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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Brand Cau Skirt bergerak di bidang fashion untuk mengatasi masalah 

pengendara motor wanita dari paparan matahari dimana kali ini menggunakan kain 

batik untuk ikut ambil bagian dalam melestarikan warisan budaya. Batik dulunya 

menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia jaman dulu, namun 

saat ini batik bisa dipakai siapapun dalam kegiatan apapun. Menjaga dan 

melestarikan budaya itu penting agar tidak punah dan kita bisa meneruskan ke 

generasi selanjutnya turun temurun. Hal tersebut membuat Cau Skirt ingin 

menyadarkan, mengingatkan kembali warga Indonesia untuk memakai produk 

lokal yaitu batik di kehidupan sehari-hari. Berdasar dari studi literatur yang ditemui, 

perlunya ada kesadaran sebuah merek untuk mempermudah masyarakat 

mengenali adanya merek tersebut. Brand awareness memiliki pengertian yaitu 

kemampuan pelanggan terhadap sebuah merek untuk mengenali atau mengingat 

kembali dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu (Sucianingtyas 

dalam Cahyani dan Sustrasmawati, 2016: 282). Terdapat penelitian oleh Khotimah 

dan Nurhastuti (2017) yang menjelaskan brand awareness memiliki hubungan 

positif dengan kampanye digital yang dilakukan. Kampanye merupakan 

serangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan untuk menciptakan tujuan 

tertentu dalam jumlah besar yang dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun 

waktu yang ditentukan (Rogan dan Storey dalam Putri dan Fithrah, 2017:133). 

Oleh karena itu, Cau Skirt konsep yang ingin disampaikan produk Cau Skirt 

memiliki model modern yang fungsional untuk kebutuhan pengendara motor dan 

memberikan nilai lebih karena mengangkat budaya batik yang telah ada sejak dulu 

dimana batik masih menggunakan canting dengan proses pembuatan yang cukup 

lama sekitar 2-3 bulan, ingin memberikan kesan nostalgia atau kembali ke masa 

lalu dimana jaman masih serba tradisional. Hal tersebut ingin disampaikan melalui 

kampanye yang akan dilakukan di media sosial menggunakan hashtag 

#comfortwithbatik di setiap postingan, mengadakan giveaway serta pameran untuk 

membangun brand awareness. Cau Skirt mengajak audiens untuk menceritakan 

suka duka mereka waktu naik motor atau tips untuk melindungi kulit dari paparan 

sinar matahari yang dituliskan melalui template yang tersedia sebagai syarat 
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Giveaway serta mencantumkan #comfortwithbatik. Pesan yang ingin disampaikan 

dari #comfortwithbatik untuk mengajak, menunjukkan masyarakat bahwa batik itu 

nyaman dipakai dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun, termasuk anak muda. 

Anak muda sering kali berpikiran bahwa memakai batik terlihat tua, kaku, tidak 

fashionable sehingga mereka tidak mau memakai batik sehari-hari. 

Berkembangnya jaman modern dan generasi yang terus berlanjut, batik tetap 

sebagai warisan budaya Indonesia perlu dilestarikan secara turun temurun. 

Berkaitan dengan hal di atas, untuk itu konsep desain yang ingin 

disampaikan yaitu modern karena cocok untuk masyarakat di era modern saat ini 

yang menyukai kesederhanaan, praktis. Untuk mengangkat unsur budaya batik, 

maka dari itu menggunakan elemen desain dari motif batik. 

Berikut adalah solusi rumusan masalah brand Cau Skirt yaitu Merancang 

Brand Campaign dan media promosinya yang sesuai bagi pengendara motor 

wanita. 

3.2. Konsep Perancangan 

Berdasarkan konsep yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dijabarkan 

sebagai berikut.  

(1) Brand verbal untuk brand Cau Skirt adalah produk ini tercipta untuk menjawab 

masalah wanita saat berkendara menggunakan rok/ celana pendek mengingat 

bahayanya resiko terkena paparan sinar matahari sehingga membutuhkan 

pelindung pada kaki. Produk didesain sendiri (uniqueness) dimana bentuknya 

disesuaikan kebutuhan agar lebih nyaman bergerak, multifungsi bisa dijadikan rok 

maupun celana yang terlihat lebih sopan. Motif batik yang cocok untuk anak muda 

kekinian dengan warna motif bunga, desain simple dengan warna cerah yang bisa 

digunakan berpergian.  

(2) Brand attributes, diperlukan sebagai janji brand untuk menjawab masalah 

konsumen yang membuat suatu brand menjadi lebih menarik dan “desireable” bila 

dibandingkan dengan pesaing. Brand attributes dari produk Cau Skirt adalah 

celana rok multifungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang 

nyaman, praktis dan nyaman digunakan saat pakai rok/ celana pendek waktu 

berkendara serta melestarikan warisan budaya Indonesia salah satunya batik. 

Rumuskan brand attributes ini menjadi beberapa kata kunci (keywords) yaitu 

fungsional, convenience, modern, budaya, kontemporer. 
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(3) Brand line atau yang biasa disebut tagline berdasarkan dari brand attributes 

yaitu Feel Comfortable wherever You Go. 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Gaya desain yang digunakan yaitu New Simplicity. Simplicity menjadi salah 

satu tujuan bisnis yang paling berharga karena kesederhanaan itu menghemat 

waktu, uang dan energi; elegan dan kuat; membuat hidup lebih mudah dan 

menciptakan lebih banyak kebebasan (Primento, 2014: 3). Hal tersebut sama 

halnya dengan mendesain dimana kesan yang disampaikan juga elegan, 

sederhana, banyak ruang kosong (bebas). Menurut Johansson, Andersson, dan 

Holmberg (2014: 107), simplicity dalam sebuah desain itu dapat mengarah kepada 

kenyamanan terkait suatu produk atau bisnis. Sesuatu yang sederhana dapat 

menciptakan rasa nyaman bagi yang melihat, atau menggunakannya. Menurut 

Tolley dalam Kurnia (2019), New Simplicity diartikan sebagai meminimaliskan, 

menyederhanakan, ataupun pengurangan jumlah elemen, hiasan, dan dekoratif 

yang digunakan dengan pertimbangan sangat baik dan seimbang untuk memberi 

kesan dan fungsional. Karena Cau Skirt ingin menyampaikan bahwa produknya 

praktis (simple) digunakan, elegan, modern, maka dari itu desain dengan gaya 

New Simplicity cocok diterapkan ke  brand Cau Skirt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1 Moodboard New Simplicity 

Sumber : Pinterest 
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• Elemen Desain 
Elemen desain dibutuhkan untuk mendukung desain yang digunakan untuk 

mengilustrasikan kesan yang disampaikan agar memiliki perbedaan dengan 

kompetitor dimana elemen desain juga menjadi bagian dari brand tersebut. 

Elemen desain menambah kesan untuk memperkuat brand dalam segi desain. 

Menurut Fitriah (2018 :30), elemen-elemen desain mempengaruhi khalayak 

banyak atas pesan yang akan disampaikan sehingga perlu keterampilan dalam 

membuatnya. Elemen yang digunakan sebagai brand identity, promotional media, 

campaign, dan identity campaign guideline adalah fotografi, warna, tipografi, dan 

pattern. Pattern yang diambil dari motif batik untuk merepresentasikan budaya 

Indonesia.  

 
Gambar 3.2.2 Moodboard Elemen Desain 

Sumber : Pinterest 

 

• Palet Warna 
Warna dapat menambah kesan suasana dan emosi yang ingin 

disampaikan. Menurut Arntson (2003:176), deskripsi warna yaitu cara objek 

menyerap atau mencerminkan cahaya dan jenis cahaya yang menyerang sebuah 

objek. Warna yang brand Cau Skirt ingin gunakan yaitu warna dari gaya retro. 

Menurut Havier (20:6) retro memiliki arti budaya, gaya, tren, mode “tua” yang 

berasal dari zaman post-modern. Budaya menjadi salah satu hal yang diangkat 

oleh Cau Skirt. Pada studi literatur lain mengatakan bahwa retro merupakan 

kependekan dari retrospektif yang bisa diartikan kembali ke masa lalu (nostalgia). 
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Maka dari itu, brand Cau Skirt mengambil palet warna ini karena selaras dengan 

apa yang ingin disampaikan Cau Skirt. 

 
Gambar 3.2.3. Palet Warna 

Sumber : Pinterest 

 
• Layout 

Layout yang digunakan untuk merepresentasikan brand yang simple, 

sehingga memberikan ruang kosong lebih banyak (white space) adalah 

asymmetry dengan mempertimbangkan dari segi konsistensi, kontras, balance 

untuk memberi ruang pada foto, dan tipografi. Keseimbangan desain asymmetry 

melalui kontras antara elemen yang digunakan (Arntson, 2003:68). Penataan foto 

dan tipografi memiliki peran penting untuk menyampaikan kesan yang ingin 

disampaikan. 

 
Gambar 3.2.4. Moodboard Layout 

Sumber : Pinterest 
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• Typografi 
 Tipografi memiliki pengertian yaitu seni menyusun huruf-huruf sehingga 

dapat dibaca tetapi memiliki nilai desain (Fitriah, 2018: 31). Brand Cau Skirt ingin 

memiliki kesan yang elegan, modern, simple. Oleh karena itu, Cau Skirt 

menggunakan sans serif sebagai typeface utamanya. Sans serif berarti huruf 

tanpa serif atau kait Sihombing (2015: 118). Maka dari itu menggunakan Sans serif 

karena bentuknya yang sederhana dan memberi kesan modern. Typeface 

utamanya menggunakan sans serif dengan tebal tipis stroke yang ekstrim untuk 

memberi kesan elegan. Typeface turunannya sebagai body text yaitu Gotham 

yang tidak ada tebal tipis pada stroke sehingga memudahkan dalam membaca 

dengan ukuran yang kecil sekalipun. Typeface ketiga menggunakan Script agar 

terkesan akrab karena typeface ini seperti tulisan tangan pada surat. 

 

  
Gambar 3.2.5. Moodboard Typografi 

Sumber : Pinterest 
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• Gaya Fotografi 
 Fotografi menjadi elemen yang penting di dalam sebuah desain 

khususnya saat berhubungan dengan brand. Foto bisa digunakan untuk iklan 

suatu produk yang ditawarkan. Menurut Arntson (2003:154), fotografi merupakan 

hal yang kuat dan ekspresif untuk membuktikan suatu hal, menjelajahi suatu 

masalah, atau menjual produk. Oleh karena itu, brand Cau Skirt menggunakan 

fotografi untuk mempromosikan produk dengan foto-foto aktivitas wanita di jalan 

karena berhubungan dengan penggunaan produk Cau Skirt yang cocok untuk 

berpergian. Untuk tone yang digunakan warm sesuai dengan masa lalu/ vintage 

seperti color palet utamanya. 

 

 
Gambar 3.2.6. Moodboard fotografi 

Sumber : Pinterest 

3.2.2 Strategi Media 

  Tahapan komunikasi dan channel phase yang digunakan dalam proses 

untuk memilih sebuah media adalah sebagai berikut. 

• Awareness phase 
Pada tahap awareness ini merupakan langkah dalam membangun 

awareness kepada calon konsumen berkaitan dengan produk yang 

ditawarkan. 

• Evaluation phase 
Pada tahap ini yaitu langkah yang dilakukan untuk membantu dalam 

mengevaluasi value proposition yang ditawarkan. 

• Purchase phase 
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Pada tahap ini yaitu langkah untuk memfasilitasi proses terjadinya transaksi 

jual beli antara penjual dengan pembeli bertemu antar muka. 

• Delivery phase 
Pada tahap ini yaitu langkah untuk menyampaikan value proposition kepada 

konsumen dalam bentuk barang maupun jasa yang ditawarkan. 

• Aftersales phase 
Pada tahap ini adalah langkah untuk memberikan pelayanan atau follow up 

setelah terjadinya tahap purchase.  

  Dalam menciptakan bisnis, diperlukan mengidentifikasi siapa target market 

yang kita tuju karena hal tersebut juga mempengaruhi penggunaan media promosi 

dari bisnis Cau Skirt. Menurut Hanafrian (2017:339) Targeting pasar yaitu 

menentukan sasaran yang akan dituju dengan kriteria-kriteria tertentu (selecting) 

dan cara untuk menjangkau sasaran tersebut (reaching) dengan tujuan 

mengkomunikasikan nilai dari suatu brand sehingga lebih optimal dan tepat 

sasaran. Target market dari Cau Skirt adalah yang memiliki rentang usia 18-34 

tahun dengan aktifitas sebagai pelajar/mahasiswi, pekerja kantoran/mall. Kondisi 

sosial ekonominya menengah ke bawah menyesuaikan dengan orang yang sering 

menggunakan sepeda motor dan berdomisili di Surabaya, Jakarta dan Bali. 

Berdasar dari karakter tersebut, maka target market Cau Skirt tergolong 

Experiencers menurut teori Vals.   

 
Gambar 3.2.2.1 Teori Vals 

Sumber : Vals.pdf 
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  Menurut Stategic Business Insight karakter dari teori Vals kelompok 

Experiencers ini memiliki sifat aktif, impulsif, suka hal yang baru, menyukai segala 

hal, orang yang spontan, suka mengambil resiko, mengikuti tren fashion, memiliki 

kecenderungan suka bersosialisasi, menciptakan dan mengakhiri sebuah trend 

percaya bahwa teman sangat penting. Dari data yang telah dijabarkan tersebut 

menunjukkan bahwa target market dari Cau Skirt memiliki keseharian yang aktif 

suka jalan-jalan, mengikuti trend bidang fashion atau bisa di bilang orang yang 

menjaga penampilan (fashionable), cenderung suka bersosialisasi sehingga bisa 

disimpulkan mereka orang yang aktif dalam menggunakan media sosial, up to date 

dengan produk yang baru, mengikuti acara-acara pameran/ bazaar fashion 

dengan tingkat sosialisasi yang tinggi dan untuk mengetahui trend, memiliki 

kendaraan untuk jalan-jalan, suka berada di kafé, mall untuk nongkrong, menonton 

bioskop, dan belanja.  

  Aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh konsumen dan media yang bertemu 

langsung dengan mereka yaitu: 

• Di rumah 

Pada tahap awareness, kegiatan yang dilakukan di pagi hari adalah 

bangun tidur membuka dan mengakses sosial media. Di malam hari 

saat pulang kerja/ sekolah, menonton tv sambil membuka dan 

mengakses sosial media, membuka laptop mengerjakan tugas sambil 

browsing membuka website.  

Pada tahap Research (Consideration) Decision, mereka mengakses 

sosial media seperti instagram untuk melihat foto-foto produk fashion, 

mencari informasi lebih lengkap melalui website, melihat review produk 

yang akan dibeli di youtube. 

Pada tahap Purchase, mereka mengakses sosial media, marketplace 

(shopee, tokopedia, dll) untuk mencari produk yang mereka butuhkan di 

satu aplikasi. 

Pada tahap Post Purchase, mereka mengakses sosial media 

(instagram, facebook) untuk mengikuti produk informasi terbaru, dan 

marketplace (shopee, tokopedia, dll) untuk tetap up to date dengan 

produk dan bila ada diskon. 
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• Di tempat kerja/ sekolah 

Pada tahap awareness, kegiatan yang dilakukan di pagi hari sampai 

sore hari saat di tempat kerja yaitu membuka dan mengakses sosial 

media, membuka laptop mengerjakan tugas/ kerjaan sambil browsing 

membuka website.  

Pada tahap Research (Consideration) Decision, saat jam istirahat 

mereka mengakses sosial media seperti instagram untuk melihat foto-

foto produk fashion, mencari informasi lebih lengkap melalui website, 

melihat review produk yang akan dibeli di youtube. 

Pada tahap Purchase, mereka mengakses sosial media, marketplace 

(shopee, tokopedia, dll) untuk mencari produk yang mereka butuhkan di 

satu aplikasi. 

Pada tahap Post Purchase, mereka mengakses sosial media 

(instagram, facebook) untuk mengikuti produk informasi terbaru, dan 

marketplace (shopee, tokopedia, dll) untuk tetap up to date dengan 

produk dan bila ada diskon.  

• Di luar rumah 

Pada tahap awareness, saat keluar rumah perjalanan ke tempat kerja/ 

sekolah akan melihat iklan-iklan di sepanjang jalan seperti banner, 

baliho, spanduk, tv layar dengan layar lebar. Pada saat pulang kerja/ 

sekolah atau hari libur, pergi ke mall untuk jalan-jalan, belanja, cari 

makan, berkunjung ke pameran/ bazaar untuk membeli sesuatu. 

Pada tahap Research (Consideration) Decision, mereka ke pameran, 

stand bazaar di mall. 

Pada tahap Purchase, mereka pergi ke toko, stand bazaar yang ada di 

mall. 

Pada tahap Post Purchase, mereka datang ke toko. 

  Setelah mengidentifikasi karakter, kebiasaan sehari-hari dari target market, 

maka selanjutnya bisa menentukan media promosi yang akan dipakai. Menurut 

Amaliah, Fianto, dan Yosep (2015) Media promosi merupakan alat atau sarana 

yang dapat dipakai untuk promosi suatu produk/jasa. Hal tersebut memudahkan 

pesan tersampaikan dengan baik antara pembeli dan penjual produk/ jasa. 

Semakin berkembangnya teknologi, media promosi juga merambat pada media 

sosial. Menurut Zein (2019:22), terdapat data tingginya akses internet 
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mempengaruhi pengguna aktif dari media sosial yaitu mencapai 2 miliar. Dengan 

media sosial informasi bergerak cepat dimana jangkauannya seluruh dunia. Hal 

itu menjadi pertimbangan Cau Skirt untuk menggunakan media sosial sebagai 

salah satu media pormosinya. 

Berikut media promosi yang akan digunakan untuk campaign yang bertemakan 

#comfortwithbatik oleh brand Cau Skirt yaitu: 

Social Media 

• Instagram 

  Instagram menjadi media untuk campaign Brand Cau Skirt. Instagram 

menjadi wadah untuk sharing foto video momen yang ingin dibagikan dimana ada 

feedback yaitu like dan komentar sesama pengguna. Kegunaan Instagram dapat 

mengakses foto dan membentuk persepsi audience akan suatu merek melalui isi 

konten yang diunggah menjadikan Instagram sebagai media pemasaran yang 

efektif (Carah, Shaul, 2016:69). Penataan dari konten secara layout, elemen 

desain, typographynya, informasi dari konten yang diunggah juga menjadi acuan 

orang ketertarikan seseorang untuk mengikuti akun tersebut. Menurut data 

September 2015, pengguna Instagram yang aktif sejumlah 22 juta orang di 

Indonesia dan 63% diantaranya adalah wanita (Savla dalam Lestari dan Aldianto, 

2016). Berdasarkan hal tersebut, maka Instagram cocok untuk bisnis produk 

fashion untuk wanita seperti brand Cau Skirt agar dikenali masyarakat. Pengguna 

terbesar Instagram dipegang oleh anak muda usia 18-24 tahun (Lestari dan 

Aldianto, 2016:4) dimana rentang usia tersebut cocok dengan target market yang 

dituju brand Cau Skirt. 

  Perancangan brand campaign Cau Skirt, Instagram menjadi awal mula 

dalam menjalankan campaign ini yaitu dengan mengunggah foto mengenai pesan 

yang ingin disampaikan melalui campaign, informasi mengenai Giveaway dan 

hadiahnya, dan konten-konten untuk membangun awareness dari audience untuk 

mengikuti campaign yang dijalankan selama periode bulan Maret – April. Feed 

Instagram dibuat sederhana agar memudahkan audience membaca informasi 

yang disampaikan. Di bawah foto/ video terdapat caption dimana audience bisa 

melihat informasi lebih jelas melalui tulisan yang tertera di sana. Tahun 2017, ada 

fitur baru di Instagram yaitu Instatories yang mirip dengan Snapchat dimana 

memudahkan orang untuk berbagi cerita berupa foto maupun video dengan 

berbagai stiker, font, lokasi, filter effect yang membuat kebih menarik. Instastories 
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juga digunakan untuk iklan foto atau video singkat suatu produk/ jasa, maka dari 

itu Cau Skirt juga menggunakan. Menurut buku Instagram for Business in 2018 

(2018), sekitar 10.000 akun bisnis dengan 10.000 lebih pengikut dapat 

menambahkan link di Instagram Stories mereka. Hal tersebut berarti banyak akun 

bisnis yang memanfaatkan Instagram Stories untuk mempromosikan bisnisnya. 

Maka dari itu, Cau Skirt juga menggunakan Instastories sebagai media promosi. 

  Instagram sebagai media promosi diharapkan dapat membantu membangun 

Awareness pada konsumen mengenai suatu produk yang ditawarkan, membantu 

konsumen evaluasi value proposition yang ditawarkan, memfasilitasi terjadinya 

transaksi jual-beli sehingga campaign dari brand Cau Skirt dapat berjalan lancar 

sesuai harapan. 

• Instagram ads 

 Akun bisnis di Instagram tahun 2018 sekitar 10.000 lebih dimana di tahun 

2017 tumbuh sangat cepat mencapai 300 juta pengguna aktif setiap harinya. 

Instagram sebagai platform sosial media yang paling banyak mempengaruhi orang 

yang memiliki kebiasaan belanja, terutama bidang fashion, kecantikan, dan 

industri yang berhubungan dengan style dijelaskan dalam buku Instagram for 

Business in 2018 (2018). Bukan hanya menjadi platform untuk berbagi cerita 

dengan orang, saat ini Instagram dijadikan sebagai media promosi bisnis baik 

bisnis startup maupun yang sudah dikenal banyak orang. Cau Skirt mengambil 

strategi melalui Instagram ads untuk mempromosikan campaign berupa giveaway 

yang diadakan tanggal 19 Maret-April 2010 dikarenakan Instagram ads ini bukan 

hanya memberi makan pengikut akun Cau Skirt namun juga memberi informasi 

pada akun Instagram lainnya seIndonesia. Instagram ads dilakukan 2x dalam 

seminggu setiap hari Rabu, Minggu pk 20.00. Diharapkan Instagram ads dapat 

membangun Awareness pada konsumen mengenai suatu produk yang 

ditawarkan, membantu konsumen evaluasi value proposition yang ditawarkan, 

memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli 

• Facebook ads 

Berdasar dari penelitian yang dilakukan (Indrawati, Sudiarta dan Suardana, 

2017:81), hasil dari penelitian tersebut mengatakan rata-rata dari empat dimensi 

EPIC dalam Dimensi Empathy, Persuasion, Impact, dan Communication sebesar 

3,5 menunjukkan penggunaan media sosial facebook dan instagram efektif 
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digunakan sebagai strategi pemasaran di Krisna Oleh-Oleh Khas Bali. Masyarakat 

bisa mengetahui brand Krisna dari platform tersebut sehingga saat pergi ke Bali, 

ingat untuk mampir beli oleh-oleh di Krisna. Facebook ads adalah fitur baru yang 

ditawarkan oleh facebook dimana digunakan untuk mempromosikan suatu fan 

page yang telah dibuat oleh pengguna facebook dengan jangkauan yang berbeda 

dan dapat diatur oleh pemilik akun iklan tersebut (Atiq dan Syaichu, 2017:4). Maka 

dari itu, penggunaan facebook ads dilakukan sebagai salah satu media promosi 

Cau Skirt untuk menginformasikan campaign berupa giveaway kepada akun 

facebook se Indonesia. Iklan akan ditayangkan saat masa campaign bulan Maret 

– April 2020 setiap hari Senin pk 12.00.  

Di dalam facebook, terdapat beberapa komunitas-komunitas dimana Cau 

Skirt telah bergabung di dalamnya komunitas batik tulis yang bisa mempromosikan 

campaign dan produk dari Cau Skirt. Diharapkan facebook ads maupun komunitas 

di dalam facebook dapat membangun Awareness pada konsumen mengenai 

suatu produk yang ditawarkan, membantu konsumen evaluasi value proposition 

yang ditawarkan, memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli. 

• Giveaway 

 Giveaway sebagai media promosi untuk menarik perhatian masyarakat 

dengan memberikan produk secara gratis kepada pemenang yang tekah 

mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Sebuah hasil suatu penelitian 

mengatakan bahwa semua informan mengaku kalau perhatian mereka telah dicuri 

pada adanya program giveaway yang dilakukan oleh Melodiary (Rahmaputri, 

Mandalia, dan Fithrah, 2015:4115). Kebanyakan faktor yang membuat orang 

mengikuti giveaway adalah menarik tidaknya hadiah yang diberikan. Cau Skirt 

memberikan hadiah berupa produk Cau Skirt sendiri karena belum ada produk 

seperti ini di Indonesia dan belum diketahui banyak orang sehingga ini merupakan 

keunikan/ kelebihan produk yang membuat orang tertarik mencoba. Pengumuman 

giveaway ini diunggah melalui media Instagram, dan Facebook. Diharapkan 

adanya giveaway ini membangun Awareness pada konsumen mengenai suatu 

produk yang ditawarkan membangun Awareness pada konsumen mengenai suatu 

produk yang ditawarkan oleh Cau Skirt. 
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• Endorsement Influencer  

Endorsement Influencer merupakan bagian dari media promosi dimana si 

Influencer mempromosikan produk melalui akun miliknya. Endorsement 

merupakan iklan dalam bentuk kampanye yang melibatkan orang terkenal, 

menggunakan ketenaran mereka untuk membantu mempromosikan produk di 

akun Instagram mereka (Business Dictionary dalam Lestari dan Aldianto, 2016:5). 

Influencer memiliki banyak pengikut karena dia memberikan konten/ menginspirasi 

banyak orang. Influencer artinya cukup sederhana yaitu untuk menginfluence 

dalam artian membuat perubahan tanpa peduli besar atau kecilnya suatu hal dari 

cara berpakaian hingga yang memotivasi cara hidup damai (Afandi, 2019:90). 

Dalam konteks ini, sesosok Influencer yang dipakai adalah seorang anak muda 

wanita sekitar umur 18-30 an yang aktif, berpenampilan menarik, suka 

bersosialisasi, rapi dimana dia akan mempromosikan campaign dari Cau Skirt 

menggunakan batik dengan #comfortwithbatik dan latar belakangnya berada di 

kendaraan bermotor. Hal itu dirancang untuk menunjukkan brand Cau Skirt yang 

berkaitan dengan pengendara motor dimana maksut pesannya adalah 

menggunakan batik itu nyaman dipakai sehari-hari untuk berpergian seperti saat 

berkendara menggunakan sepeda motor. Diharapkan Endorsement Influencer ini 

dapat membangun Awareness pada konsumen mengenai suatu produk yang 

ditawarkan, membantu konsumen evaluasi value proposition yang ditawarkan dari 

Cau Skirt. 

• Paid Promote 

Paid promote sebagai media promosi dimana cara kerjanya adalah 

beberapa akun yang cukup banyak secara bersamaan memposting foto/video 

produk yang akan diiklankan ke akun mereka masing-masing sesuai dengan 

waktu yang ditentukan, dan ada tarif untuk paket posting berapa kali. Paid promote 

adalah alat promosi dimana tempat perusahaan meminta administrator komunitas/ 

kelompok yang memiiki banyak pengikut di akun Instagram mereka untuk 

mempromosikan produk perusahaan dengan biaya tertentu (Caroline dalam 

Lestari dan Aldianto, 2016:5). Beberapa organisasi dari kampus lain mengadakan 

jasa paid promote ini dimana Cau Skirt akan memakai jasa mereka agar campaign 

Cau Skirt bisa sebarkan ke anak-anak muda yang ada di Surabaya. Diharapkan 

hal ini dapat membangun awareness pada konsumen mengenai produk Cau Skirt 

yang ditawarkan. 
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Media Above the line (ATL) 

• Poster 

 Poster sebagai media promosi untuk mempromosikan event pameran yang 

Cau Skirt ikuti yang disebarkan secara online pada akun Instagram khusus event. 

Poster sebagai kombinasi visual dari rancangan dengan warna, dan pesan untuk 

menangkap perhatian orang yang lewat untuk menanamkan gagasan yang berarti 

dalam ingatannya (Sudjana, dan Rivai dalam Sumartono, dan Astuti, 2018:9). 

Poster perlu di buat menarik dengan informasi yang singkat dan jelas untuk 

menangkap perhatian masyarakat yang melintas. Poster berisikan informasi 

mengenai campaign Cau Skirt, pengenalan produk dan event pameran yang 

diikuti. Poster diharapkan mampu membangun Awareness pada konsumen 

mengenai suatu produk yang ditawarkan. 

 

Media Below the line (BTL) 
• Flyer  

 Flyer sebagai media promosi untuk menginformasikan tentang campaign 

dan diskon yang dibagikan saat pameran. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), flyer/ selebaran adalah terbitan tidak berjilid yang disebarkan 

kepada umum, lembaran kecil barang cetakan baik dilipat maupun tidak, yang 

digunakan untuk memudahkan penyebaran dengan tujuan promosi. Penyebaran 

flyer dilakukan saat pameran berlangsung dimana akan disebarkan kepada orang 

yang lewat untuk dapat baca informasi tentang campaign maupun produk Cau 

Skirt yang terdapat diskon hanya waktu pameran berlangsung. Flyer diharapkan 

mampu membangun Awareness pada konsumen mengenai suatu produk yang 

ditawarkan Cau Skirt. 

• Voucher Discount 

  Voucher Discount sebagai media promosi secara offline yang diberikan pada 

saat pameran, serta online untuk pemenang giveaway. Promosi penjualan yang 

ditujukan kepada pengguna atau pemakai akhir suatu brang/ jasa dimana hal itu 

melingkupi pemberian kupon, pemberian sampel produk, undian berhadiah, 

potongan harga, kontes, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian 

minat konsumen untuk membeli sehingga dapat meningkatkan nilai penjualan dari 

suatu brand (Rahmaputri, Mandalia, dan Fithrah, 2015:4109). Dengan adanya 

diskon, orang akan berpikir 2x untuk melakukan pembelian karena merasa sangat 
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disayangkan bila terlewatkan. Menurut :4)Diskon yang diberikan Cau Skirt ini ada 

2 jenis yaitu diskon 20% dan diskon 10%. Untuk diskon yang 20%, digunakan pada 

pemenang giveaway yang akan diberikan ke 3 pemenang. Sedangkan untuk 

diskon 10%, diberikan kepada pengunjung pameran yang mengikuti ketentuan 

untuk berfoto mencoba produk Cau Skirt saat pameran dan memposting di sosial 

media Instastories dengan tag @celanarok.cau #comfortwithbatik. Dikarenakan 

produk Cau Skirt ini baru pertama kali di Indonesia, maka perlu orang tahu apa 

dan bagaimana penggunaan produk ini yaitu dengan cara dipakai langsung agar 

orang lebih memahami. Diharapkan facbook ads dapat membangun Awareness 

pada konsumen mengenai suatu produk yang ditawarkan, memfasilitasi terjadinya 

transaksi jual-beli. 

• Pameran INACRAFT 

  Pameran digunakan sebagai salah satu media promosi Cau Skirt dimana 

antara konsumen dan penjual bertemu secara langsung. Pameran adalah salah 

satu kegiatan untuk menunjukan barang/jasa yang dijual kepada orang banyak 

tentang kelebihan yang dimiliki brand tersebut (Fridani, Sukarelawati, 

Kusumadinata, 2015:32). Pameran yang diikuti oleh Cau Skirt yaitu pameran 

INACRAFT yang diselenggarakan di Jakarta Convenience Centre, Jakarta pada 

tanggal 15-19 April 2020 dimana akan banyak produk-produk lokal dari Indonesia 

dalam berbagai bidang seperti handicraft. Mayoritas pengunjung disana adalah 

perempuan, para pejabat, para undangan yang berasal dari luar negri, reseller, 

pembeli yang suka produk lokal. Dalam booth nantinya, Cau Skirt menggunakan 

point of purchase rak baju agar memudahkan pengunjung melihat jenis produk 

Cau Skirt. Flyer juga akan dibagikan kepada orang-orang agar mendapat 

mengetahui tentang brand ini. Ada khusus potongan diskon buat pengunjung yang 

berada di pameran dengan ketentuan foto memakai produk Cau Skirt dan upload 

ke Instastories / Facebook stories. Pengunjung yang ingin tahu lebih lanjut yang 

berpotensi untuk membeli akan diberikan brosur yang memberikan informasi lebih 

detail tentang Cau Skirt. Diharapkan pameran dapat membangun Awareness pada 

konsumen mengenai suatu produk yang ditawarkan, membantu konsumen 

evaluasi value proposition yang ditawarkan, memfasilitasi terjadinya transaksi jual-

beli, menyampaikan value propositiion kepada konsumen. 

• Penunjang Pameran : 

 a. Brosur 
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 Brosur sebagai media promosi yang berisikan informasi mengenai 

produk, cara penggunaan, maksud dari campaign #comfortwithbatik, jenis produk 

dan kontak. Brosur bisa menjadi sumber informasi suatu produk yang membuat 

konsumen memiliki keinginan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk 

dengan mengetahui secara detail mengenai spesifikasi produk tersebut 

(Darmawan, 2012:43). Brosur akan ada di pameran dimana calon konsumen/ 

konsumen dapat mengambilnya. Adanya brosur dapat membantu menjelaskan 

secara visual dan tulisan apabila pemilik perusahaan tidak sempat menyampaikan 

informasi tersebut dimana brosur bisa dibawa pulang untuk disimpan bila 

konsumen butuh suatu saat. Brosur diharapkan dapat membangun awareness 

pada konsumen mengenai suatu produk yang ditawarkan. 

 b. Point of purchase 

  Point of purchase termasuk media pemasaran secara offline yang 

membantu memudahkan konsumen untuk melihat produk secara langsung. Alat 

ini berupa rak baju dimana produk Cau Skirt akan digantung di pameran agar lebih 

tertata rapi. Diharapkan point of purchase dapat memfasilitasi terjadinya transaksi 

jual-beli saat pameran. 

 c. Merchandise Botol Minum Tumbler &Tote Bag 

 Merchandise merupakan hadiah yang diberikan secara gratis kepada 

konsumen sebagai bentuk strategi menyebarkan awareness dari campaign 

#comfortwithbatik untuk menarik perhatian konsumen. Promosi penjualan yang 

ditujukan kepada konsumen seperti pemberian kupon, pemberian sampel produk, 

potongan harga, undian berhadiah, kontes dimana hal tersebut dapat menarik 

minat konsumen untuk membeli produk sehingga nilai penjualan perusahaan 

dapat meningkat dalam jangka pendek (Rahmaputri, Mandalia, Fithrah, 2015: 

4109). Jenis merchandise yang diberikan kepada konsumen Cau Skirt berupa 

botol minum tumbler, dan tote bag. Botol minum sebagai bentuk pengurangan 

sampah dari kemasan botol minum plastik yang diproduksi setiap harinya dimana 

dengan adanya botol minum tumblr ini bisa dipakai berulang-ulang. Tote bag juga 

diberikan untuk mengurangi kantong plastik diganti dengan tas kain yang bisa 

dipakai berulang-ulang.Pemberian merchandise dilakukan bila konsumen 

membeli produk minimal Rp 200.000 saat pameran. Diharapkan packaging dapat 

menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual-beli (after sales service) dari 

Cau Skirt. 
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 d. X-banner 

  X- banner sebagai media promosi untuk menangkap perhatian masyarakat 

dari jarak jauh yang akan di pasang saat pameran. Menurut Silvana, Damayanty 

(2014:105) X-banner yaitu penyampaian publikasi suatu produk/ jasa yang 

memakai teknologi cetak dalam format poster yang biasa di letakkan di dinding, 

dipasang pada dudukan yang ringan, serta dalam format digital pada sebuah 

media web/ blog atau media jejaring sosial. Saat berada di suatu pameran, brand 

kita akan bersaing dengan berbagai macam brand lainnya sehingga membutuhkan 

media promosi yang menarik perhatian pengunjung. X-banner ini berisikan 

informasi mengenai produk yang dijual dan diskon produk Cau Skirt. Tujuan 

adanya x-banner untuk embangun Awareness pada konsumen mengenai suatu 

produk yang ditawarkan, membantu konsumen evaluasi value proposition yang 

ditawarkan. 

 e. Packaging 

  Packaging merupakan media promosi sebagai alat untuk melindungi suatu 

produk dimana memudahkan konsumen untuk membawa produk kemana-mana. 

Menurut Mudra (2010:22), pengertian kemasan yaitu benda yang berfungsi untuk 

melindungi, mengamankan produk tertentu yang ada di dalam dan dari kemasan 

dapat memberikan citra tertentu untuk menarik perhatian pembeli. Packaging yang 

digunakan Cau Skirt yaitu paper bag dimana sudah terdesain sesuai konsep. 

Fungsi dari kemasan bentuk tas untuk memudahkan membungkus barang saat 

ada di pameran untuk mempersingkat waktu. Diharapkan packaging dapat 

menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual-beli (after sales service) bagi 

produk Cau Skirt. 

 f. Kartu nama 

  Kartu nama bertujuan untuk menginformasikan data diri/ perusahaan suatu 

brand. Kartu nama merupakan alat pemasaran berukuran kecil dan mudah dibawa 

kemana-mana (Wesfix, 2017:73). Kartu nama menjadi pelengkap sebuah brand 

untuk mengenalkan kepada masyarakat, maka dari itu desain dari sebuah kartu 

nama menjadi acuan penilaian seseorang atas kualitas perusahaan. Kartu nama 

ini akan dibagikan saat pameran berlangsung agar calon konsumen maupun 

pelanggan bisa menghubungi bila ingin membeli produk di lain kesempatan. Kartu 

nama ini bisa digunakan secara terus menerus sebagai identitas perusahaan. 
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Diharapkan kartu nama dapat membangun awareness pada konsumen mengenai 

suatu produk yang ditawarkan. 

 g. Price tag 

 Price tag digunakan untuk memberi informasi mengenai nama, jenis dan 

harga suatu produk. Price tag diletakkan bersama dengan produk saat pameran 

berlangsung sehingga calon konsumen. Diharapkan price tag dapat memfasilitasi 

terjadinya transaksi jual-beli saat pameran. 

3.2.3 Target Audience dan Touchpoint Media  

Berikut ini adalah tahapan komunikasi antara brand/ produk dengan 

konsumen dalam campaign #comfortwithbatik melalui susunan setiap media yang 

dijabarkan ke dalam tabel berdasarkan pembagian waktu, touchpoints dan tujuan 

setiap media tersebut. 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Media  

sosial: 

Instagram  

Maret – April 

2020 

Setiap hari senin, 

jumat, sabtu dan 

minggu pk 12.00, 

19.00.  

Online : di 

instagram 

feeds, 

Instastories, 

promotions 

Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan, 

membantu 

konsumen evaluasi 

value proposition 

yang ditawarkan, 

memfasilitasi 

terjadinya transaksi 

jual-beli 
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2 Instagram 

ads 

Maret – April 

2020 

Setiap hari Rabu, 

Minggu pk 20.00 

Online : di 

instagram post 

Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan, 

membantu 

konsumen evaluasi 

value proposition 

yang ditawarkan, 

memfasilitasi 

terjadinya transaksi 

jual-beli 

3 Facebook 

ads 

Maret – April 

2020 

Setiap hari Senin 

pk 12.00 

Online : di 

facebook post 

Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan, 

membantu 

konsumen evaluasi 

value proposition 

yang ditawarkan, 

memfasilitasi 

terjadinya transaksi 

jual-beli 

4 Endorsement 

influencer 

Maret – April 

2020 

Minggu ke-4 

Maret 

Minggu ke-2 

April 

Online : di 

instagram post 

Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan, 

membantu 

konsumen evaluasi 

value proposition 

yang ditawarkan, 
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5 Giveaway Periode 

giveaway 19 

Maret – 19 April 

2020 

 

Online : di 

instagram post 

Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan 

6 Flyer 15-19 April 2020 

Waktu pameran 

berlangsung 

Offline : 

dibagikan saat 

pameran 

INACRAFT 

Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan 

7 Poster 6 April 2020 pk 

18.00 

1 minggu 

sebelum event 

pameran 

Online : 

melalui 

instagram 

akun khusus 

event di 

Instagram dan 

grup di 

Facebook 

Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan 

8 Paid 

Promote 

Maret – April 

2020 

Hari Sabtu pk 

18.00 

1x dalam 2 

minggu 

Online : 

melalui akun 

Instagram 

yang 

mengadakan 

paid promote 

Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan 

9 Pameran 

INACRAFT 

Tanggal 15-19 

April 2020 

Offline : 

berlangsung di 

Jakarta 

Convention 

Centre, 

Jakarta 

 

Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan, 

membantu 

konsumen evaluasi 

value proposition 

yang ditawarkan, 
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memfasilitasi 

terjadinya transaksi 

jual-beli, 

menyampaikan 

value propositiion 

kepada konsumen 

10 Penunjang 

pameran: 

brosur 

April -berlanjut  Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan 

11 Penunjang 

pameran: 

point of 

purchase 

Tanggal 15-19 

April 2020 

 memfasilitasi 

terjadinya transaksi 

jual-beli 

12 Penunjang 

pameran: 

merchandise 

(tote bag, 

botol minum 

tumbler) 

Tanggal 15-19 

April 2020 

 Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan 

13 Penunjang 

pameran:  

x-banner 

Tanggal 15-19 

April 2020 

 Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan, 

membantu 

konsumen evaluasi 

value proposition 

yang ditawarkan 

14 Penunjang 

pameran: 

April - berlanjut  Menyediakan sarana 

pendukung pasca 
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packaging 

(paper bag) 

transaksi jual-beli 

(after sales service) 

15 Penunjang 

pameran: 

kartu nama 

April - berlanjut  Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan 

16 Penunjang 

pameran: 

price tag 

April - berlanjut  Memfasilitasi 

terjadinya transaksi 

jual-beli 

17 Voucher 

discount 

(10% dan 

20%) 

Bulan April 2020 

saat diadakan 

Giveaway dan 

saat pameran 

berlangsung 

Online : email 

(pemenang 

giveaway) 

Offline : saat 

pameran 

Inacraft 

berlangsung  

Membangun 

Awareness pada 

konsumen mengenai 

suatu produk yang 

ditawarkan, 

memfasilitasi 

terjadinya transaksi 

jual-beli 

Tabel 3.2.3 Pemilihan Media 

3.2.4 Biaya Media 

Setiap media promosi yang digunakan memiliki biaya anggaran belanja untuk 

jasa desain dan cetak yang akan dikeluarkan untuk menyampaikan campaign dari 

brand Cau Skirt dengan tema #comfortwithbatik. 

No Media Kategori Harga Satuan Total 

1 Instagram 
ads 

Biaya tayang 20.000/ hari 14 hari 280.000 

2 Instagram Jasa konten 100.000/minggu 4 400.000 

3 Facebook ads Biaya tayang 100.000/ 7hari 14 hari 200.000 
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4 Endorsement 
influencer 

Biaya tayang 500.000 2 orang 1000.000 

5 Giveaway Biaya tayang 20.000/ hari 14 hari 280.000 

6 Flyer Biaya 

produksi cetak 
2500 

100 

buah 
250.000 

7 Poster Biaya tayang 100.000 2x post 200.000 

8 Paid Promote Biaya tayang 300.000 2x post 600.000 

9 Pameran 
INACRAFT 

Biaya 

akomodasi 
2000.000 1 orang 2000.000 

10 Penunjang 
pameran: 
brosur 

Biaya 

produksi cetak 
5000 

100 

buah 
500.000 

 Point of 

purchase 

Biaya 

produksi rak 
1000.000 

1 rak 

baju 
1000.000 

 Merchandise 

tote bag 

Biaya 

produksi 
10.000 10 buah 100.000 

 Merchandise 

botol minum 

tumbler 

Biaya 

produksi 
16.000 10 buah 160.000 

 
X-banner 

Biaya 

produksi cetak 
100.000 1 pcs 100.000 

 Packaging 

(paper bag) 

Biaya 

produksi cetak 
15.000 20 buah 300.000 

 
Kartu nama 

Biaya 

produksi cetak 
50.000 1 box 50.000 

 
Price tag 

Biaya 

produksi cetak 
5000/ lbr 3 lbr A3 15.000 
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11 Voucher 
discount 
(10% dan 
20%) 

Biaya 

produksi cetak 
5000/ lbr 

4 kertas 

A3 
20.000 

Total 7.457.000 

Tabel 3.2.4 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Prototype Desain 

Uji coba prototype desain dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, 

dan atau daya tarik dari desain yang telah dirancang oleh Cau Skirt berpacu dari 

hasil observasi penulis. Pemaparan hasil dari uji coba terhadap subjek uji coba 

akan dibahas detailnya pada bab 4, yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan 

Cau Skirt untuk memperbaiki segala kekurangan agar lebih sesuai dengan minat 

target market. 

No Item Desain Deadline 

1 Media Poster 25 Februari 2020 

2 Post khusus Giveaway untuk IG dan FB 25 Februari 2020 

3 Logo Campaign 24 Februari 2020 

4 Instagram feed 24 Februari 2020 

5 Brosur 24 Februari 2020 

6 Point of purchase gantungan baju 29 Februari 2020 

7 Merchandise : botol minum tumblr 29 Februari 2020 

8 Merchandise : tote bag 27 Februari 2020 

9 X-Banner 24 Februari 2020 

10 Kartu nama 29 Februari 2020 

11 Packaging 24 Februari 2020 

12 Voucher 10% dan 30% 24 Februari 2020 

13 Flyer 24 Februari 2020 

14 Price tag 29 Februari 2020 

Tabel 3.3 Tabel Checklist Item Desain 
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3.3.1. Layout Komprehensif  

Berdasarkan hasil konsep dan pemilihan media promosi yang telah dibuat 

sebelumnya, maka hasil desain uji coba untuk Brand Campaign dari Cau Skirt 

berupa mock-up solusi desain yang bertujuan untuk uji coba prototype sebagai 

berikut. 

 

Social Media 
• Instagram  

 
       Feed Instagram              Instastories 

Gambar 3.3.1.1. Tighttissue konten akun Instagram Cau Skirt 

Sumber: Data Pribadi 

 Feed Instagram berisikan informasi lebih lengkap mengenai campaign 

#comfortwithbatik yang akan dilakukan oleh Cau Skirt. Tujuan dari campaign 

tersebut, informasi adanya kompetisi giveaway, dan hadiah apa yang didapat. 

Selain itu ada Instastories yang juga menginformasikan tentang giveaway. 
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• Instagram Ads 

 
Gambar 3.3.1.2. Tighttissue Instagram ads Cau Skirt tentang Giveaway 

Sumber: Data Pribadi 

Size : 1080 x 1080 piksel 

 Untuk keperluan Instagram Ads, posting yang akan diiklankan yaitu posting 

berkaitan dengan Giveaway. Post ini berisikan tentang adanya giveaway dari Cau 

Skirt, waktu tanggal diadakan sampai berakhirnya, ketentuan untuk mengikuti 

giveaway dan hadiah yang didapat.  

• Facebook Ads 

 
Gambar 3.3.1.3. Tighttissue post untuk Facebook Ads 

Sumber: Data Pribadi 

Size : 1080 x 1080 piksel 
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 Facebook Ads berisikan informasi mengenai Giveaway yang disebarkan 

melalui akun Facebook. Post berisikan tentang informasi adanya giveaway dari 

Cau Skirt. 

• Giveaway 

   
Gambar 3.3.1.4. Tighttissue Giveaway post 

Sumber: Data Pribadi 

 Size : 1080 x 1080 piksel 

 Giveaway post ini akan ada di Instagram Ads, Facebook Ads, Paid Promote, 

Endorsement Influencer. Post ini berisikan tentang informasi mengenai adanya 

giveaway dari Cau Skirt berkaitan dengan campaign yang sedang dilakukan. 

 

Media Above the line (ATL) 
• Poster 

 
Gambar 3.3.1.5. Tighttissue poster 

Sumber: Data Pribadi 
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Size : A3 (29,7 x 42 cm) 

Poster berisikan tentang informasi campaign, dan event pameran Cau Skirt. 

 

Media Below the line (BTL) 
• Flyer 

 
Gambar 3.3.1.6. Tighttissue Flyer 

Sumber: Data Pribadi 

Size : 15 x 21 cm 

Material : Artpaper 120gr 

Flyer berisikan informasi campaign yang dilakukan dan event pameran Cau Skirt 

dimana ada diskon produk.  

• Voucher Discount 

 
Gambar 3.3.1.7. Tighttissue Voucher Discount 
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Sumber: Data Pribadi 

Size : 15 x 7 cm 

Material : Artpaper 210gr 

Voucher Discount dengan 2 macam yaitu diskon 10% dan 20%. Agar 

memudahkan, maka warna dibedakan berdasar besarnya diskon. 

• Penunjang Pameran: 

a. Brosur 

  
 tampak depan     tampak belakang 

Gambar 3.3.1.8. Tighttissue Brosur 

Sumber: Data Pribadi 

Size : A4 (21 x 29,7 cm) 

Material Artpaper 210gr 

Brosur dibuat 2 sisi memberikan informasi mengenai produk Cau Skirt. 

Pengunjung yang ingin tahu produk Cau Skirt lebih lanjut, dapat melihat brosur ini, 

dimana isinya ada tentang produk, cara penggunaan, jenis produk dan kontak 

yang bisa dihubungi. 
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b. Point of Purchase 

 
Gambar 3.3.1.9. Tighttissue POP 

Sumber: Data Pribadi 

Size : 110 x 40 x 150 cm 

Material : Metal Stainless steel 

Point of Purchase untuk meletakkan produk Cau Skirt pada saat pameran. Celana 

diletakkan digantungan rak tersebut, asesoris di letakkan di rak yang tersusun ke 

bawah. 

c. Merchandise Tote Bag 

 
Gambar 3.3.1.10. Tighttissue Tote Bag 

Sumber: Data Pribadi 
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Size : 30 x 40 cm 

Material : Blacu 

Tote Bag ini sebagai merchandise yang bisa digunakan untuk membawa barang 

sehari-hari. Pemberian Tote Bag dikhususkan untuk pembeli yang membeli 

minimal Rp 200.000. 

d. Merchandise Botol minum tumbler 

 
Gambar 3.3.1.11. Tighttissue Botol Minum Tumbler 

Sumber: Data Pribadi 

Size : 19 x 8,5 cm 

Material : Tumbler plastik 

Botol minum ini sebagai merchandise yang bisa digunakan untuk menampung air 

yang bisa dipakai berulang sebagai bentuk mengurangi sampah plastik kemasan. 
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e. X-Banner 

 
Gambar 3.3.1.12. Tighttissue X-banner 

Sumber: Data Pribadi 

Size : 60 x 160 cm 

Material : Flexi China 340gr 

X-Banner akan diletakkan saat pameran agar informasi mengenai produk dan 

campaign yang dijalankan dapat dibaca orang saat melewati stand. 

f. Packaging 

   
tampak depan   tampak belakang 

Gambar 3.3.1.13. Tighttissue Packaging Paper Bag 

Sumber: Data Pribadi 

 Size : 24 x 32 8 cm 
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 Material : Duplex 250 gr 

Packaging dibuat 2 sisi dengan gambar logo dan sedikit mengenai campaign Cau 

Skirt. Kemasan dibuat untuk melindungi produk yang dibeli agar memudahkan 

pelanggan untuk membawanya. 

g. Kartu nama  

 
Gambar 3.3.1.14. Tighttissue Kartu Nama Cau Skirt 

Sumber: Data Pribadi 

Size : 8 x 4 cm 

Material : Blueswhite 

Kartu nama ini diberikan pada calon konsumen ataupun pelanggan yang membeli 

produk agar bisa mengkontak saat hendak membeli lagi di lain kesempatan. 

h. Price tag 

 
Gambar 3.3.1.15. Tighttissue Price Tag Cau Skirt 

Sumber: Data Pribadi 

 Size : 4 x 8 cm 
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 Material : Artpaper 260gr 

Price tag ini berisi informasi mengenai nama, jenis, dan harga produk Cau Skirt. 

3.3.2. Strategi Uji Coba  

Untuk menguji coba prototype desain dalam perancangan brand campaign 

#comfortwithbatik, maka dilakukan penelitian berupa metode kualitatif dengan 

expert & extreme user agar seluruh media yang telah dirancang dapat memenuhi 

kebutuhan target market dari brand Cau Skirt. Menurut (Herdiansyah dalam Edi, 

2016:4), tujuan wawancara dibedakan menjadi lima hal, yaitu 

1. Fact finding interviewes 

Wawancara dengan tujuan untuk menggali data atau informasi suatu 

topik. Seperti contoh pewawancara dalam kerja dengan pelamar untuk 

mencari tahu data diri, latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, atau 

informasi lain yang diperlukan. 

2. Fact giving interviewes 

Pewawancara memberikan keterangan bisa berupa penjelasan suatu 

topik pada orang yang di wawancara. Seperti contohnya seorang 

supervisor yang memberikan penjelasan atau data yang dapat membantu 

peningkatan kinerja. 

3. Manipulative interviews 

Wawancara ini dilakukan untuk mengarahkan subjek untuk melakukan 

apa yang pewawancara minta. Sebagai contohnya yaitu wawancara 

pada setting klinis untuk mengubah atau mengarahkan perilaku subjek 

menuju perilaku yang adaptif.  

4. Treatment interviews 

Tujuan wawancara ini untuk memberikan dukungan, konseling, atau 

membangun insight pada subjek. 

5. Demonstrative interviews 

Wawancara ini bertujuan untuk mengilustrasikan atau 

mendemonstrasikan teknik, atau hal yang penting pada subjek. 

Dalam hal ini, strategi uji coba Cau Skirt termasuk dalam jenis tujuan yang 

pertama yaitu fact finding interviewes dimana tujuannya untuk menggali data dari 

extreme &  expert user mengenai media yang digunakan Cau Skirt dalam 

campaignnya.  
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Expert user dalam penelitian ini merupakan pakar di bidang desain yang sudah 

berkecimpung di dunia desain branding, typography, atau ilustrasi bertahun-tahun 

sehingga memiliki pengalaman kerja yang banyak. Berikut merupakan 

karakteristik dari expert user secara jelas: 

• Pakar Branding, Amelia Sidik, beliau membuka usaha Lia S. 

Associates Branding & Design untuk mengajarkan orang-orang awam 

yang ingin belajar tentang desain. Ia membuka kelas-kelas semacam 

wokshop seperti how to learning basic painting, how to learn mixing 

colors dan banyak lagi. Beliau juga banyak diberi kesempatan menjadi 

pembicara sharing di beberapa acara seperti acara untuk UMKM 

Surabaya yang diadakan di KORIDOR Co-working Space. Wawancara 

bertujuan untuk membahas desain komunikasi visual yang ada pada 

media promosi Cau Skirt menurut pendapat Bu Lia dan hal-hal yang 

perlu diperbaiki. 

• Pakar Branding, Franky K. Nugroho, beliau mendirikan usaha di bidang 

branding yaitu Elevate Branding di Surabaya. Saat ini kesibukannya di 

bidang membuat konten Youtube untuk mensharekan pada orang-

orang review alat-alat kamera/handphone, vlog, membahas berita 

terkini, dan hal-hal yang perlu dipelajari dalam dunia branding. 

Wawancara yang dilakukan akan membahas tentang review desain 

dari media Cau Skirt, kesesuaian media yang dipilih dan masukan yang 

perlu diperbaiki dari media tersebut. 

• Pakar Typography, Isdijono Chandra, saat ini beliau bekerja di Apple 

Academy sebagai mentor. Beliau expert di bidang typography & 

calligraphy. Ia sering mengadakan beberpaa workshop berkaitan 

dengan bidangnya di Jakarta dan Surabaya. Wawancara yang 

dilakukan untuk mereview keseluruhan desain khususnya 

typographynya, kesesuaian gaya desain, dan masukan mengenai 

keseluruhan media. 

• Pakar Ilustrasi, Agus “Koecink” Sukamto, lahir pada tahun 1967 lulusan 

S2 di Institut of Art Indonesia Surakarta. Beliau berprofesi sebagai 

penulis seni rupa, perupa dan pengajar. Sebelumnya beliau pernah 

bekerja di SCTV Surabaya sebagai creative designer. Saat ini, beliau 

mengajar di kampus Universitas Ciputra. Beliau memiliki banyak 
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pengalaman memajang hasil karyanya di dalam maupun di luar negeri 

seperti mengikuti exhibition Busan International Print Art di Korsel, 

Pameran di Museum De Rouen Prancis, dan banyak lagi. Wawancara 

dilakukan untuk menanyakan review desain secara keseluruhan 

dengan tambahan ilustrasi yang ada, dan masukan menurut Pak Agus 

untuk memperbaiki yang kurang dari desain tersebut. 

• Pakar Branding, Sophie, usia 33 tahun asal Jember, ia bekerja di dunia 

desain kurang lebih selama 14 tahun. Dia berpengalaman di bidang 

desain, komunikasi pemasaran, photography, & brand development. 

Dia pernah bekerja di perusahaan ternama Kapal Api. Banyaknya 

pengalaman di bidang desain yang berhubungan secara langsung 

dengan klien membuat saya ingin melakukan wawancara dengan 

beliau mengenai review keseluruhan desain, kesesuaian desain dan 

media yang digunakan untuk target market yang dituju, dan masukan 

menurut ce Sophie untuk memperbaiki kekurangan desain tersebut. 

Extreme user dalam penelitian ini adalah orang yang aktif di media sosial, 

berprofesi sebagai influencer,  

• Jessica Halim, umur 24 tahun. Aktivitas saat ini yang dilakukan adalah 

berbisnis online (online shop & kuliner). Ia memiliki pengalaman kerja 

di Q-Bic Space Indonesia (Interior Consultant) sebagai Personal 

Assistant. Di samping itu dia setiap minggunya melakukan bakat 

menyanyinya dan mengupload ke Youtube. Dia juga aktif media sosial 

lain seperti Instagram. Wawancara yang dilakukan untuk menggali 

data mengenai preferensi media sosial yang banyak diminati orang 

milenial, pendapat mengenai produk dan desain, dan preferensi 

strategi media yang menarik perhatian. 

• Venlista Suprapto, usia 22 tahun asal Jember. Ia seorang mahasiswa 

yang juga seorang model dimana sering memenangi beberapa 

kompetisi yang dia ikuti. Dia aktif dalam sosial media Instagram serta 

membagikan foto/ video di akun miliknya. Wawancara dilakukan untuk 

menggali data tentang preferensi desain media yang telah dibuat, 

media promosi apa yang menarik saat ini/ yang paling diminati orang, 

dan referensi strategi promosi. 
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• Rani Puspita Setiawan, usia 22 tahun asal Jakarta. Mahasiswi di 

kampus Universitas Ciputra jurusan Fashion Design yang sehari-hari 

berpergian menggunakan motor. Ia sangat memperhatikan 

penampilannya (fashionable). Produk yang dia buat yaitu tas dari botol 

plastik berkesempatan dipamerkan di New York bulan Februari lalu. 

Dia memang sangat menyukai dalam merancang busana. Wawancara 

dilakukan untuk menggali pendapat keseluruhan produk dan 

desainnya sebagai seorang desainer, preferensi motif kain, dan media 

promosi yang menarik perhatian berkaitan dengan produk busana. 

Untuk melengkapi data lagi, dilakukan uji coba dengan focus group discussion 

dan survei online. Selain itu, uji coba yang dilakukan melalui test pasar langsung 

dalam skala mikro melalui bazaar. Melalui bazaar, terdapat interaksi secara 

langsung antara pengunjung dengan pembeli. Pameran merupakan media 

promosi dan iklan yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan suatu produk/ jasa 

pada msyarakat dengan harapan mereka tertarik untuk membelinya (Fridani, 

Sukarelawati, Kusumadinata, 2015:33). Pameran Inacraft akan dihadiri orang-

orang yang suka dengan produk lokal dari budaya Indonesia sendiri seperti batik. 

Pengunjung juga dihadiri oleh orang-orang penting di Indonesia termasuk 

Presiden Jokowi. Mayoritas jenis kelamin pengujung adalah wanita. Wilayah ruang 

lingkupnya bukan hanya untuk orang-orang di Jakarta, namun seluruh Indonesia 

dan beberapa tamu undangan dari luar negeri. Relasi terhadap sesama exhibitor 

juga penting untuk membangun kerjasama di waktu ke depan menambah variasi 

produk Cau Skirt.  

3.3.3. Instrumen Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data secara primer didapat 

melalui pendekatan secara kualitatif dengan wawancara ke narasumber expert 

dan extreme user. Wawancara dilakukan kepada extreme dan expert user 

bertujuan untuk menggali informasi yang bisa menambah pengetahuan di bidang 

desain, mengetahui media yang kita gunakan itu tepat untuk target market, desain 

yang kita buat sesuai dengan target market, mendapat masukan bila ada 

kekurangan agar lebih baik lagi. Di samping itu, ada instrumen yang dipakai untuk 

mengumpulkan data dari penelitian ini, yaitu: 
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NO 
TEKNIK 
PENGUMPUL
AN DATA 

SUMBER 
DATA 

INSTRUMEN 

1. Wawancara  

(kualitatif) 

Expert user 
Lia Sidik, Franky 

K.Nugroho, Agus 

“Koecink” Sukamto, 

Sophie  

- Review keseluruhan desain desain 

- Kesesuaian & keefektifan media 

promosi yang dipilih sesuai dengan 

target market? 

- Kesesuaian gaya bahasa & 

penuturan informasi dengan target 

market 

- Visualisasi logo campaign Cau 

Skirt dapat mewakili campaign 

#comfortwithbatik 

- Review tren desain 

- Review strategi promosi saat ini 

yang diminati kaum milenial 

- Saran untuk desain media promosi 

brand Cau Skirt agar lebih baik 

  Extreme user 
Jessica Halim, 

Venlista Suprapto, 

Rani Puspita 

Setiawan. 

- Persepsi saat melihat keseluruhan 

desain 

- Kesesuaian pemilihan media 

dengan target market yang dituju 

- Pemahaman mengenai pesan 

yang ingin disampaikan dari 

campaign #comfortwithbatik 

- Preferensi media promosi yang 

anda sukai/ efektif digunakan 

- Faktor-faktor yang mempengaruhi 

untuk belanja  

- Merchandise / promo yang 

diharapkan 

- Media yang dipilih untuk membeli 

produk 
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- Ketertarikan terhadap giveaway 

Cau Skirt 

- Masukan untuk campaign Cau Skirt 

2. FGD (Focus 

Group 

Discussion) 

Responden - Pendapat mengenai keseluruhan 

desain 

- Kesesuaian media promosi dengan 

target market 

3. Kuesioner 

(kuantitatif) 

Responden - Pendapat mengenai brand & 

keseluruhan desain pada 

campaign Cau Skirt  

- Strategi komunikasi yang sesuai 

dengan target market/ kaum 

milenial 

- Media yang paling efektif untuk 

promosi  

- Masukan untuk campaign Cau Skirt 

secara desain maupun strategi 

Gambar 3.3.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Sumber: Data Pribadi 

Pengumpulan data sekunder berasal dari membaca studi literatur buku 

maupun jurnal mengenai desain dan strategi media promosi. Kuesioner juga 

dilakukan pada saat pameran maupun secara online untuk melengkapi data yang 

ada. Melalui hal tersebut, desain yang diaplikasikan melalui media akan lebih tepat 

untuk menjangkau target market yang dituju. 

 

 

 

 

 

 

 
 


