan oleh berbagai pelaku bisnis 

sebagai alat komunikasi dan media pemasaran online (Madeline & Susanto, 

2019). Selain Instagram, Facebook juga banyak digunakan para pebisnis untuk 

mengkomunikasikan brand kepada para pengguna terutama komunitas. Dengan 

adanya fitur ads pada kedua aplikasi tersebut memudahkan pengguna untuk 

mempromosikan brand dan/atau produk kepada target market yang dituju 

terutama karena kemudahanya untuk diakses dan digunakan tanpa limitasi para 

luas penyebarannya, waktu, tempat, dan pesan yang ingin disampaikan.  

2. Whatsapp 

WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan 

kedua di Indonesia untuk berkomunikasi secara online kepada pengguna lainnya. 

Menurut Sukrillah, (2018) didalam penelitiannya aplikasi WhatsApp ini merupakan 

salah satu aplikasi yang paling mudah dan paling luas digunakan untuk keperluan 

komunikasi baik antara individu dan individu yang lain hingga broadcast message 

dengan sekelompok pengguna aplikasi. Penggunaan aplikasi ini tidak terbatas 

dengan konteks komunikasi yang bersifat personal namun juga marak digunakan 

sebagai alat komunikasi bahkan promosi oleh berbagai perusahaan produk 

ataupun jasa dengan para konsumen mereka. Menurut Hasanah, Nugroho, & 

Nugroho, (2016) dalam penelitiannya “Analisa Pemanfaatan Media Sosial sebagai 

Media Pr m si menggunakan  PI  M del” ketiga media s sial diatas yakni 

Instagram, Facebook, dan WhatsApp cukup efektif digunakan sebagai media 

promosi karena kejelasannya dalam mengkomunikasikan produk/jasa diiklankan 

dan dapat mengkomunikasikan pesan dengan jelas.  
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Video Promosi 

Video adalah sebuah bentuk gambar bergerak yang direkam, 

digerakan, dan diproses.(Nurfaizi, 2020). Menurut penelitian Octalina & 

Khabibah (2019), penggunaan video sebagai media promosi didapati efektif untuk 

menarik minat beli calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan, 

menonjolkan merek, memberikan informasi dan menyampaikan pesan serta 

sebagai media edukasi. Penggunaan video didapati lebih menarik dimata audiens 

sehingga lebih besar kemungkinan mereka untuk tertarik dan mencari informasi 

lebih dalam lagi mengenai konten video yang dipromosikan menjadi lebih besar. 

Website 

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan penggunaan internet 

maka halaman informasi online atau lebih dikenal dengan website.  Website 

sendiri adalah halaman informasi dapat diakses kapanpun melalui koneksi 

internet. Komponen dan desain sebuah website cenderung berisi mengenai 

informasi brand, pesan brand, foto, video, dan banyak bentuk informasi lainnya. 

(Rochman, Hanafri, & Wandira, 2020). Penggunaan website sebagai salah satu 

media promosi sudah banyak dilakukan beriringnya dengan perkembangan 

zaman. Penggunaan situs web ini juga dapat digunakan sebagai media transaksi 

jual beli.  

Direct Marketing tools (BTL) 

Direct Marketing Media adalah suatu bentuk pemasaran yang dilakukan 

secara langsung terhadap calon konsumen oleh para pelaku bisnis. Direct 

marketing dapat dilakukan juga melalui media perantara materi pemasaran seperti 

kartu nama, brosur, dan email. (Iin, & Anisah, 2019). 
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1. Newsletter 

Newsletter adalah salah satu strategi komunikasi dengan menggunaan 

perantara email, konten, pesan serta informasi dibuat menarik dengan adanya 

desain dan layout. Isi dari sebuah newsletter dapat berupa sebuah kegiatan, 

rencana, penawaran, dan informasi pemberitahuan. Newsletter menjadi salu 

media promosi yang dapat secara langsung mengkomuniksian pesan melalui 

koneksi internet dan area sebar informasi cukup luas dan terpercaya. (Karo & 

Wijaya, 2019). 

Pameran (BTL) 

Pameran atau dalam konteks ini sering disebut degan event adalah sebuah 

kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengkomunikasikan 

hingga menunjukan secara nyata dan langsung kepada masyarakat produk, jasa, 

dan pesan/informasi yang ingin mereka angkat awareness-nya dan tingkat 

pejualannya. Sebuah event tentu saja harus didahului dengan promosi terlebih 

dahulu baik melalui media cetak maupun media online. Sebuah event sangat 

mempengaruhi peningkatan brand awareness dari sebuah brand. Dengan adanya 

keikutsertaan sebuah perusahaan dan/atau bisnis didalam sebuah event maka 

semakin besar peluang customer experience terbentuk dan dapat memicu 

peningkatan dari angka loyalitas penggunaan produk atau jasa tersebut. Adapun 

beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung berjalannya sebuah 

event serta lancarnya komunikasi dengan calon konsumen sebagai berikut; 

1. Booth dan Point of Purchase 

Booth dapat berarti stan, tempat, dan/atau kamar atau dalam konteks 

pameran adalah sebuah tempat yang disiapkan/didekorasi semenarik mungkin 

dengan tujuan untuk menarik perhatian calon konsumen untuk datang dan mencari 

informasi lebih lanjut lagi pada booth tersebut. (Christina, Mulyono, & Tanaya, 

2019). Booth juga digunakan sebagai tempat mempromosikan produk/jasa, 

maupun brand pada sebuah acara/event dan pameran hingga sebagai tempat 

terjadinya transaksi jual beli. Biasanya didalam sebuah booth terdapat point of 
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purchase/media display produk, poster, dan media pemasaran lainnya. Point of 

purchase adalah salah satu metode display produk yang menggunakan berbagai 

macam media seperti poster atau rak untuk membeerikan informasi brand atau 

produk kepada calon konsumen. Point of purchase ini juga dapat dijadikan salah 

satu media promosi untuk memperkenalkan ciri khas brand kepada calon 

konsumen. (Sanyogo, 2014). 

2. Tripod Banner 

Tripod banner saat ini menjadi salah satu media promosi yang paling 

banyak digunakan sebagai pelengkap desain interior toko hingga booth. Pemilihan 

media promosi ini tentu berdasarkan dari tujuan dan fungsi praktisnya sebagai alat 

untuk mengkomunikasikan brand kepada calon konsumen terutama mengenai 

diskon. Perancangan desain yang tepat dengan memanfaatkan media banner 

dapat meningkatkan minat calon konsumen untuk mencoba hingga membeli 

produk/jasa yang ditawarkan. (Gautama, & Putri, 2019).  

Word of Mouth  

Word of Mouth (WOM) atau dikenal juga sebagai komunikas dari mulut ke 

mulut ini adalah sebuah aksi saling tukar informasi dari satu individu ke individu 

yang lainnya. Dengan WOM yang positif dari konsumen maka hal ini dapat 

medorong tingkat minat beli hingga popularitas dari sebuah merek karena 

kebanyakan konsumen merasa informasi dari sumber WOM jauh lebih terpercaya 

dari pada yang lainnya. (Pamungkas, 2017).  Sebuah kegiatan word of mouth akan 

terjadi hanya jika seorang individu pernah mengalami, melihat, dan/mendengar 

topik dalam konteks ini produk/jasa yang ditawarkan sebelumnya. Kegiatan word 

of mouth ini akan terjadi setelah adanya aktivitas terdahulu yang dilakukan baik itu 

promosi secara online – offline, pembelian, uji coba, hingga kegiatan pertukaran 

informasi secara word of mouth sebelumnya. Dengan kata lain word of mouth ini 

merupakan salah satu dampak atau hasil dari kegiatan pemasaran yang dilakukan 

oleh sebuah bisnis/perusahaan. 
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Podcast 

Podcast adalah sebuah materi terancang berupa audio atau video yang 

tersedia di internet dan dapat diakses secara praktis serta diputar melalui media 

pemutar portable baik secara gratis maupun berlangganan. Seperti media promosi 

lainya podcast audio dapat berperan sebagai sumber informasi, edukasi dan 

hiburan bagi khalayak tertentu. Fadilah,Yudhapramesti, & Aristi, 2017). Adapun 

applikasi yang sering digunakan sebagai media penyebaran podcast seperti 

Spotify, iTunes podcast, dan Google Podcast.  

3.4.1. Target Audience dan Touchpoint Media  

Perancangan strategi penggunaan media promosi brand campaign 

#AwalKebiasaanBaik dibagi menjadi tiga tahap yakni pra-campaign, on-campaign, 

dan post-campaign. Pra-campaign adalah tahap pengenalan kampanye dan 

masalah yang diangkat dalam kampanye tersebut. On-campaign adalah tahapan 

penyampaian pesan kampanye dan nilai brand yang ingin diangkat. Sedangkan 

masa post-campaign adalah masa pemaparan dampak dari hasil kampanye yang 

dirancangan terhadap audiens. (Dodd, Llewellyn, & Chaffey. 2019). 

No Chanel Phases Media Waktu Touchpoints 

1 

Pra-Campaign 

(Membangun 

awareness audiens 

akan kampanye dan 

brand) 

Media sosial 

(Instagram, 

Facebook) 

Senin, Rabu, & 

Jumat (13.00 WIB)  

30 Maret – 17 April 

2020  

Instagram dan 

Facebook post serta 

story. 

Newsletter 

broadcast 

(poster) 

 

Newsletter 

(17 April 2020) 

Email Newsletter 
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2. 

Event Invitation 

(membangun 

awareness) 

Poster Event 

24 April 2020  

(Event/Bazaar 

diundur hingga 

Agustus -

September 2020) 

Media Sosial 

(instagram, 

Facebook, 

WhatsApp)  

Newsletter 

Instagram, 

Facebook 

ads. 

12 April - 14 April 

2020 (diundur 

hingga Agustus 

2020) 

Instagram dan 

facebook ads 

3. 

On-Campaign 

(Menyampaikan 

nilai/value brand 

pesan kampanye) 

Media sosial 

(Instagram, 

Facebook) 

Senin, Rabu, & 

Jumat (13.00 WIB)  

18 April – 8 Mei 

2020 

Instagram dan 

Facebook post serta 

story. 

Podcast 24 April 2020 
Spotify – Channel 

podcast VCDears 

(Perkenalan brand 

dan value brand 

kepada calon 

konsumen) 

Instagram, 

Facebook 

ads. 

03 Mei - 12 Mei 

2020 

Instagram dan 

facebook ads 

Video 

promosi 

03 Mei - 12 Mei 

2020 

Media sosial 

(instagram, 

facebook, dan 

WhatsApp) 

4. Website 
30 Maret – 31 Mei 

2020 

Website 

(www.hepicircle.com) 
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Komunikasi brand 

dan sarana transaksi 

jual beli 

WhatsApp 

09.00 – 16.00 WIB 

30 Maret – 31 Mei 

2020 

WhatsApp chat 

5. 

Direct Marketing 

(pemaparan brand 

value dan pesan 

kampanye kepada 

audiens secara 

langsung serta 

memfasilitasi 

transaksi jual beli) 

Event (tripod 

banner, kartu 

nama, POP) 

Sincerely Market 

22 Maret 2019 

(diundur Agustus 

2020) 

Kudos Café 

Surabaya 

Sincerely Market 

September 2020 

Kudos Café 

Surabaya 

6. 

Post-Campaign 

(Mengkomunikasikan 

hasil kampanye dan 

after purchase value 

& guide) 

Newsletter  

Newsletter 

(11 Mei 2020) 

Email Newsletter  

Media sosial 

(Instagram, 

Facebook) 

Senin, & Jumat 

(13.00 WIB)  

9 Mei – 18 Mei 

2020 

Instagram dan 

Facebook post serta 

story. 

Tabel 3.1. Strategi Pemilihan Media dan Timeline. 
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3.4.2. Biaya Media 

Berikut adalah anggaran dana yang digunakan dalam perancangan brand 

campaign ini baik dari sisi desain maupun pengeluaran untuk keperluan 

percetakan, dan akses media promosi yang dibutuhkan. 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1. 

Sosial Media 

(instagram & 

facebook) 

Biaya desain 

dan konten 

perbulan 

3 bulan 200.000 600.000 

Anggaran 

Instagram 

ads 

perkonten 

2 kali 150.000 300.000 

2. 

Marketing tools 

(kartu nama, tripod 

banner, pop, 

signage, poster, 

newsletter) 

Biaya jasa 

desain 

(perpaket) 

1 paket 500.000 500.000 

Kartu nama 
Biaya Cetak 

perkotak 
1 kotak 80.000 80.000 

Tripod Banner Biaya Cetak 2 pcs 160.000 320.000  

POP (rak) 
Biaya 

produksi 
1 pcs 480.000 480.000 

Signage Biaya Cetak  1 pcs 450.000 450.000 
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3. Website  

Biaya 

operasional 

dan desain 

perbulan 

3 bulan 300.000 600.000 

Biaya sewa 

domain 

perbulan 

3 bulan 500.000 1.500.000 

4. Video promosi Biaya desain 1 pcs 400.000 400.000 

5. Foto Produk 

Biaya 

Eksekusi 

Desain 

10 100.000 1.000.000 

6. 
Bazaar event 

(exhibition) 

Biaya sewa 

stan 
2 100.000 200.000 

Total Rp. 6.430.000 

Tabel 3.2. Anggaran Belanja Desain, Produksi, dan Percetakan. 

 

 

 

 

 



52 

 

3.5. Uji Coba Prototype Desain 

Uji coba prototype desain perancangan brand campaign ini dilakukan untuk 

mendapatkan data-data guna menganalisa keefektifan perancangan desain, 

pesan, dan media komunikasi yang dipilih sebagai media kampanye brand Hepi 

Circle ini yakni #AwalKebiasaanBaik. Adapun spesifikasi perancangan yang diuji 

meliputi: 

a) Brand Campaign Concept yang berisi ide dan strategi visual serta verbal 

dari kampanye brand yang dirancang. 

b) Campaign Theme Concept yang berupa tema terkonsep baik secara 

visual, maupun verbal. 

c) Integrated Marketing Communication strategy meliputi strategi Above The 

Line Media campaign strategy & design, Below The Line Media campaign 

strategy & design, Social Media/e-marketing campaign strategy & design 

yang digunakan. 

3.5.1. Layout Komprehensif  

Berdasarkan konsep perancangan desain, pesan serta pemilihan media 

promosi yang dibuat maka hasil desain prototype brand campaign 

#AwalKebiasaanBaik yang siap diuji berupa desain media promosi dalam bentuk 

mock-up. 

3.5.1.1. Logo Campaign 

Logo kampanye #AwalKebiasaanBaik dirancangan dan disesuaikan 

dengan konsep desain yang sederhana dan menitik beratkan pada pesan yang 

jelas dan tegas. Penerapan dan penggunaan tagar #awalkebiasaanbaik 

menunjukan bahwa desain, media, pesan, atau informasi yang dibagikan 

merupakan bagian dari kampanye yang dirancang.  
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Gambar 3.1.  Logo Kampanye #AwalKebiasaanBaik. 

Sumber: Data pribadi. 

3.5.1.2. Sosial Media 

Instagram dan Facebook 

Media promosi melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook baik 

dalam format feeds maupun story dipilih menjadi salah satu media promosi utama 

dalam mengkomunikasikan pesan dan runtutan brand campaing dalam rancangan 

ini. Pemilihan kedua media sosial ini dilakukan untuk meningkatkan komunikasi 

secara tidak langsung kepada calon konsumen secara luas. Prototype uji coba 

desain dibuat dalam bentuk mock up dan dikategorikan dalam tiga tahap 

penyampaian yaitu pra-campaign, on-campaign, dan post-campaign. 

      

Gambar 3.2. Desain akun Instagram dan Facebook Hepi Circle 

Sumber: Data pribadi. 

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
https://bijakberplastik.aqua.co.id/
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1. Pra-campaign 

Pesan dan tujuan dari perancangan desain pra campaign adalah untuk 

membangun awareness audiens dan/atau calon konsumen akan kampanye dan 

brand. Desain pra-campaign  ini akan menjadi awal perkenalan dan pembukaan 

dari brand campaign yang dirancang. 

 

Gambar 3.3. Desain konten pra-campaign Instagram dan Facebook story. 

Sumber: Data pribadi. 

 

Gambar 3.4. Desain konten pra-campaign Instagram dan Facebook post. 

Sumber: Data pribadi. 

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
https://bijakberplastik.aqua.co.id/
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2. On-campaign 

Promosi yang dilakukan pada siklus on-campaing berisi mengenai pesan 

dan intomasi yang berkaitan langsung dengan brand value, dan transaksi jual beli 

serta informasi pameran.  

 

Gambar 3.5. Desain konten on-campaign Instagram dan Facebook story. 

Sumber: Data pribadi. 

 

Gambar 3.6. Desain konten on-campaign Instagram dan Facebook post. 

Sumber: Data pribadi. 

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
https://bijakberplastik.aqua.co.id/


56 

 

 

Gambar 3.7. Instagram dan Facebook ads 

Sumber: Data pribadi. 

3. Post-campaign 

Hasil kampanye dan after purchase value & guide disampaikan setelah 

kampanye berlangsung. 

 

Gambar 3.8. Desain konten post-campaign Instagram dan Facebook post & 

story. 

Sumber: Data pribadi. 

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
https://bijakberplastik.aqua.co.id/


57 

 

3.5.1.3. Podcast 

Pemanfaatan media podcast dipilih sebagai salah satu media komunikasi 

pesan serta media edukasi calon konsumen Hepi Circle dalam perancangan brand 

campaign #AwalKebiasaanBaik. Dengan bantuan media podcast edukasi singkat 

mengenai gaya hidup ramah lingkungan yang diangkat didalam 

#AwalKebiasaanBaik ini dapat tersampaikan dengan lebih baik. Adapun media 

podcast ini digunakan dengan melakukan kolaborasi dengan aktivis serta pelakon 

bisnis ramah lingkungan serupa untuk membagikan pendapat, ajakan, serta 

pemaham mereka dalam bidang ini. Penggunaan media podcast ini didukung 

dengan promosi pada media online lainnya untuk memaksimalkan pesan agar 

tersampaikan kepada target market dengan baik. 

     

Gambar 3.9. Desain podcast cover pada Spotify dan desain post pada media 

sosial. 

Sumber: Data pribadi. 

3.5.1.4. WhatsApp  

Pemanfaatan media komunikasi WhatsApp menjadi salah satu media 

promosi yang dipilih untuk perancangan brand campaign Hepi Circle ini. Dengan 

bantuan media komunikasi ini maka pesan dan e-poster yang ingin disampaikan 

kepada konsumen dapat dikomunikasikan secara langsung dan mudah. Selain 

sebagai media promosi, WhatsApp juga digunakan sebagai media transaksi jual 

beli serta tempat bertukar informasi dengan para konsumen. 

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
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Gambar 3.10. WhatsApp chat & broadcasted e-posters. 

Sumber: Data pribadi. 

3.5.1.5. Video Promosi 

Penggunaan media promosi berupa video dapat memberikan rasa 

ketertarikan kepada audiens yang melihat video tersebut. Penggunaan media ini 

dilakukan pada tahap perkenalan dan komunikasi value brand kepada 

masyarakat. Video promosi ini didesain menurut konsep desain yang sederhana 

dengan pesan singkat mengenai value brand  yang ditawarkan. Penayangan video 

ini direncanakan akan dilakukan dengan bantuan media Instagram dan Facebook 

ads. 

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
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Gambar 3.11. Storyboard video promosi. 

Sumber: Data pribadi. 

 

 

 

  

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
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3.5.1.6. Newsletter 

Newsletter dapat digunakan sebagai salah satu direct marketing tools yang 

dipilih guna mengkomunikasikan brand dan pesan kampanye kepada kosumen 

dan calon konsumen. 

 

Gambar 3.12. Email Newsletter 

Sumber: Data pribadi. 

 

 

 

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
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3.5.1.7. Website 

Penggunaan media website dipilih untuk mempermudah para konsumen 

dalam proses pencarian informasi dan transaksi jual beli. Media ini digunakan 

sebagai pusat transaksi serta bank informasi brand yang dapat dengan mudah 

diakses oleh para konsumen maupun calon konsumen. Media promosi ini juga 

dapat digunakan sebagai tempat mengkomunikasikan pesan kampanye yang 

dirancang.  

 

Gambar 3.13. Website Hepi Circle 

Sumber: Data pribadi. 

 

 

 

 

 

 

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
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3.5.1.8. Point of Purchase 

Point of purchase menjadi salah satu pilihan media promosi dalam 

perancngan brand campaign ini. Jenis POP yang sesuai dengan merek Hepi Circle 

adalah Rack and cases yang memiliki fungsi utama untuk meng-display dan 

menyusun produk yang ditawarkan di toko maupun pada saat pameran. 

 

(a)                                                              (b) 

Gambar 3.14. Desain point of purchase (a) untuk produk dalam jumlah 1-2 jenis. 

(b) product in bulk POP. 

Sumber: Data pribadi. 

 

 

 

 

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
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3.5.1.9. Desain Booth  

Perancangan desain booth untuk keperluan pameran dan event dibuat 

sesederhana mungkin degan tujuan display produk dan sebagai tempat transaksi 

jual beli serta sebagai pusat isi ulang produk.  

 

(a)                                                             (b) 

Gambar 3.15. Desain booth pameran. (a) Desain booth pameran kecil, (b) 

Desain booth untuk pameran/event scala besar. 

Sumber: Data pribadi. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
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3.5.1.10. Tripod Banner 

Pemilihan media promosi cetak tripod banner ini dilakukan sebagai media 

pendukung pameran. Selain bermanfaat untuk menyampaikan value brand serta 

promosi yang dilakukan, media ini memiliki bentuk serta ukuran yang mudah untuk 

dibawa dan diaplikasikan dimana saja sehingga tidak memakan banyak tempat. 

 

Gambar 3.16. Tripod Banner 

Sumber: Data pribadi. 

3.5.2. Strategi Uji Coba  

Guna menguji perancangan brand campaign #AwalKebiasaanBaik ini 

maka akan diadakan uji coba prototype desain dengan beberapa tahapan yakni 

pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif akan dilakukan dengan 

metode wawancara terhadap ahli (expert user) dan extreme user. Pengumpulan 

data kuantitatif dilakukan dengan metode sebar kuesioner dengan tujuan survei 

terhadap ±100 responden dengan rentang umur 20-35 tahun diarea Surabaya. 

 

https://bijakberplastik.aqua.co.id/
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Expert Users (ahli) 

1. Agus “K ecink” Sukamt  

Seorang seniman, curator, serta dosen pengajar dibeberapa perguruan 

tinggi di Surabaya. Sebagai expert di bidang desain maka garis besar tujuan 

wanwancara terhadap beliau adalah untuk mendapatkan masukan serta pendapat 

beliau dalam segi desain dan pemilihan media untuk penyampaian pesan 

campaign. 

2. Lia Sidik 

Pendiri lia s. associates serta seorang ahli dalam bidang branding dan 

desain. Fokus wawancara terhadap beliau adalah untuk mendapatkan masukan 

serta pendapat beliau dalam segi desain dan pemilihan media untuk penyampaian 

pesan campaign. 

3. Ritza 

Pendiri sekaligus pemilik dari bisnis lingkungan Green Orient berbasis di 

Surabaya. Beliau merupakan ahli dalam bidang bisnis lingkungan serta 

pengaplikasiannya. Tujuan wawancara terhadap beliau adalah untuk medapatkan 

insight dari sisi pemilik serta pelakon bisnis ramah lingkungan terutama mengenai 

pesan kampanye serta media promosi yang digunakan. 

Extreme Users  

1. Salma  afi’aturr fi’ah (23 tahun) 

Lulusan Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Merupakan seorang yang berpengalaman 

dalam menjalankan kampanye sosial sebelumnya. Fokus wawancara yang 

diakukan adalah untuk mengetahui insight beliau mengenai pesan kampanye serta 

cara penyampaiannya. 
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2. Cherilta Christanti Lim (22 tahun) 

Pendiri sekaligus pemilik dari bisnis lingkungan Kekno Klambimu berbasis 

di Surabaya. Beliau merupakan aktivis dibidang lingkungan dan merupakan 

lulusan desain grafis dari Universitas Kristen Petra. Tujuan wawancara terhadap 

beliau adalah untuk medapatkan insight dari sisi pemilik serta pelakon bisnis 

ramah lingkungan terutama mengenai pesan kampanye serta media promosi yang 

digunakan serta pendapat beliau mengenai kesesuaian desain. 

3. Kevin Junaldy (21 tahun) 

Desainer lulusan UMN Jakarta, merupakan seorang desainer, photografer, 

serta animator. Tujuan wawancara terhadap beliau adalah untuk mendapatkan 

insight seorang desainer terhadap desain, pesan, serta media komunikasi yag 

digunakan dalam kampanye yang diracang ini. 

3.5.3. Jenis Data 

Pengumpulan data kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan insight dari 

extreme dan expert users dengan harapan hasil yang didapatkan dapat menjadi 

sebuah acuan untuk menguji keefektifan rancangan prototype brand campaign 

#AwalKebiasaanbaik baik dari segi desain, pesan, serta media promosi yang 

digunakan. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan metode sebar kuesioner online 

terhadap 100 responden dengan rentang umur 20-35 tahun. Data kuantitatif akan 

diproses kedalam bentuk grafik dan digunakan sebagai data pendukung dari data 

kualitatif. 

Data kualitatif didapatkan dengan melakukan wawacara terhadap expert 

dan extreme users mengenai media promosi yang dirancangan. Adapun fokus 

pertanyaan dan data yang akan diambil untuk data kualitatif adalah pandangan 

dan insight dari para responden dalam segi desain, pesan, strategi serta media 

promosi yang dipilih dalam perancangan brand campaign #AwalKebiasaanBaik. 
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Expert Users (ahli) 

Fokus pertanyaan untuk Bapak Agus dan Ibu Lia Sidik; 

1. Menurut anda, apakah visualisasi desain brand campaign 

#AwalKebiasaanBaik sudah sesuai dengan konsep yang dirancang? 

2. Menurut anda, sudah sesuaikan desain prototype brand campaign 

#AwalKebiasaanBaik dengan target market yang dituju yaitu generasi 

millennial (20-35 tahun)? 

3. Bagaimana kesan dan pendapat anda mengenai desain media promosi 

serta korelasinya dengan strategi penyampaian brand campaign 

#AwalKebiasaanBaik? 

4. Saran apa yang dapat anda berikan untuk perkembangan perancangan 

brand campaign #AwalKebiasaanBaik ini agar menjadi lebih efektif lagi? 

Fokus pertanyaan untuk Ibu Ritza; 

1. Menurut anda, apakah pesan brand campaign #AwalKebiasaanBaik sudah 

sesuai dengan konsep yang dirancang? 

2. Menurut anda, sudah sesuaikan desain prototype brand campaign 

#AwalKebiasaanBaik dengan pesan yang ingin disampaikan kepada target 

market yang dituju yaitu generasi millennial (20-35 tahun)? 

3. Bagaimana kesan dan pendapat anda mengenai desain media promosi 

serta korelasinya dengan strategi penyampaian brand campaign 

#AwalKebiasaanBaik? 

4. Saran apa yang dapat anda berikan untuk perkembangan perancangan 

brand campaign #AwalKebiasaanBaik ini agar menjadi lebih efektif lagi? 
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Extreme Users  

Fokus pertanyaan untuk extreme users; 

1. Apa kesan anda terhadap visualisasi desain brand campaign 

#AwalKebiasaanBaik sudah sesuai dengan konsep yang dirancang? 

2. Sudah sesuaikan desain prototype brand campaign #AwalKebiasaanBaik 

dengan target market yang dituju yaitu generasi millennial (20-35 tahun)? 

3. Menurut anda apakah media promosi yang dipilih didalam rancangan 

brand campaign ini sudah sesuai dengan target market? Adakah media 

promosi yang dapat anda sarankan untuk perkembangan rancangan ini? 

5. Bagaimana kesan dan pendapat anda mengenai pesan kampanye yang 

ingin disampaikan? Apakah mudah untuk dipahami? 

6. Saran apa yang dapat anda berikan untuk perkembangan perancangan 

brand campaign #AwalKebiasaanBaik ini agar menjadi lebih efektif lagi? 

Data Kuantitatif 

Fokus pertanyaan untuk 100 responden kuesioner online dengan fokus 

pada pemahaman calon konsumen terhadap pesan dan nilai brand yang 

disampaikan melalui perancangan brand campaign #AwalKebiasaanBaik. 

1. Nama: 

2. Usia: 

a. 15-20 tahun 

b. 21-25 tahun 

c. 25-30 tahun 

d. 30-35 tahun 

3. Pekerjaan 

a. Pelajar / Mahasiswa/i 

b. Wiraswasta 

c. Pegawai kantor 

d. Lainnya  

4. Applikasi apa yang sering anda buka setiap harinya? 

a. Instagram (dan sejenis fb, twitter) 

b. Spotify (itunes dan sejenis) 

c. Youtube 

d. Lainnya 
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5. Jenis media sosial yang sering anda akses setiap harinya? 

a. Instagram 

b. Facebook 

c. WhatsApp 

d. Twitter 

6. Hal apa yang membuat anda tertarik dengan sebuah brand di media sosial 

tersebut? 

7. Konten seperti apa yang mernurut anda menarik? (pilih 3) 

- Foto yang estetik 

- Caption yang jelas dengan hashtag yang jelas 

- Pesan serta desain yang menarik sehingga informasi dapat dengan 

mudah untuk dipahami. 

- feeds yang rapi dan tertata 

- Instastory dalam bentuk sederhana dan didesain dengan menarik 

- Konten instagram yang informatif dengan teks yang singkat dan jelas.. 

8. Menurut anda apakah konten media sosial dari Hepi Circle (seperti 

gambar) sudah cukup menarik perhatian anda untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai brand tersebut? 

a. Ya (mengapa?) 

b. Tidak (mengapa?) 

9. Apakah pesan dan informasi yang disampaikan didalam konten sosial 

media tersebut sudah tersampaikan dengan jelas? 

a. Ya (mengapa?) 

b. Tidak (mengapa?) 

10. Setelah melihat dan mengunjungi akun tersebut apakan anda tertarik untuk 

mengunjungi website yang tersedia di profil akun tersebut? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Mungkin, mengapa? 
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11. Media atau aplikasi komunikasi apa yang paling sering anda gunakan 

untuk melakukan transaksi jual beli online? 

a. LINE 

b. WhatsApp 

c. Website  

d. Lainnya  

12. Apa pendapat anda mengenai penggunaan Newsletter sebagai media 

komunikasi informasi dari sebuah brand? 

13. Jika anda akan berpartisipasi dan mendukung sebuah gerakan kampanye, 

hal apa yang akan ada lakukan? Pilih 2 

a. Share melalui media sosial 

b. Rekomen langsung keteman pas ketemu 

c. Repost konten ke media sosial sendiri 

d. Datang ke acara/pameran yang dilakukan oleh brand yang terkait. 
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3.5.4. Instrumen Pengumpulan Data  

No 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Instrumen 

1. Wawancara 

Expert user 

Agus Koecink Sukamto 

Lia Sidik 

Ritza 

Pandangan dan persepsi terhadap 

konsep desain media serta pesan yang 

akan disampaikan didalam brand 

campaign #AwalKebiasaanBaik 

berserta pemilihan media promosinya. 

 Wawancara 

Extreme user 

Salma  afi’aturr fi’ah 

Cherilta Christanti Lim 

Kevin Junaldy 

 

Pandangan dan persepsi terhadap 

prototype brand campaign 

#AwalKebiasaanBaik dan media 

promosi yang digunakan dari segi 

desain, pesan dan strategi 

penyampaian desain. 

3. Kuesioner 

100 responden 

kuesioner dengan 

rentang usia 20-35 

tahun 

Pemahaman calon konsumen 

terhadap pesan dan nilai brand yang 

disampaikan melalui perancangan 

brand campaign #AwalKebiasaanBaik 

Tabel 3.3.  Instrumen pengumpulan data 

 

 


