
 13 

Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Maraknya event yang digelar di Indonesia, terutama acara musik. Jenis 

musik yang digelar pun sangatlah beragam, mulai dari musik pop, rock, edm 

hingga indie. Artis - artis lokal papan atas hingga mancanegara memeriahkan 

acara konser musik di Indonesia. Pengunjung acara yang digelar di Indonesia pun 

terdiri dari anak muda hingga orang dewasa. Siapa pun dapat menikmati acara 

musik tersebut. Konsep pada acara pun sangat diperhatikan dalam membuat 

sebuah acara. Perkembangan jaman mengenalkan kita kepada teknologi baru di 

bidang multimedia yaitu visual background. 

Visual background hadir menjadi media baru dalam sebuah panggung 

acara. Visual menjadi faktor pendukung sebuah acara yang membantu sorotan 

utama menjadi lebih meriah. Visual tersebut dalam bentuk pemetaan video atau 

video mapping. 

“PCLV.IND” atau yang disebut dengan “Peacelove Industry”” adalah 

perusahaan di bidang visual event. Visual event adalah sebuah penggabungan 

acara antara musik dan visual, dimana visual bersinkronasi dengan lighting dan 

musik untuk memberikan ambience pada acara tersebut. Visual juga memberikan 

experience kepada pengunjungnya sebagai sebuah acara yang akan selalu diingat 

oleh setiap pengunjungnya. 

Target market “Peacelove Industry” adalah perusahaan yang membutuhkan 

visual dalam sebuah acara yang diselenggarakan dan bertujuan untuk menaikan 

trafik dalam sebuah acara tersebut agar acara tersebut menjadi meriah dan 

spektakuler. Skala perusahaan yang dituju adalah perusahaan usaha menengah 

dan usaha besar, dikarenakan dalam sebuah acara yang memakai tata panggung 

serta proyektor atau LED screen yang membutuhkan biaya yang cukup besar di 

dalam acara – acara yang diselenggarakan. Jenis perusahaan yang dituju antara 

lain; industri event organizer music, vendor event FoH(front of house), promotor 

musik, serta band dan musisi. 

Perilaku konsumen yang ingin menggunakan jasa dari Peacelove Industry 

adalah konsumen yang membutuhkan penggunaan visual untuk pengoperasian 

dalam sebuah acara, kemudian visual yang diterapkan membangun ambience dan 
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atmosphere kepada audiens yang datang serta menaikan trafik konsumen pada 

acara dengan membuat acara tersebut tampak meriah dan spektakuler. Klien yang 

telah cocok dengan visual yang diterapkan dalam sebuah acara, diharapkan akan 

terus menggunakan jasa visual “Peacelove Industry.” 

Permasalahan yang dialami “Peacelove Industry” sebagai perusahaan 

penyedia visual ambience adalah masih banyaknya masyarakat yang belum 

mengetahui “Peacelove Industry” karena perusahaan ini adalah perusahaan yang 

baru merintis dengan profesi yang baru. Dibutuhkannya pengenalan kepada 

masyarakat mengenai perusahaan serta profesi tersebut.  

Visual ambience terdiri dari musik dan sinkronasi visual. Visual tersebut 

adalah video mapping yang menjadi konsep dan strategi dari acara tersebut. 

Orang yang mengoperasikan video maping disebut sebagai VJ atau visual jockey. 

VJ mengoperasikan visual dalam layar yang besar dalam suatu acara tersebut. 

Pemetaan video menggabungkan musik dan visual yang bertujuan memberikan 

sebuah faktor pendukung bagi sang artis sebagai sorotan utama. Beberapa VJ 

dari Indonesia yang karyanya telah mendunia antara lain ; VJ Velocity, VJ Ican 

Agoesdjam, dan VJ VNGNC. 

VJ Velocity adalah seorang visual jockey corporate di salah satu club di 

Bandung yang bernama “Shelter.” Ia mengoperasikan visual dan lighting secara 

bersamaan. Target marketnya adalah pengunjung club “Shelter Bandung” serta 

muda – mudi “Party Holic.” Strategi yang digunakan sebagai visual jockey adalah 

dengan bekerja sama atau kontrak dengan perusahaan yang membutuhkan jasa 

visual jockey untuk memberikan ambience dan atmosphere dalam sebuah 

acaranya. Strategi yang dipakai sebagai VJ corporate atau seorang VJ yang 

dikontrak dengan perusahaan adalah pemasukan keuangan, tempat serta event 

yang dijalankan dalam perusahaan tersebut bersifat tetap dan kontrak.  

VJ Ican Agoesdjam adalah visual jockey professional yang karyanya telah 

sampai ke ranah internasional. Ican sudah sejak lama menggeluti bidang visual 

jockey dan telah tampil di beberapa acara besar seperti DWP, Asian Games, 

SHVR dan lain sebagainya. Target marketnya adalah event – event besar yang 

membutuhkan pengoperasian visual jockey. Strategi yang dipakai seorang VJ Ican 

dalam memulai karirnya yaitu dengan mengikuti acara – acara kecil sebagai VJ. 

Dengan alat yang masih sederhana, ia terus belajar hingga acara yang besar dan 

spektakuler. Selain sebagai VJ dalam acara, ia juga memproduksi sebuah video – 
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video looping yang dibutuhkan oleh VJ dalam pengoperasiannya dan dijual di 

dalam sebuah platfom khusus video looping. Hingga kini karyanya telah terjual 

hingga ke seluruh dunia. 

VJ VNGNC adalah seorang visual jockey yang karyanya telah dikenal hingga 

mancanegara. Yellow Claw adalah DJ internasional yang sangat terkenal karena 

karya dan aksi panggungnya. Yellow Claw adalah salah satu DJ internasional yang 

berkolaborasi dengan VNGNC sebagai pembuatan visual serta visual jockey 

dalam pengoperasian visual dan aksi panggungnya Yellow Claw. Strategi seorang 

VJ VNGNC dalam meniti karirnya adalah dengan membangun sebuah nama atau 

brand sebagai visual jockey dengan mengikuti acara -acara kecil yang bertujuan 

untuk mendapatkan exposure dari masyarakat, hingga membangun sebuah 

channel dari profesi tersebut sebagai visual jockey. Channel tersebutlah yang 

membuka sebuah peluang besar kepada vendor, artis serta musisi yang 

membutuhkan sebuah visual dan ambience dalam sebuah acara atau 

pertunjukannya. 

Strategi yang akan diadaptasi sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi 

adalah strategi untuk membangun “PCLV.IND” atau yang disebut “Peacelove 

Industry” agar mendapat exposure dari masyarakat sebagai perusahaan penyedia 

ambience dalam sebuah acara. Maka dari itu dibutuhkannya brand activation 

untuk strategi yang akan dilakukan. Menurut Daniel Jauwhannes (Visual & 

Lighting), “segala sesuatu tidak akan secara instan dan segala sesuatu memb 

utuhkan proses. Semua dimulai dari kecil terlebih dahulu. Jangan takut untuk kerja 

keras, karena kerja keras tidak akan menipu hasil.”  

 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana merancang sebuah visual event oleh “Peacelove Industry” agar 

dikenal sebagai perusahaan penyedia visual ambience pada sebuah acara? 
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1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

Merancang visual event dengan tema “Dubstep” yang sesuai bagi generasi 

milenial Surabaya sehingga “Peacelove Industry” dapat dikenal sebagai 

perusahaan penyedia visual ambience. 

 

1.4. Spesifikasi Perancangan  

Berikut adalah karakteristik hasil rancangan yang diharapkan pada 

perancangan aktivasi : 

1. Brand Activation concept 

Activation Idea and Strategy, Activation rundown and budgeting. 

2. Activation Branding 

 Activation logo 

Activation GSM (Logo phylosophy, Logo elements) 

Stationery (ID Card, Letterhead, Envelope) 

Activation Proposal (for key partners/venues) 

3. Event Application 

Application Design : invitation/ backdrops/ ambience/ booth/ sign system 

(in Digital Imaging/ Pop up representation) 

Giveaway promotional item (goodies bag including product sample if 

needed, shirt, mug, pin sticker, etc) 

Strategic promotional media 

 

1.5. Manfaat Perancangan  

      Manfaat perancangan tugas akhir ini adal 

a) Memenuhi syarat kelulusan program Sarjana Desain Komunikasi Visual. 

b) Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan brand activation 

yang sesuai dalam membangun sebuah brand. 

c) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual, 

khususnya dalam bidang brand activation 
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1.6. Batasan Perancangan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

batasan perancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Batasan ilmu (ilmu teori tentang event, brand activation, visual jockey dari 

literatur serta jurnal) 

2. Batasan waktu (penelitian ini dilakukan dalam waktu 5 bulan, dari akhir 

semester hingga semester depan) 

3. Batasan Pengumpulan Data (pengumpulan data dilakukan melalui metode 

wawancara dan kuisioner kepada pengunjung acara yang telah 

diselanggarakan) 

4. Batasan teknologi dan material (teknologi yang  digunakan adalah software 

Resolume, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe 

After Effect. Material yang digunakan dalam perancangan adalah 

proyektor, led screen, lighting, sound system. Sosial media sebagai media 

yang digunakan dalam perancangan)  

1.7. Definisi Istilah    

Perancangan Brand Activation dan Visual Event oleh “Peacelove Indusries”, 

maka istilah – istilah yang perlu dicantumkan antara lain : Visual Jockey, Event, 

Ambience, Elemen Brand, Brand Experience, Multimedia, Khalayak Sasaran, 

Media Promosi. 

Visual Jockey: Seseorang yang mengoperasikan sebuah visua dalam LED 

gigantik, dimana visual tersebut bersinkronasi dengan musik, agar memberikan 

sebuah ambience dan atmosphere dalam sebuah acara. 

Event: kegiatan yang dilakukan oleh sebuah penyelenggara dengan 

mendatangkan orang-orang ke suatu tempat agar mereka mendapatkan suatu 

informasi atau pengalaman penting serta tujuan lain yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara. 

Ambience: Elemen intangible sebagai latar belakang yang bertujuan untuk 

mempengaruhi indra secara non-visual yang secara tidak sadar memberikan 

pengaruh bagi konsumen. Ambience meliputi musik, aroma, dan suhu. 
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Elemen Brand: Kotler. P, Keeler. K.L., (2013) juga menyebutkan bahwa 

elemen brand merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan sebagai 

trademark, dan mengidentifikasi serta membedakan merek satu dengan yang lain. 

Brand Experience: Pengalaman pribadi setiap orang yang timbul dari hasil 

interaksi sebuah brand. Brand experience dapat dikelola melalui berbagai cara, 

mulai dari sumber daya, media promosi, produk, hingga layanan produk. 

Multimedia: Penggunaan komputer untuk menampilkan dan menggabungkan 

teks, grafis, audio dan video dengan menggunakan software lainnya yang 

memungkinkan pemakai untuk mengatur, berinteraksi, membuat, dan melakukan 

komunikasi. (M.Suyanto, 2005;20). 

Khalayak Sasaran: Sasaran kegiatan komunikasi organisasi, baik karena 

organisasi memiliki kepentingan terhadap khalayak tersebut. 

Media Promosi: Sarana mengkomunikasikan suatu produk, jasa, brand, 

perusahaan atau lainnya agar dapat dikenal masyarakat lebih luas. 
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1.8. Metode Perancangan 

 

 

Tabel 1 1 Metode Perancangan  


