
Bab III Metode Pengembangan

3.1 Strategi komunikasi Visual

Bisnis aksesoris Oh My Studio merupakan brand aksesoris yang

terbuat dari Air-Dry-Clay dan Resin asal Surabaya. Dan, brand aksesoris

ini belum dikenal oleh calon konsumen sehingga dibutuhkan brand identity

yang kuat, sehingga dengan dikenal oleh calon konsumen dapat sebagai

tahapan awal untuk meningkatkan awareness sehingga customer dapat

membedakan produk aksesoris Oh My Studio dengan bisnis aksesoris

lainnya, agar dapat membangun trust relationship dan meningkatkan

keloyalitas customer. Sehingga untuk membangun brand identity yang

kuat diperlukan atribut – atribut penting didalamnya yaitu berupa nama

bisnis, desain logo yang menarik dan relevan, memilih warna palet utama,

membuat tagline, menentukan target market, menganalisis kompetitor

agar dapat lebih berkembang, dan atribut – atribut lainnya yang

merepresentasikan karakter dari brand aksesoris Oh My Studio. Dalam

proses untuk membantu meningkatkan brand awareness diperlukan brand

concept baik secara visual dan verbal, yang dapat diaplikasikan melalui

produk, brand, dan media promosi yang menarik dan efektif yang sesuai

bagi calon customer; seperti Graphic Standard Manual, stationary,

corporate assets, dan sebagainya. Sehingga saat atribut – atribut brand

sudah kuat, secara tidak langsung brand awareness bisnis aksesoris Oh

My Studio meningkat karena value dari bisnis ini sudah tertanam baik di

benak customer.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, dibutuhkan sebuah

diferensiasi untuk membedakan brand aksesoris Oh My Studio dengan



kompetitornya, berupa pendekatan – pendekatan yang diharapkan dapat

meningkatkan brand awareness terhadap brand Oh My Studio. Oleh

sebab itu, untuk sebagai diferensiasi, dibutuhkan pendekatan visual yang

mewakili karakteristik dari brand Oh My Studio, yaitu melalui gaya desain

memphis; dengan mengambil konsep bentuk – bentuk geometris yang

merepresentasikan bentuk – bentuk “dasar” dari aksesoris brand Oh My

Studio sendiri, dimana bentuk geometris tersebut juga bersifat sebagai

panduan untuk pengeksplorasian bentuk aksesoris Oh My Studio. Serta,

melalui penggunaan warna palet yang colorful dapat bersifat sebagai

fungsi komunikasi dimana warna paletnya dapat merepresentasikan

karakter – karakter masing – masing individu. Sehingga diharapkan

dengan menggunakan gaya desain memphis ini, brand aksesoris Oh My

Studio dapat tertanam di benak calon konsumen melalui visual yang

menarik dan berbeda dari kompetitor.

Sedangkan untuk perancangan media promosi produk akan

disesuaikan berdasarkan hasil market research sebelumnya menurut

pilihan utama calon konsumen yaitu melalui media sosial Instagram.

Media sosial seperti Instagram sifatnya lebih interaktif, karena melalui

media sosial dapat melakukan pemasaran tanpa dibatasi oleh lokasi dan

waktu. Beberapa alasan yang kuat mengapa social media marketing lebih

efektif untuk bisnis aksesoris Oh My Studio ini yaitu karena calon

konsumen brand aksesoris Oh My Studio sebagian besar aktif di media

sosial, dapat menggunakan fitur – fitur sosial media untuk melakukan

promosi, membangun brand image dan awareness, menyebarkan

informasi, dan media sosial tidak hanya dapat menjangkau konsumen

yang sudah ada, tetapi juga pelanggan baru. Sehingga secara



kesuluruhan, dengan media sosial dapat mempermudah berinteraksi

dengan konsumen.

3.2 Konsep Perancangan

(1) Brand Verbal

Brand Oh My Studio merupakan handcrafted aksesoris yang terbuat

dari bahan air-dry-clay dan resin, yang dapat menonjolkan karakter

penggunanya melalui penggunaan bentuk geometris dan warna –

warna yang merepresentasikan karakter masing – masing individu.

Brand Oh My Studio mengedepankan high quality product, dengan

material dan desain yang terbaik serta produk yang dapat digunakan

oleh seluruh kaum wanita tanpa harus malu untuk menunjukan

karakter mereka apapun itu didepan umum. Brand Oh My Studio

memberikan yang terbaik dan berbeda dibandingkan bisnis aksesoris

lainnya khusus kepada konsumen, setiap bentuk dan warna yang

dihasilkan memiliki arti tertentu yang mewakili makna dari setiap

karakter masing – masing individu.

(2) Brand Attributes

Brand attributes mencakup beberapa kata kunci yang terdapat dari

brand verbal. Sehingga dihasilkan beberapa kata kunci yaitu

personality, handcrafted aksesoris, dan statement aksesoris.

 Personality, berarti penggunanya dapat menunjukkan karakter

mereka yang sesuai dengan diri mereka masing – masing.

 Handcrafted aksesoris, berarti aksesoris ini dibuat sepenuh hati

menggunakan tangan sendiri tanpa bantuan mesin.



 Statement aksesoris, berarti aksesoris yang dapat mencuri

perhatian dalam sekali lihat dimana mewakili dari kata bold,

eye-catching, dan colorful aksesoris.

(3) Brand Line

Sehingga brandline atau tagline brand aksesoris Oh My Studio

yang dihasilkan berdasarkan kata kunci diatas yaitu “Wear to state” yang

berarti dengan menggunakan produk Oh My Studio, para penggunanya

dapat menunjukkan kepada orang – orang karakter mereka yang

sebenarnya tanpa perlu diberitahu secara langsung, sehingga orang lain

dapat menarik persepsi sendiri.

3.2.1 Konsep Gaya Desain

Untuk perancangan Brand Identity brand aksesoris Oh My

Studio, menggunakan gaya desain Memphis. Memphis sendiri

merupakan sebuah gerakan terhadap reaksi “Black Humorless

Design” tahun 1970, dimana pada saat tahun tersebut desain

menggunakan bentuk yang minimalis, sehingga produk – produk

yang dihasilkan pada masa itu menjadi kurang personal dan lebih

individualis (Roesanto dan Ciptandi, 2018). Menurut hasil kutipan

Busche (dalam Roesanto dan Ciptandi, 2018), gaya desain

Memphis terinspirasi dari 3 kombinasi gaya desain, yaitu Art Deco;

menggunakan bentuk geometris yang mencolok, Pop Art;

menggunakan palet warna dari gerakan pop art, dan 1950’s Kitsch;

dimana terinspirasi dari desain estetik yang minimalis. Terdapat

beberapa karakteristik utama dalam desain Memphis, yaitu

terdapat desain grafis yang menggunakan aksen warna cerah,



bentuk – bentuk geometris (kotak, lingkaran, segitiga, dan bentuk

gambar tangan) dan bentuk yang abstrak yang tidak memiliki pola

khusus, garis bergelombang dan bentuk goresan tebal, dan tidak

ada batasan material yang digunakan dalam desain, menurut

Cousins dan Sonia (dalam Roesanto dan Ciptandi, 2018).

Untuk gaya desain brand aksesoris Oh My Studio,

karakteristik utama yang diambil dalam desain Memphis adalah

dengan menggunakan konsep bentuk geometris dengan ciri khas

yang fun dan colorful seperti pada gambar 3.2.1.1, dimana terdiri

kombinasi dari kotak, lingkaran, persegi panjang, garis

bergelombang, bentuk abstrak lainnya, serta goresan tebal.

Penerapan gaya desain Memphis ini akan melekat pada desain

brand secara keseluruhan, baik dari segi setiap elemen desain.

Berikut merupakah contoh gaya desain memphis.

Gambar 3.2.1.1 Gaya Desain Memphis

Sumber: www.pinterest.com

Sehingga sehubungan dengan gaya desain tersebut,

konsep desain dari brand aksesoris Oh My Studio yang diambil

dalam gaya desain memphis adalah bentuk Geometris dan

Colorful. Dimana geometris; merepresentasikan bentuk “dasar”

dari aksesoris Oh My Studio (bersifat sebagai panduan untuk

http://www.pinterest.com


membantu pengeksplorasian aksesoris Oh My Studio), dan

colorful; dimana setiap warna merepresentasikan karakter

masing – masing individu yang berbeda – beda. Sehingga secara

keseluruhan, pemilihan gaya desain memphis ini sebagai ciri – ciri

visual utama oleh brand aksesoris Oh My Studio yang sesuai

dengan konsep brand verbal, brand attributes, dan produk bisnis

ini.

3.2.1.1 Konsep Logo

Jenis logo yang digunakan pada desain brand identity

brand aksesoris Oh My Studio adalah jenis kombinasi logo dimana

contohnya dapat dilihat di gambar 3.2, yang terdiri dari gabungan

wordmark dengan logo simbol. Oh My Studio menawarkan produk

berupa aksesoris untuk menunjang penampilan berupa anting -

anting, kalung, dan gelang sehingga bentuk aksesoris tersebut

menjadi acuan dalam membuat logo Oh My Studio. Oleh karena

itu, logo utama Oh My Studio seperti pada gambar 3.3 diambil dari

perpaduan typeface Le – Gusto yang terpilih sebagai tipografi

untuk logo, lalu dikombinasikan dengan bentuk geometris yang

merepresentasikan bentuk “dasar” dari aksesoris Oh My Studio

pada huruf “O” dan “Y”, dengan penggunaan warna logo

berdasarkan palet warna Oh My Studio yang merepresentasikan

karakteristik masing - masing individu. Tata letak nya sendiri diatur

secara naik dan turun, untuk memberikan kesan yang fun dan

playful. Berikut contoh logo kombinasi :



Gambar 3.2.1.1.1 Contoh Logo Kombinasi

Sumber: https://www.decodeko.co.id

Gambar 3.2.1.1.2 Logo Utama Oh My Studio

Sumber : Dokumen Pribadi

3.2.1.2 Konsep Gaya Ilustrasi

Gaya ilustrasi yang digunakan dalam desain brand identity

bisnis aksesoris Oh My Studio adalah menggunakan gaya ilustrasi

berupa bentuk - bentuk geometris yang diambil dari gaya desain

Memphis yang dapat dilihat di gambar 3.3. Bentuk - bentuk

geometris yang akan diterapkan yaitu bentuk lingkaran, kotak,

segitiga, serta bentuk abstrak lainnya. Bentuk geometris ini

merepresentasikan bentuk “dasar” dari produk aksesoris Oh My

Studio, dan sifatnya hanya sebagai “panduan bentuk dasar” untuk

membantu pengeksplorasian bentuk aksesoris Oh My Studio. Hal

ini berarti bentuk geometrisnya tidak memiliki bentuk yang persis

https://www.decodeko.co.id


serupa dengan produk aksesoris yang dihasilkan. Berikut contoh

gaya ilustrasi dari gaya desain memphis pada gambar 3.2.1.2.1

dibawah ini :

Gambar 3.2.1.2.1 Contoh Gaya Ilustrasi

Sumber: www.pinterest.com

3.2.1.3 Konsep Visual Photography

Karena ciri khas brand aksesoris Oh My Studio yang ingin

ditunjukkan adalah adalah fun dan colorful, sehingga diperlukan

arahan fotografi yang mencerminkan kesan fun dan colorful

tersebut dengan tetap menerapkan sedikit kesan geometris dari

gaya desain memphis. Hal ini dapat dicapai dengan jenis fotografi

pencahayaan yang terang dengan color tone yang hangat. Untuk

arahan fotografi pada produk seperti contoh pada gambar 3.4,

dengan menggunakan latar belakang yang kontras tetapi tetap

selaras dengan warna produk untuk lebih menonjolkan kesan

colorful dan fun. Untuk latar belakang foto produk, bisa

menggunakan background pattern ataupun polos berwarna sesuai

color palette, selama tidak mengganggu aksesoris sebagai point

utama dalam foto. Mengutamakan foto produk dengan konsep

flat-lay dan perspektif dari atas agar terlihat lebih menarik dan

http://www.pinterest.com


produknya dapat menjadi sebagai point-of-view. Berikut contoh

arahan untuk foto produk:

Gambar 3.2.1.3.1 Contoh arahan fotografi produk

Sumber: www.pinterest.com

Untuk fotografi on model atau human interaction seperti

contoh pada gambar 3.5, model yang dipilih adalah wanita, dengan

kisaran usia sesuai target maret yaitu 18-25 tahun. Model akan

menggunakan atau berinteraksi dengan produk secara candid

untuk menonjolkan bagaimana karakteristik per individu

berinteraksi dengan benda yang dipegang atau digunakannya.

Fotografi pada model berfokus pada medium & close-up shoot.

Serta menggunakan color tone yang hangat dan pencahayaan

yang terang. Berikut contoh arahan fotografi pada model:

Gambar 3.2.1.3.2 Contoh arahan fotografi pada model

Sumber: https://www.instagram.com/andseestudio/

http://www.pinterest.com
https://www.instagram.com/andseestudio/


3.2.1.4 Konsep Colour Palette

Warna merupakan salah satu unsur penting dalam desain

karena dengan warna dapat menyampaikan identitas atau citra

yang ingin disampaikan secara tidak langsung (Anggraini dan

Nathalia, dalam Amaliah et al., 2015). Pemilihan warna untuk

brand aksesoris Oh My Studio akan menggunakan warna yang

sesuai dengan ciri khas dari bisnis ini, yaitu warna – warna yang

fun dan colorful. Berikut warna – warna yang telah terpilih:

Gambar 3.2.1.4.1 Palet warna untuk brand Oh My Studio

Sumber: dokumen pribadi

Dimana setiap warna akan merepresentasikan masing – masing

karakter individu, yaitu:

 Pink: Ketulusan hati, lembut, manis, cantik, baik hati, kasih

sayang, romantis, dan hangat.

 Biru: tanggung jawab, berwibawa, damai, setia, dan tenang.

 Kuning ke Oranye: ceria, berenergi, antusiasme, kreatifitas,

gembira, dan ramah.

 Merah: Cinta, kekuatan, energi, gairah, keberanian,

bersemangat, aktif, dan percaya diri.

 Hijau: kesetiaan, natural, segar, tenang, keseimbangan, dan

kedamaian.



3.2.1.5 Konsep Tipografi

Tipografi merupakan salah satu ilmu desain grafis yang

mempelajari tentang ilmu mengenai huruf. Tipografi memiliki fungsi

sebagai pedoman dalam mendesain tulisan pada iklan, kemasan,

logo, dan media desain lainnya (Sekariaranti, dalam Ningrum,

2018). Karena brand aksesoris Oh My Studio ini memiliki ciri khas

yang fun dan playful, maka konsep tipografi pada brand Oh My

Studio menggunakan tipografi yang playful rounded dan bold untuk

membantu menonjolkan kesan yang fun & playful. Berikut

penggunaan beberapa typeface:

Le Gusto : Digunakan pada tipografi untuk logo seperti

pada gambar 3.8. Dapat memberikan kesan fun dan playful,

melalui ciri khas typeface Le Gusto yang rounded dan bold. Pada

gambar 3.7, typeface ini termasuk tingkat readability yang rendah,

maka typeface ini digunakan sebagai Title besar dan digunakan

seminimal mungkin.

Gambar 3.2.1.5.1 Typeface untuk Logo

Sumber: dokumen pribadi



Gambar 3.2.1.5.2 Kombinasi typeface danbentuk geometrik untuk logo

Sumber: dokumen pribadi

Sedangkan untuk huruf “O” dan “Y” pada logo Oh My

Studio (perhatikan gambar 3.8), merupakan kombinasi dari

typeface Le Gusto dengan bentuk geometris yang

merepresentasikan bentuk “dasar” aksesoris Oh My Studio.

Jack Black: Dapat digunakan sebagai Headline dan

Sub Headline. Typeface ini digunakan sebagai Headline dan

Sub Headline karena memiliki tingkat readiability yang tinggi,

kesan bold dan fun, dan dapat menarik perhatian karena

typeface nya yang khas.

Gambar 3.2.1.5.3 Typeface untuk headline dan title

Sumber: dokumen pribadi



Hanken Light & Book : Digunakan sebagai body

text. Typeface ini memiliki 2 jenis tipe, yaitu Light dan Book.

Dimana kedua tipe ini dapat diaplikasikan untuk bodytext

karena memiliki tingkat readability yang tinggi. Dan

typeface ini berjenis rounded, untuk memberikan kesan

yang fun dan modern.

Gambar 3.2.1.5.4 Typeface untuk sub-headline dan

atau body text.

Sumber: dokumen pribadi

3.2.1.6 Konsep Layout Visual

Layout merupakan pengaturan dari elemen – elemen visual

seperti foto, tipografi, ilustrasi, garis, bentuk, ukuran, warna, dan

elemen – elemen lainnya. Sehingga melalui konsep yang baik

dapat menghasilkan layout yang menarik untuk menarik perhatian

melalui permainan elemen – elemennya. Brand Oh My Studio

menggunakan ciri visual layout gaya desain Memphis, yang lebih

bermain di bentuk geometris dengan warna yang sesuai color

palette. Layout brand Oh My Studio akan memperhatikan

konsistensi, kontras, keseimbangan antara foto dengan tulisan,

dan turut memperhatikan clear space.



Secara keseluruhan layout brand Oh My Studio terdiri dari

berbagai macam konten, karena berdasarkan hasil research

kemarin, untuk bisnis start-up sebaiknya menyediakan berbagai

macam konten untuk menarik engagement calon konsumen. Oleh

karena itu, untuk layout Oh My Studio akan menyediakan konten –

konten seperti Quotes, ilustrasi, foto produk, foto product-on-model,

promo, event, dll dengan tetap mempertahankan gaya ilustrasi

bentuk geometris, tipografi, dan color palette yang sudah

ditentukan.

Gambar 3.2.1.6.1 Contoh Moodboard Layout

Sumber: https://www.instagram.com/andseestudio/

3.2.1.7 Pengaplikasian logo dan grafik elemen dalam media

Logo merupakan sebuah kunci agar suatu brand dapat

diingat oleh khalayak masyarakat dan logo harus mencerminkan

identitas dari suatu brand. Oleh karena itu, untuk melindungi citra

dari logo Oh My Studio, selalu gunakan pedoman pengaplikasian

logo seperti gambar 3.12 dan 3.13 pada setiap penggunaan media.

Sesuai gambar 3.12, agar logo dapat terbaca dengan baik maka

setiap penggunaan logo harus dikelilingi oleh clear space

sebanyak 0,5 cm. Tidak boleh ada elemen lain baik text, logo lain,

atau grafis yang menganggu daerah Safe Area.

https://www.instagram.com/andseestudio/


Gambar 3.2.1.7.1 Logo Safe Area

Sumber : Dokumen Pribadi

Selain itu sesuai berdasarkan gambar 3.13, penggunaan

logo tidak boleh di aplikasikan lebih kecil dari 0,7 cm, kecuali jika

diaplikasikan pada merchandise atau media dimana logonya

memerlukan ukuran yang kecil seperti untuk pulpen dan pensil.

Gambar 3.2.1.7.2 Ukuran minimum logo

Sumber : Dokumen Pribadi

Selain itu, juga terdapat tambahan bentuk sebagai bentuk

pelindung yang dapat dilihat di gambar 3.13, dimana bentuk

tambahan ini bebas dapat ditambahkan ataupun tidak perlu

ditambahkan, disesuaikan dengan kebutuhan. Bentuk tambahan



pada logo ini dapat digunakan kapan pun dan dimana pun (print,

project, advertising, dll) dan bentuk tambahan ini hanya berlaku

untuk setiap penggunaan logo utama saja, jadi selain warna pada

logo utama warna logo tidak boleh diganti. Selain itu, bentuk

tambahan ini hanya dapat digunakan pada background yang

berwarna atau pada foto.

Gambar 3.2.1.7.3 Pengaplikasian bentuk tambahan pada logo

utama

Sumber : Dokumen Pribadi

Selain logo utama, juga terdapat warna variasi logo atau

logo sekunder yaitu logo berwarna putih. Seperti pada gambar

3.14, logo putih (tidak memakai bentuk tambahan) hanya dapat

diaplikasikan pada background yang berwarna selain putih atau

foto dengan syarat agar logo Oh My Studio dengan background

terlihat kontras agar logo dapat terlihat dengan baik dan jelas.

Serta, warna logo tidak boleh diganti dengan warna apapun selain

warna pada logo utama dan warna putih.



Gambar 3.2.1.7.4 Pengaplikasian logo pada background berwarna

Sumber : Dokumen Pribadi

Serta pada pengaplikasian super grafik berupa

penggunaan elemen - elemen ke dalam setiap media, dengan

contoh seperti pada gambar 3.15 berupa pengaplikasian elemen

pada foto, dibutuhkan minimum 2 bentuk yang dapat

dikombinasikan menyerupai sebuah bentuk pattern dari gaya

desain memphis.

Gambar 3.2.1.7.5 Pengaplikasian elemen grafik pada foto

Sumber : Dokumen Pribadi



Penggunaan elemen tidak diharuskan selalu ada dalam

setiap desain, cukup sesuaikan dengan kebutuhan. Saat elemen

dikombinasikan, warna antar tiap elemen harus kontras agar

warna elemen yang bertumpuk dapat terlihat dengan jelas.

Penggunaan warna setiap elemen berdasarkan 5 warna utama Oh

My Studio dan tambahan warna putih, yang dapat di mix and

match antara satu sama lain. Penempatan gabungan elemen -

elemen tersebut dapat berada bagian yang kosong maupun di

pojok gambar atau bidang kerja dengan memainkan ukuran dan

kemiringannya.

3.2.2 Strategi Media

Sebagai upaya untuk meningkatkan brand awareness

terhadap bisnis aksesoris Oh My Studio yang masih merupakan

brand baru, terdapat berbagai media yang dapat dijadikan acuan

Oh My Studio untuk memperkenalkan brand kepada konsumen,

yaitu melalui :

1) Graphic Standard Manual (GSM) / Brand Guidelines

Berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga identitas brand

Oh My Studio agar tetap konsisten. Di dalam buku Graphic

Standard Manual, terdapat penjelasan secara detail mengenai

brand philosophy, aturan dalam pemakaian elemen desain,

hingga mockup dan ukuran dan masing - masing media.



2) Stationary

a. Business Card

Berfungsi sebagai kartu tanda pengenal dalam sebuah

perkenalan formal. Kartu nama adalah salah satu

stationary yang sangat penting sebagai tahapan dalam

meningkatkan brand awareness yang berisikan kontak

dan informasi perusahaan.

b. Letter Head

Berfungsi sebagai alat komunikasi resmi yang

berbentuk fisik dan bekerja untuk menyampaikan

informasi tertulis kepada perusahaan lain atau individu.

Letter Head ini menjadi tahapan awareness dan

evaluation.

c. Envelope

Berfungsi untuk membungkus surat formal yang

digunakan untuk kegiatan surat menyurat baik antara

perusahaan dan individu. Amplop ini juga dapat

digunakan sebagai pembungkus kop surat. Amplop ini

menjadi tahapan awareness dan evaluation.

d. Map Folder

Map Folder berguna untuk menampung, melindungi,

serta mengorganisir dokumen secara terpisah. Map

folder biasanya dapat menampung amplop, kartu nama,



dan kop surat. Map folder termasuk dalam tahapan

Awareness.

e. Stamp

Berfungsi sebagai stempel kertas sebagai tanda untuk

pengesahan dan legalisir dokumen resmi Oh My Studio.

Stamp digunakan pada saat kegiatan transaksi maupun

kegiatan yang membutuhkan stamp sebagai tanda

pengesahan dari brand Oh My Studio. Stamp termasuk

dalam tahapan Awareness.

Sehingga acuan yang dapat digunakan oleh Oh My Studio

agar dapat menyampaikan pesan dan value proposition yang

ditawarkan secara tepat dan efektif kepada target market yaitu

melalui Visual Identity diatas, seperti brand guidelines beserta

stationary set nya. Selain adanya Visual Identity diatas, diperlukan

juga media promosi untuk membantu meningkatkan awareness

hingga dapat meningkatkan penjualan produk.

Berikut beberapa media promosi beserta strateginya untuk

mempromosikan brand Oh My Studio :

1. Instagram

Menurut Balakrishnan et al. (dalam Parametha, 2019 : 62),

disebutkan bahwa setiap perusahaan atau bisnis dianjurkan

untuk turut mengaplikasikan media sosial dalam setiap

kegiatan promosinya. Maka, salah satu media sosial yaitu



Instagram, dapat menjadi salah satu solusi yang cepat dan

efektif untuk menjangkau target market berusia 18-25 tahun.

Berikut adalah beberapa Fitur Instagram yang akan

digunakan :

a. Instagram feeds

Instagram Feeds memungkinkan target market

untuk melihat hasil postingan foto dan video yang dapat

di edit semenarik mungkin, serta pada captionnya dapat

memanfaatkan hashtag perusahaan yang telah

dibuat. Pada postingan instagram feeds Oh My

Studio akan memberikan update seputar produk dan

event yang sedang atau akan berlangsung, serta

konten yang interaktif, informatif, dan edukasi.

b. Instagram Story

Instagram Story dapat memungkinkan Oh My

Studio untuk memposting informasi seputar brand

dimana Stories nya dapat menghilang dalam kurun

waktu 24 jam. Tetapi, hasil instagram story kemudian

dapat di simpan di highlight Instagram sehingga hasil

instagram story yang sudah hilang dapat dilihat kembali.

Keuntungan fitur Instagram Story ini juga dapat

membuat Oh My Studio Stories terlihat lebih menarik

dan atraktif melalui penggunaan efek maupun gif /

stiker yang telah disediakan oleh Instagram sendiri.



c. Instagram Ads

Termasuk fitur baru, Instagram memiliki fitur ads

yang dapat menjadi salah satu alternatif baru untuk

membantu Oh My Studio untuk memasarkan produk

lebih luas lagi. Fitur ini memiliki targeting iklan yang

lebih spesifik mulai dari penargetan demografi

konsumen, pekerjaan, status finansial, kebiasaan,

connection, ketertarikan, dsb, sehingga melalui

penargetan di awal ini dapat memudahkan iklan Oh My

Studio baik foto, video, maupun informasi lainnya untuk

muncul langsung di timeline dan stories instagram

calon konsumen.

d. Instagram Face Filter (AR Filter)

Pada umumnya, instagram face filter ini

menggunakan teknologi yang bernama Augmented

Reality, yang bekerja dengan cara memberi efek virtual

ke dunia nyata melalui kamera baik kamera depan

maupun belakang. Melalui Instagram face filter ini juga

dapat menunjukkan personality dari bisnis aksesoris Oh

My Studio dan berbeda dari kompetitor. Selain itu,

dengan penggunaan face filter ini juga membantu untuk

meningkatkan user experience, jadi calon konsumen

dapat melihat tampilan mereka menggunakan produk –

produk Oh My Studio secara Virtual AR sebelum

memutuskan untuk membeli. Ketika pengguna

Instagram menggunakan filter ini juga, maka mereka

secara tidak langsung bekerja sebagai “Brand



Ambassador” untuk produk Oh My Studio, karena

mereka memperkenalkan produk kepada pengguna

Instagram yang lainnya.

2. Merchandise

Terdapat 4 jenis merchandise milik Oh My Studio untuk

membantu meningkatkan awareness, yaitu A5 Plain Notebook,

Sticker Set, Tote Bag, dan Pop Socket. Merchandise ini akan

diberikan secara cuma - cuma kepada konsumen ketika telah

memenuhi syarat minimum pembelian, atau ketika

diadakannya event atau promo yang menghadiakan

merchandise.

Melalui pemberian merchandise ini, konsumen akan

merasa terangsang dan bersemangat untuk mendapatkan

merchandise limited yang tidak diperjual belikan ini sehingga

dapat membuat konsumen merasa spesial dan terasa lebih

personal karena tidak dimiliki oleh semua orang. Untuk konsep

dari merchandise ini sendiri memiliki konsep besar, yaitu

“Self-Love” dimana untuk dapat menunjukkan eksistensi diri

kita didepan umum melalui bantuan penggunaan aksesoris,

kita perlu mencintai diri kita terlebih dahulu agar dapat tampil

lebih percaya diri bagaimana pun tampilan kita.

3. Packaging Set

Packaging berperan penting terutama untuk bisnis baru untuk

meningkatkan awareness serta untuk membedakan dengan

pesaing. Serta juga dapat digunakan sebagai media promosi



yang efektif dengan cara mendorong konsumen untuk

mereview produk lalu disebarkan di media sosial dan

memberikan rekomendasi kepada pengikutnya (Resmi dan

Wismiarsi, 2015). Terdapat 2 jenis packaging Oh My Studio,

yaitu :

1) Envelope Packaging

Envelope packaging dapat digunakan tempat

display aksesoris dan akan digunakan khsusus pada saat

diadakannya event atau pop up booth. Dan di

packagingnya sendiri sudah tertera greetings card,

warranty card, dan care procedurs.

2) Box Packaging

Box Packaging akan digunakan pada saat pembilan

produk diluar Surabaya dan pada saat pembelian secara

online, untuk melindungi aksesoris dari benturan - benturan

langsung. Dibungkus dengan shreded paper, lalu bagian

dalamnya terdapat aksesoris, greetings card & care

instructions, warranty card, tips for the perfect unboxing,

aksesoris holder, serta sticker packaging (cover)

3) Box Packaging sticker

Packaging Sticker untuk box ini akan digunakan

untuk melindungi box agar isi didalamnya tidak tercecer

dan untuk menjaga isi didalam box agar tetap aman.

Packaging Sticker ini terdiri dari 5 warna primer dan 1

warna putih dimana pihak Oh My Studio tidak memberikan



warna sticker secara random, tetapi setiap pemberian

warnanya memiliki makna khusus didalamnya.

4) Aksesoris Holder

Aksesoris Holder ini memiliki fungsi sebagai

penahan aksesoris, dimana aksesoris holder ini terdapat

disetiap pembelian produk khusus untuk box packaging.

5) Paper Bag

Paper Bag akan berisikan Envelope Packaging

dimana paper bag ini akan diberikan khusus setiap

pembelian pada saat diadakan Pop Up Booth. Dimana

paper bag ini akan direkatkan dengan logo sticker dan

pada bagian depannya terdapat Sticker untuk Tips for the

perfect unboxing.

4. Warranty Card

Pada umumnya warranty card memberikan jaminan pada

produk aksesoris yang mengalami kerusakan yang berasal dari

pihak Oh My Studio. Jika ada komplain atau produk tidak

sesuai dengan yang dijanjikan dalam masa tertentu, maka

pihak Oh My Studio akan bertanggung jawab.

5. Greetings Card

Greetings card berisi ucapan terima kasih dari pihak Oh My

Studio karena telah membeli produk dari Oh My Studio dan



dapat mendapatkan diskon 15% untuk pembelian selanjutnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Care Instructions

Berupa kartu petunjuk cara merawat aksesoris Oh My

Studio yang terdapat di dalam envelope packaging, dan untuk

box packaging berada di balik greetings card.

7. Tips for the perfect unboxing

Berupa 3 tips atau 3 langkah - langkah tentang bagaimana

cara unboxing yang sempurna untuk membantu

mempromosikan Oh My Studio di media sosial khususnya

Instagram.

8. Logo Sticker

Logo Sticker akan berada di halaman depan dari paper bag,

yang digunakan untuk merekatkan paper bag. Logo stiker akan

diletakkan dibagian tengah dari paper bag.

9. Poster

Menurut Sunyoto (dalam Parametha, 2019 : 64), Poster

merupakan salah satu alat utama bagi bisnis untuk menarik

kostumer untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan.

Sehingga, Poster Oh My Studio akan hadir secara offline

sesuai dengan lokasi tempat event atau promo dilaksanakan.



10. Brosur

Berdasarkan Firdaus (2017), penggunaan brosur bertujuan

untuk meningkatkan brand awareness yang berisi informasi

seputar produk dan brand khususnya untuk Oh My Studio,

serta event maupun promo yang mendatang atau sedang

berlangsung, dan kontak informasi. Serta, jenis media promosi

cetak ini disebarkan secara massal sehingga dapat

menjangkau target market dan diluar target market Oh My

Studio.

11. Gift Voucher

Menurut Marechal (dalam Parametha, 2019 : 69) dengan

memberikan hadiah kecil semacam Gift Voucher merupakan

salah satu cara yang efektif bagi bisnis baru khususnya untuk

brand Oh My Studio, walaupun nominal yang kecil tetap tidak

menjadi masalah karena voucher ini sifatnya hadiah apresiasi

yang diberikan dari Oh My Studio kepada konsumennya.

12. Messanger Media

a. LINE@

Merupakan salah satu fitur yang dibuat oleh LINE

khusus untuk memudahkan kegiatan bisnis, terutama untuk

bisnis baru dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas

pemasaran digital. Maka, dengan melalui penggunaan

LINE@, Oh My Studio dapat mengirimkan pesan Broadcast

langsung ke chat personal seluruh pengikut di Line Oh My



Studio dan dapat menerima orderan maupun membalas

pertanyaan yang ditanyakan oleh konsumen.

b. WhatsApp Business

Melalui WhatsApp Business, dapat memungkinkan Oh

My Studio untuk lebih komunikatif dengan konsumennya,

serupa dengan konsep LINE@ dimana juga dapat

mengirimkan broadcast message dan sebagai customer

service.

13. Pop Up Booth

Melalui Pop Up Booth, konsumen dapat melihat produk Oh

My Studio secara nyata sehingga konsumen dapat secara

langsung menilai produk yang ditawarkan dan kualitas yang

dihasilkan. Sebagai upaya meningkatkan awareness, dengan

diadakannya pop up booth maka akan menarik perhatian calon

konsumen untuk membeli produk saat itu juga (Limbono,

2017).

14. Signage

Signage dapat membantu konsumen agar dapat mengenali

Oh My Studio diantara tenant - tenant lainnya pada saat

mengikuti Event.

3.2.3 Target Audience dan Touchpoint Media

Menurut Parametha (2019 : 57), Channel Phase terbagi

menjadi beberapa bagian berdasarkan tahapan komunikasinya

terhadap konsumen, yaitu :



 Tahap Awareness

Dimana merupakan tahapan awal untuk mambangun

awareness suatu produk atau jasa kepada calon konsumen.

 Tahap Evaluation

Dimana merupakan tahapan yang dapat membantu

konsumen untuk mengevaluasi Value Proposition yang

ditawarkan.

 Tahap Purchase

Dimana merupakan tahapan yang dapat memfasilitasi

kegiatan transaksi jual – beli.

 Tahap Delivery

Dimana merupakan tahapan yang dapat menyampaikan

Value Proposition, baik berupa barang, jasa, maupun

pengalaman, kepada konsumen.

 Tahap After-Sales

Dimana merupakan tahapan dimana suatu bisnis

menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual – beli,

atau biasa disebut dengan After Sales Service.

Berdasarkan tahapan komunikasi konsumen diatas,

diperlukan informasi mengenai target market itu sendiri. Dimana

target market tersebut akan menjadi fokus dari keseluruhan kegiatan

promosi yang akan dilakukan oleh bisnis aksesoris Oh My Studio.

Berikut penjelasan mengenai target market yang akan

mempengaruhi keseluruhan penggunaan dari Brand Identity dan

pengaplikasiannya pada media promosi oleh Oh My Studio :



 WANITA, yang berumur 18 – 25 tahun dengan kelas sosial

menengah keatas dan berdomisili di kota besar. Dalam teori

VALS, secara psikografis termasuk dalam tipe

EXPERIENCERS. Dimana ciri – cirinya yaitu :

o Suka mengekspresikan diri mereka melalui aksesoris

o Suka penasaran terhadap produk baru

o Menyukai keragaman dan hal – hal yang baru

o Suka menjadi pusat perhatian

o Memperhatikan penampilan

o Memiliki selera fashion yang tinggi

o Mudah tergoda membeli sesuatu tanpa berpikir panjang

o Suka berbelanja hal yang dirasa unik dan menarik

terutama yang handcrafted

o Senang berbelanja online dan aktif di media sosial

 Dengan Customer Journey yang dapat disimpulkan yaitu,

target market Oh My Studio selalu melakukan browsing online

shop aksesoris di Instagram baik dari Explore, Post, hingga

Instagram Stories following maupun melalui Instagram Ads.

Selain itu mereka juga mendapatkan atau menanyakan

rekomendasi online shop aksesoris di Instagram melalui rekan

atau teman. Dan mereka juga secara tidak sengaja melihat

booth maupun iklan, banner, atau brosur di tempat – tempat

umum.



Berikut merupakan tahapan komunikasi antara brand

dengan konsumen berupa penjelasan channel phase untuk

masing - masing media :

1) Instagram

a. Instagram feeds

Melalui Instagram Feeds ini, dapat digunakan

sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu

(1) Berfungsi sebagai media untuk membangun

Awareness kepada konsumen dengan

mempublikasikan produk yang ditawarkan oleh bisnis

aksesoris Oh My Studio, (2) Dapat menyampaikan

Value Proposition dimana konsumen dapat menilai

produk yang ditawarkan melalui postingan Instagram,

dan (3) Memfasilitasi terjadinya transaksi jual - beli

melalui fitur Instagram yaitu direct message yang

kemudian nanti akan diarahkan ke Line / Whatsapp

sesuai kebutuhan konsumen.

b. Instagram Story

Melalui Instagram Story ini dapat digunakan

sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu

(1) sebagai media untuk membangun Awareness

kepada konsumen seperti informasi seputar produk dan

promo yang sedang berlangsung, (2) dapat

menyampaikan Value Proposition melalui postingan

review tentang produk yang ditawarkan, baik dalam



bentuk testimonial atau foto dan video, (3) Memfasilitasi

terjadinya transaksi jual - beli melalui fitur Instagram

yaitu direct message yang kemudian nanti akan

diarahkan ke Line / Whatsapp sesuai kebutuhan

konsumen.

c. Instagram Ads

Melalui Instagram Ads ini dapat digunakan sebagai

tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu (1) dapat

membangun awareness secara cepat dan tepat kepada

konsumen melalui postingan feeds atau stories tentang

produk yang ditawarkan, (2) dapat menyampaikan

Value Proposition melalui postingan tentang produk

yang ditawarkan, baik dalam bentuk foto dan video, (3)

Memfasilitasi terjadinya transaksi jual - beli melalui fitur

Instagram yaitu direct message yang kemudian nanti

akan diarahkan ke Line / Whatsapp sesuai kebutuhan

konsumen.

d. Instagram Filter

Fitur ini juga dapat digunakan sebagai tahapan

komunikasi dengan konsumen, yaitu dapat

membangun brand awareness melalui penggunaan

Instagram Filter pada Story Instagram, sehingga

semakin banyak yang menggunakan filter tsb maka

semakin banyak juga orang yang mengenal dengan

bisnis aksesoris Oh My Studio.



2) Merchandise

Melalui merchandise dapat digunakan sebagai tahapan

komunikasi dengan konsumen, yaitu (1) dapat membangun brand

awareness melalui pemberian merchandise, (2) Menyampaikan

Value Proposition yang ditawarkan melalui ide dan konsep serta

material - material yang digunakan dalam merchandise, (3)

Sebagai salah satu sarana after sales service berupa pemberian

Merchandise pada saat ada kegiatan Pop Up Booth.

3) Packaging Set

Melalui penggunaan packaging set seperti Envelope

Packaging dan Box Packaging dapat digunakan sebagai tahapan

komunikasi dengan konsumen, yaitu (1) Membangun awareness

melalui pemberian packaging, (2) Menyampaikan Value

Proposition yang ditawarkan dalam melalui penggunaan

packaging, (3) Sebagai salah satu sarana after sales service

berupa packaging set yang diberikan kepada semua pembeli.

4) Box Packaging Sticker

Melalui penggunaan Box Packaging Sticker dapat

digunakan sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu

sebagai salah satu sarana after sales service dimana setiap

pembeli dari luar kota mendapatkan packaging sticker yang

direkatkan pada box packaging. Dan di setiap packaging sticker

tsb akan dituliskan nama pembeli untuk meningkatkan kesan

personalnya.



5) Accessories Holder

Melalui penggunaan Aksesoris Holder dapat digunakan

sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu sebagai

salah satu sarana after sales service yang terdapat di setiap box

packaging dimana aksesoris holder tsb berguna sebagai

penyangga produk aksesoris itu sendiri.

6) Paper Bag

Melalui penggunaan Paper Bag dapat digunakan sebagai

tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu sebagai salah satu

sarana after sales service berupa Paper Bag yang berfungsi untuk

melindungi Envelope Packaging pada setiap pembelian di Pop Up

Booth.

7) Warranty Card

Melalui pemberian Warranty Card ini juga dapat digunakan

sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu (1)

Menyampaikan Value Proposition yang ditawarkan melalui

penggunaan kartu jaminan produk, (2) Membantu konsumen

mengevaluasi Value Proposition melalui penggunaan kartu

jaminan produk, (3) Sebagai salah satu sarana after sales service

berupa jaminan produk.

8) Greetings Card

Melalui penggunaan greetings card juga dapat digunakan

sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu (1) dapat

membangun awareness melalui pemberian greetings card, (2)



Sebagai salah satu sarana after sales service berupa ucapan

terima kasih.

9) Care Instructions

Melalui penggunaan care instructions ini juga dapat

digunakan sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu

Sebagai salah satu sarana after sales service berupa tata cara

merawat aksesoris Oh My Studio.

10) Tips for the perfect unboxing

Melalui penggunaan media tips for the perfect unboxing ini

dapat digunakan sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen,

yaitu sebagai salah satu sarana after sales service yang

didapatkan setiap pembelian produk, baik pada box dan envelope

packaging.

11) Logo Sticker

Melalui penggunaan logo sticker ini dapat digunakan

sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu (1) dapat

membangun awareness melalui stiker logo yang yang terdapat

pada setiap paper bag saat membeli produk di event atau pop up

booth, (2) serta sebagai salah satu sarana after sales service yang

terdapat disetiap paper bag pada saat pembelian produk di Event

atau Pop up booth.



12) Poster

Melalui poster dapat digunakan sebagai tahapan

komunikasi dengan konsumen, yaitu (1) membangun awareness

kepada konsumen mengenai produk dan event yang sedang

berlangsung, (2) membantu konsumen untuk mengevaluasi Value

Proposition melalui produk yang ditawarkan dan event yang

sedang berlangsung.

13) Brosur

Melalui brosur dapat digunakan sebagai tahapan

komunikasi dengan konsumen, yaitu (1) Meningkatkan dan

membangun awareness kepada konsumen mengenai produk dan

promo yang ditawarkan baik di dalam maupun luar acara, (2)

Dapat membantu konsumen mengevaluasi Value Proposition

produk yang ditawarkan melalui event yang diselenggarakan

melalui isi brosur dan informasi yang berada didalamnya, (3)

Menyampaikan Value Proposition yang ditawarkan baik didalam

maupun luar acara.

14) Gift Voucher

Melalui Gift Voucher dapat digunakan sebagai tahapan

komunikasi dengan konsumen, yaitu (1) dapat membangun

awareness kepada konsumen melalui pemberian hadiah Voucher,

(2) Memfasilitasi terjadinya kegiatan transaksi jual - beli untuk

pembelian selanjutnya pada saat menggunakan voucher, (3)

Sebagai salah satu sarana after sales service berupa pemberian

Gift Voucher.



15) Messanger Media (LINE@ & WhatsApp Business)

Melalui penggunaan LINE@ & WhatsApp Business ini juga

dapat digunakan sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen,

yaitu (1) Membangun awareness kepada konsumen melalui

informasi produk dan promo yang ditawarkan, (2) Menyampaikan

Value Proposition melalui fitur broadcast message yang

disebarkan, (3) Dapat membantu konsumen mengevaluasi Value

Proposition produk yang ditawarkan, dan (4) Memfasilitasi

terjadinya transaksi jual - beli melalui chat messenger.

16) Pop Up Booth

Melalui diadakannya Pop Up Booth ini juga dapat

digunakan sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu

(1) dapat membantu membangun awareness sehingga

masyarakat dapat lebih mengenal bahwa Oh My Studio

merupakan sebuah bisnis aksesoris yang baru, (2) dapat

menyampaikan value proposition secara langsung kepada

konsumen, (3) Memfasilitasi terjadinya kegiatan transaksi jual - beli

secara langsung.

17) Signage

Melalui dibuatnya Signage dapat digunakan sebagai

tahapan komunikasi dengan konsumen, yaitu (1) dapat

membangun awareness bagi konsumen dan calon konsumen

melalui pembuatan signage agar booth lebih terlihat dari antara

tenant lainnya pada saat berada di Event



Berikut merupakan timeline touch point beserta channel phases

dan isi konten dari medianya :



Tabel 3.2.3.1 Timeline touch point, channel phases, dan konten media

Sumber : Dokumen Pribadi



3.2.4 Biaya Media

Berikut merupakan anggaran belanja pada keseluruhan

media promosi Oh My Studio meliputi biaya desain dan biaya yang

dikeluarkan untuk mengeksekusi desain :



Tabel 3.2.4.1 Anggaran Belanja Desain

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3 Uji Coba Prototype Desain

Uji coba prototype desain digunakan untuk mengumpulkan data

yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menganalisa tingkat daya tarik

dari desain Oh My Studio. Beberapa hal yang perlu dipaparkan dalam

dalam uji coba prototype desain yaitu graphic standard manual serta

seluruh mockup desain beserta media promosi. Berikut daftar seluruh item

desain dan media promosinya :

1) Graphic Standard Manual

2) Stationary Set

a. Kartu Nama

b. Kop Surat

a. Amplop

b. Map Folder

c. Stamp

3) Packaging Set

a. Envelope Packaging



b. Box Packaging

c. Box Packaging Sticker

d. Aksesoris Holder (untuk Box Packaging)

e. Paper Bag (untuk Envelope Packaging)

4) Warranty Card

5) Greetings Card

6) Care Instructions

7) Tips for the perfect Unboxing (Sticker)

8) Logo Sticker

9) Merchandise Set

a. A5 Plain Notebook

b. Sticker Set

c. Tote Bag

d. Pop Socket

8) Poster

9) Brosur

10) Gift Voucher

11) LINE@ & WhatsApp Business Banner

12) Instagram Set

a. Instagram Feeds

b. Instagram Story

c. Instagram Ads

d. Instagram Face Filter

13) Pop Up Booth

14) Signage



3.3.1 Layout Komprehensif

Berikut ini adalah prototype mockup dari solusi desain Oh

My Studio baik media internal perusahaan serta media promosinya.

Berikut mockup desain ini yang akan direalisasikan menurut media

yang dipilih sebelumnya serta channel phase dan touchpoints

yang sesuai dengan target market :

3.3.1.1 Logo

Logo sendiri merupakan cerminan dalam suatu bisnis,

sehingga dibutuhkan logo yang mewakili karakteristik dari

brand aksesoris Oh My Studio. Arti dari nama “Oh My” sendiri

melambangkan kata – kata yang biasa digunakan oleh orang –

orang dalam berekspresi. Sehingga diharapkan dengan

menggunakan nama dari Oh My ini, pengguna maupun

orang – orang yang melihat turut memberikan ekpresi mereka

yang positif kepada individu yang menggunakan atau produk

itu sendiri. Sehingga berikut merupakan contoh thumbnail

(gambar 3.3.1.1.1), tight tissue (gambar 3.3.1.1.2), dan final

logo (gambar 3.3.1.1.3)



Thumbnail

Gambar 3.3.1.1.1 Thumbnail Logo

Sumber : Dokumen Pribadi

Tight Tissue

Gambar 3.3.1.1.2 Tight Tissue Logo

Sumber : Dokumen Pribadi



Logo Final

Gambar 3.3.1.1.3 Logo Final

Sumber : Dokumen Pribadi

Menggunakan jenis logo kombinasi, yaitu kombinasi

typeface Le – Gusto yang terpilih sebagai tipografi untuk logo,

dikombinasikan dengan bentuk geometris yang

merepresentasikan bentuk “dasar” aksesoris Oh My Studio

pada huruf “O” dan “Y”. Tata letak nya sendiri diatur secara

naik dan turun, untuk memberikan kesan yang fun dan playful.

Sedangkan untuk warna – warna yang digunakan pada logo

Oh My Studio, berdasarkan color palette yang sudah

ditentukan untuk memberikan kesan colorful dan

merepresentasikan karakteristik masing – masing individu.

3.3.1.2 Business Card

Seperti pada gambar 3.3.1.2.1, kartu nama Oh My Studio

terdiri dari 5 macam warna sesuai dengan palet warna yang

ditetapkan sebagai warna primer dari Oh My Studio. Bagian



depan kartu nama terdiri dari logo utama dengan bentuk

tambahan yang dikelilingi oleh bentuk kombinasi elemen grafik

dari Oh My Studio yang membentuk sebuah pattern gaya

memphis. Pada bagian isi, berisi informasi mengenai spesialis

dari Oh My Studio, logo, serta kontak informasi yang dapat

dihubungi.

Ukuran : 5.5 cm x 9 cm

Material : BC Paper

Gambar 3.3.1.2.1 Business Card Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.3 Letter Head

Seperti pada gambar 3.3.1.3.1, kop surat dari Oh My Studio

berisi informasi berupa logo utama, spesialisasi, kontak

informasi, spasi kosong untuk penempatan tulisan, serta

terdapat kombinasi elemen grafik dari Oh My Studio yang

membentuk sebuah pattern gaya memphis pada bagian depan



ujung kanan bawah dan bagian sisi belakang kop surat (full

pattern).

Ukuran : 21 cm x 29,7 cm

Material : HVS 150gr

Gambar 3.3.1.3.1 Letter Head Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.4 Amplop

Seperti pada gambar 3.3.1.4.1, amplop Oh My Studio berisi

gambar logo, informasi mengenai brand seperti spesialis dan

kontak yang dapat dihubungi. Pada sisi bawah kanan amplop,

memiliki kombinasi elemen grafik dari Oh My Studio yang

membentuk sebuah pattern gaya memphis.

Ukuran : 23 cm x 11 cm

Material : HVS 150gr



Gambar 3.3.1.4.1 Amplop Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.5 Map Folder

Map Folder Oh My Studio dapat berguna untuk menyimpan

kop surat dari Oh My Studio atau benda apapun yang bersifat

resmi atau non resmi yang berhubungan dengan Oh My Studio.

Pada bagian cover depan Map Folder seperti gambar 3.3.1.5.1

dibawah, logo Oh My Studio dikelilingi oleh kombinasi elemen

grafik dari Oh My Studio yang membentuk sebuah pattern gaya

memphis. Pada bagian sisi dalam Map Folder seperti pada

gambar 3.3.1.5.2 dibawah, pada bagian lidah sisi kanan

diselipkan kartu nama untuk memudahkan Oh My Studio

memberikan berkas - berkas penting beserta kontak informasi

kepada klien atau perusahaan lain, dengan harapan agar kartu

nama Oh My Studio tersimpan dengan rapi dan tidak tercecer.



Ukuran : 23 cm x 32 cm

Material : Art Paper

Gambar 3.3.1.5.1 Map Folder Tampak Depan

Sumber : Dokumen Pribadi

Gambar 3.3.1.5.2 Map Folder Tampak Dalam

Sumber : Dokumen Pribadi



3.3.1.6 Stamp

Seperti pada gambar 3.3.1.6.1 dibawah ini, stamp dari Oh

My Studio digunakan untuk mengesahkan dokumen penting

yang akan diberikan kepada klien atau perusahaan lain, serta

untuk mengesahkan warranty card setiap pembelian produk

Oh My Studio.

Ukuran : 2,5 cm x 2,5 cm

Warna : Merah

Gambar 3.3.1.6.1 Mockup Stamp

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.7 Packaging Set

1) Envelope Packaging (Offline Purchasing)

Envelope style seperti gambar 3.3.1.7.1 dibawah,

selain memiliki fungsi sebagai tempat display pada saat

didadakannya event atau pop up booth, tetapi juga pembeli

dapat menggunakannya untuk menyimpan aksesoris



mereka kemudian dipajang di meja atau untuk

mempercantik ruangan. Sehingga diharapkan kedepannya,

pembeli juga dapat berperan untuk membantu

meningkatkan awareness melalui memajang tempat

aksesoris ini di rumah atau kamar mereka sehingga dapat

menarik perhatian orang lain.

Di dalam packaging amplop ini, sudah terdapat

greetings card, warranty card, serta care instructions untuk

aksesorisnya. Serta, packaging ini dirancang untuk

digunakan seefektif mungkin dengan menggunakan semua

sisi secara maksimal, sehingga tidak ada bagian yang tidak

digunakan.

Ukuran : 10 cm x 10 cm (sesudah dilipat)

30 cm x 10 cm (sebelum dilipat)

Material : BC Paper



Gambar 3.3.1.7.1 Envelope Style Mockup Desain

Sumber : Dokumen Pribadi

2) Box Packaging (Online Purchasing)

Box Style dibawah ini seperti pada gambar 3.3.1.7.2

dan 3.3.1.7.3 dibawah ini, berfungsi sebagai wadah untuk

melindungi aksesoris dari benturan dan sebagai upaya

menghindari kerusakan produk. Kemasan box ini hanya

digunakan untuk pengiriman secara online atau akan

dikirim ke luar kota. Pada bagian dalam kemasan box ini,

terdapat shreded paper untuk membungkus isi-isi yang



terdapat dalam box seperti Aksesoris, Kartu dimana pada

bagian sisi depannya berisi greetings card dan pada sisi

belakangnya terdapat care instructions, warranty card,

serta tips for the perfect unboxing terdapat di bagian sisi

dalam penutup box.

Ukuran : 15 cm x 10 cm x 4 cm

Material : Card Board

Gambar 3.3.1.7.2 Box Style Mockup Desain Tampak Dalam

Sumber : Dokumen Pribadi

Gambar 3.3.1.7.3 Box Style Mockup Desain Tampak Luar

Sumber : Dokumen Pribadi



3.3.1.8 Box Packaging Sticker

Seperti pada gambar 3.3.1.8.1 dibawah, Sticker Packaging

ini terdiri dari 5 warna utama berdasarkan palet warna dari Oh

My Studio dan 1 warna putih sebagai warna netral atau umum,

dimana penggunaan stiker ini akan diberikan berdasarkan

karakteristik dari aksesoris yang dibeli. Sebagai contoh,

apabila seorang pembeli membeli aksesoris yang lebih

mengarah ke feminim dan cute, maka stiker yang akan

diberikan yaitu stiker berwarna pink, dimana warna pink sendiri

merepresentasikan karakteristik dari feminim dan cute. Lalu

pada stickernya, terdapat kolom kosong untuk mengisi nama

sehingga melalui penggunaan packaging sticker ini,

diharapkan dapat lebih memberikan kesan lebih personal

untuk menimbulkan hubungan yang erat dengan konsumen.

Ukuran : 5 cm x 11 cm

Material : Sticker Vinyl

Gambar 3.3.1.8.1 Box Packaging Sticker Mockup Desain

Sumber : Dokumen Pribadi



3.3.1.9 Aksesoris Holder

Agar aksesoris terlihat lebih rapi dan tidak tercecer pada

saat dimasukkan di dalam box packaging, diperlukan aksesoris

holder untuk membantu menempelkan aksesoris agar tertata

dengan rapi dan tidak mudah rusak karena peletakkan

aksesoris yang sembarangan.

Ukuran : 6.5 cm x 9 cm

Material : BC Paper

Gambar 3.3.1.9.1 Aksesoris Holder Mockup Desain

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.10 Paper Bag

Envelope Packaging akan dibungkus oleh Paper Bag

pada setiap pembelian di Pop Up Booth. Paper Bag akan

direkatkan oleh Logo Sticker dan pada sisi depan akan

ditempelkan stiker Tips for the perfect unboxing.

Ukuran : 10 cm x 4 cm x 20 cm

Material : Samson



Gambar 3.3.1.10.1 Paper Bag Mockup Desain

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.11 Warranty Card

Setiap produk akan diberikan jaminan selama 3 bulan

dari waktu pembelian, sehingga apabila konsumen merasa

tidak puas atau produk tidak sesuai dengan yang dijanjikan

maka pihak Oh My Studio akan bertanggung jawab dengan

mengganti item atau memperbaiki bagian yang rusak.

Pembeli dapat langung menghubungi pihak Oh My Studio

untuk segera langsung ditangani. Jika pembeli berada di

Surabaya, pembeli dapat langsung mengunjungi pop up

booth Oh My Studio (jika hadir di Event) atau menghubungi

customer service kami (LINE@ dan WhatsApp). Apabila

pembeli berada diluar kota, maka dapat mengirimkan

produknya kembali kepada Oh My Studio untuk diperbaiki

maupun diganti dan semuanya akan ditanggung oleh pihak

Oh My Studio.

Ukuran : 9 cm x 5,5 cm

Material : BC Paper



Gambar 3.3.1.11.1Warranty Card Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.12 Greetings Card & Care Instructions

Greetings Card dan Care Instructions digabung menjadi

1 kartu untuk meningkatkan keefektifan dengan

memaksimalkan penggunaan setiap sisi. Greetings Card

Oh My Studio berisi ucapan terima kasih karena telah

melakukan pembelian. Oleh karena itu setiap pembeli

berhak mendapatkan diskon 15% untuk pembelian

selanjutnya jika pembeli mengupload foto maupun video

review di Instagram dengan mentag akun Oh My Studio

(@oh.my.studio) dan ikut berpartisipasi meramaikan

hashtag #WearToState.

Untuk Care Instructions, berisi 5 petunjuk untuk

merawat produk dari Oh My Studio yaitu : (1) Keep it dry, (2)

Store it properly, (3) Don’t bend, (4) Polish with clean, dry,

and soft cloth, (5) Clean your hands before & after use).

Pihak Oh My Studio menghimbau agar setiap pembeli

mengikuti prosedur merawat aksesoris ini untuk

mailto:(@oh.my.studio)


menghindari kerusakan produk (produk berubah warna,

bentuk, dan berjamur).

Ukuran : 10 cm x 8 cm

Material : BC Paper

Gambar 3.3.1.12.1 Greetings Card & Care Instructions Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.13 Tips for the perfect unboxing

Terdapat 2 jenis Tips for the perfect unboxing, yaitu

berupa Card dan Sticker. Untuk jenis Card, akan terdapat

didalam box packaging untuk setiap pembelian diluar kota.



Sedangkan untuk jenis Sticker, akan ditempelkan pada

bagian depan Paper Bag. Sehingga pada saat pembeli

menerima dan sebelum membuka paketnya (sebelum

memperlihatkan produknya), mereka akan diberitahukan

untuk melakukan arahan yang terdapat dalam Card dan

sticker tsb berupa arahan untuk mendokumentasikan

produk. Dengan harapan, pembeli turut membantu

meningkatkan awareness dari brand Oh My Studio dengan

membagikan testimonial berupa foto maupun video kepada

teman - teman mereka lalu mentag Oh My Studio di

Instagram.

Ukuran : 7 cm x 6 cm

Material : BC Paper (Card), Bontax (Sticker)

Gambar 3.3.1.13.1 Card Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 3.3.1.13.2 Sticker on Paper Bag Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.14 Logo Sticker

Logo Sticker akan digunakan bersama paper bag,

dimana sticker tsb memiliki fungsi proteksi pada paper bag.

Sehingga, jika box packaging memiliki Sticker Packaging

(pada Subbab 3.3.1.8), maka envelope packaging memiliki

logo Sticker yang akan direkatkan pada paper bag, dimana

paper bag tsb berisikan envelope packaging.

Ukuran : Diameter 3 cm

Material : Sticker Vinyl

Gambar 3.3.1.14.1 Logo Sticker for Paper Bag Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi



3.3.1.15 A5 Notebook

Berupa notebook yang berfungsi mendorong konsumen

untuk menceritakan bagaimana cara untuk mencintai diri

mereka sendiri. Untuk Cover depan dari notebook dibiarkan

kosong tidak memiliki elemen karena covernya akan di

personalize sendiri oleh pihak Oh My Studio menggunakan

sticker set gambar elemen - elemen Oh My Studio yang

dikombinasikan sehingga menyerupai pattern dasar dari

Oh My Studio. Maka, setiap orang akan mendapatkan

notebook dengan pattern pada cover yang berbeda-beda

sehingga dapat memberikan kesan personal. Halaman

dalam pada notebook akan dibiarkan kosong tanpa

bergaris, dengan harapan agar konsumen dapat

menghiasnya sendiri sesuka mereka.

Ukuran : A5

Material : Blueswhite (Cover) dan HVS 100gr (Halaman

dalam)

Gambar 3.3.1.15.1 A5 Plain Notebook for Merchandise Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi



3.3.1.16 Sticker Set

Sticker Set terdiri dari 2 jenis, yaitu set stiker pertama

yang berisi inspirational quotes dan ilustrasi yang lucu yang

menggambarkan konsep dari “Self-Love” itu sendiri.

Dimana jenis Sticker Set ini dapat diaplikasikan kedalam

halaman isi dari Notebook, dan dapat di dekorasi sesuka

hati sesuai keinginan. Lalu ada set stiker kedua, yaitu

berupa elemen - elemen dengan ukuran yang random dan

menggunakan warna utama yang merupakan ciri khas dari

Oh My Studio. Set stiker kedua ini dapat di kombinasikan

sesuka hati dan juga dapat di dekorasikan di dalam

halaman Notebook.

Ukuran : A5

Material : Bontax

Gambar 3.3.1.16.1 Sticker Set for Merchandise Mock Up

Sumber : Dokumen Pribadi



3.3.1.17 Tote Bag

Tote Bag dimana konten pada bagian sisi depannya

berisi quotes berdasarkan konsep “Self-Love” yang

merepresentasikan masing - masing personaliti atau kata -

kata penyemangat untuk mencintai diri sendiri. Sedangkan

pada sisi belakang terdapat identitas dari bisnis aksesoris

Oh My Studio (Logo, speciality, elemen, dan Instagram).

Ukuran : 30 cm x 40 cm

Material : Blacu Full Colour (2 Side)

Gambar 3.3.1.17.1 Totebag tampilan depan & belakang

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.18 Pop Socket

Melalui penggunaan pop Socket oleh konsumen, maka

secara tidak langsung konsumen tersebut turut membantu

mempromosikan brand Oh My Studio melalui

penggunaannya sehari - hari. Memiliki konsep “Self-Love”

berdasarkan konsep besar, dimana quotes yang



merepresentasikan masing - masing personaliti atau kata -

kata penyemangat untuk mencintai diri mereka.

Ukuran : Diameter 4 cm, Height 1 - 2,4 cm.

Material : Plastic & Resin Layer (Print Full Colour)

Gambar 3.3.1.18.1 Pop Socket For Merchandise Mock Up

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.19 Poster

Poster akan dibuat dan dimuat jika Oh My Studio

mengadakan pop up booth sebagai informasi promo yang

sedang berlangsung serta informasi waktu dan lokasi.

Terdapat 3 macam poster yang akan hadir pada event Pop

Up Booth, yaitu:

 Poster untuk melakukan promosi besar - besaran yaitu

dengan membagikan merchandise set (bernilai IDR

100.000) secara gratis setiap pembelian dengan cara

foto didepan booth lalu share dan tag Oh My Studio di



Instagram serta meramaikan hashtag #WearToState.

Poster A2 ini akan diletakkan di depan booth untuk

menarik perhatian konsumen.

Ukuran: A2 (42 x 59,4 cm)

Material: Matte Paper 210gr

Gambar 3.3.1.19.1 A2 Poster Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi

 Terdapat 2 jenis Mini Poster : Pertama, untuk

memberitahukan informasi berupa promo diskon 10%

untuk semua produk aksesoris, dan akan diberikan

diskon jika konsumen mendokumentasikan produk atau

pop up booth Oh My Studio lalu di share di Instagram



dengan hashtag #WearToState. Poster A4 ini akan

diletakkan di dalam booth (diberdirikan diatas box

container) didekat display aksesoris, sehingga dapat

langsung dilihat oleh konsumen saat mengunjungi

booth.

Kedua, Mini Poster untuk memberitahukan

informasi berupa pembagian sticker satuan secara

gratis bagi pengunjung pop up booth Oh My

Studio,dengan per orang maksimal mengambil 2 stiker

saja. PosterA4 ini akan diletakkan di dalam booth

(diatas box container) didekat display aksesoris,

sehingga dapat langsung dilihat oleh konsumen

saat mengunjungi booth.

Ukuran: A4 (21 cm x 29,7 cm)

Material: Art Paper 300gr

Gambar 3.3.1.19.2 A4 Mini Poster Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi



3.3.1.20 Brosur

Brosur akan dibagikan ketika Oh My Studio

mengadakan pop up booth atau event yang memungkinkan

untuk pihak Oh My Studio untuk membagikan brosur

kepada seluruh pengunjung yang dapat dijangkau maupun

pengunjung yang mengunjungi booth. Terdiri dari 2 sisi,

dimana sisi depan berisi tentang penjelasan brand dan sisi

belakang merupakan contoh foto produk Oh My Studio.

Ukuran : 14 cm x 21 cm (A5 Double Side)

Material : Art Paper 150gr

Gambar 3.3.1.20.1 Brosur Mock Up

Sumber : Dokumen Pribadi



3.3.1.21 Gift Voucher

Gift Voucher akan dibagikan ketika Oh My Studio

mengadakan event di pop up booth, dimana akan diberikan

kepada konsumen yang memenuhi syarat dengan

pembelian diatas Rp. 200.000 dan atau pada saat

diadakan lucky draw yang berhadiah Gift Voucher dengan

nominal voucher mulai dari IDR 30.000 - 50.000 dan dapat

digunakan untuk pembelian selanjutnya yang sesuai

dengan ketentuan yang ada didalam voucher.

Ukuran : 15 cm x 7 cm

Material : Art Paper 100gr

Gambar 3.3.1.21.1 Gift Voucher Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi



3.3.1.22 LINE@ & WhatsApp Broadcast Message

Bagi konsumen yang mengikuti akun LINE@ dan

Whatsapp Oh My Studio akan mendapatkan broadcast

message yang berisi informasi seputar produk, promo, dan

event yang sedang berlangsung atau akan berlangsung.

Selain untuk memberikan pesan, tetapi juga dapat

menerima orderan maupun membalas pertanyaan yang

ditanyakan oleh konsumen.

Gambar 3.3.1.22.1 LINE@ & WhatsApp Broadcast Message

Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi



3.3.1.23 Instagram Feeds

Instagram feeds akan berisi informasi seputar produk,

event, promosi, serta berisi konten edukasi dan quotes

yang berhubungan dengan aksesoris atau brand. Konten

dari instagram feeds dapat berupa foto, video, ilustrasi, text,

maupun kombinasi diantaranya, dengan tetap

menggunakan warna palet utama dari Oh My Studio.

Postingan Feeds akan dilakukan selama 1 minggu / 3 kali,

dengan rentang waktu siang hari pada jam makan siang

hingga sore hari (11 AM - 3 PM). Waktu : 21 Maret - 9 Mei

2020

Gambar 3.3.1.23.1 Instagram Feeds Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.24 Instagram Story

Sama seperti feeds, Instagram Story akan berisi

informasi seputar produk, event, promosi, serta berisi



konten edukasi dan quotes yang berhubungan dengan

aksesoris atau brand. Konten dari instagram story dapat

berupa foto, video, ilustrasi, text, maupun kombinasi

diantaranya, dengan tetap menggunakan warna palet

utama dari Oh My Studio. Konten dari Instagram Story juga

termasuk repost hasil testimonial atau review dari

konsumen. Posting untuk story akan dilakukan 1 minggu / 3

kali dengan urutan selang - seling dengan postingan feeds.

Waktu : 21 Maret - 9 Mei 2020

Gambar 3.3.1.24.1 Instagram Story Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.25 Instagram Ads

Instagram Ads akan lebih menitikberatkan pada strategi

untuk meningkatkan awareness. Kata kunci strategi Oh My

Studio untuk Instagram ads yaitu untuk membuat

konsumen atau siapapun yang melihatnya menjadi

penasaran, sehingga mereka akan tergerak untuk

mengunjungi halaman profil Instagram Oh My Studio.

Selain untuk membuat penasaran, Instagram ads juga



dapat berisi informasi seputar produk, promosi, maupun

event yang akan datang dan sedang berlangsung, baik

dalam bentuk foto, video, maupun motion graphic. Waktu :

21 Maret - 9 Mei 2020

Gambar 3.3.1.25.1 Instagram Ads Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.26 Instagram Face Filter

Dalam Face Filter Oh My Studio, di desain sedemikian

rupa untuk tetap mengangkat konsep utama dari Oh My

Studio yaitu dengan menggunakan gaya desain memphis.

Sebagai penjelasan elemen dalam face filter, pertama

terdapat tagline “Wear To State” dan logo Oh My Studio

untuk membantu meningkatkan awareness bagi konsumen

dan calon konsumen mengenai brand, dimana tagline dan

logo akan berada dibagian atas kepala dan akan mengikuti

gerakan kepala. Lalu dibagian sisi kiri dan kanan kepala,

terdapat elemen zig-zag dimana merupakan salah satu

elemen dari Oh My Studio, dan elemen tsb juga akan

mengikuti gerakan kepala.



Lalu pada bagian bawah filter, terdapat pattern dari

elemen - elemen Oh My Studio dimana elemen tersebut

bersifat statis (diam) tidak bergerak dan akan terus berada

di bawah. Lalu yang paling utama yaitu, disediakan 2 atau

lebih anting - anting virtual (produk utama Oh My Studio)

sehingga pemakai filter dapat mengganti jenis anting -

antingnya dengan cara meng-tap layar. Untuk

mengeluarkan filter anting - anting tsb, akan diberikan

petunjuk diawal untuk memperlihatkan telinga, jadi anting -

anting tsb akan muncul saat menunjukkan telinga.

Gambar 3.3.1.26.1 Instagram Face Filter Mockup

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.1.27 Pop Up Booth

Pop Up Booth Oh My Studio akan hadir di event-event

atau platform market yang memiliki bidang fashion

aksesoris didalamnya. Dan didalam Pop Up Booth, benda

utama yang harus wajib ada yaitu Container Box / Tabung,

wadah aksesoris, kaca, backdrop yang sudah di desain,

dan benda pendukung media promosi lainnya. Konsep dari

desain Pop Up Booth yaitu tetap menunjukkan khas desain



memphis nya dan penggunaan warna palet dari Oh My

Studio, serta dengan menerapkan konsep pada setiap sisi

booth dapat dijadikan sebagai tempat foto. Sehingga

diharapkan, ketika pengunjung mengunjungi booth dan

mereka tertarik terhadap konsep dan desain dari boothnya,

maka mereka akan mempublikasikannya di media sosial

mereka sehingga dapat meningkatkan awareness.

Ukuran : 2 m x 1,5 m

Gambar 3.3.1.27.1 Pop Up Booth Mockup (1)

Sumber : Dokumen Pribadi

Gambar 3.3.1.27.2 Pop Up Booth Mockup (2)

Sumber : Dokumen Pribadi



3.3.1.28 Signage

Signage ini berfungsi sebagai papan pengenal saat Oh

My Studio mengadakan pop up booth atau sudah memiliki

store sendiri. Signage Oh My Studio memiliki berbagai

macam jenis bahan, baik dari kayu, neon lamp, dll.

Ukuran : Disesuaikan

Material : Kayu, Neon Lamp, dll

Gambar 3.3.1.28.1 Signage Mock Up

Sumber : Dokumen Pribadi

3.3.2 Strategi Uji Coba

Dalam perancangan ini yang menjadi subjek uji coba yaitu

subjek yang ahli dan berhubungan dengan bidang topik

perancangan ini, yaitu dengan cara menggali data baik dari expert

user maupun extreme user yang sesuai. Berikut merupakan profil

singkat dari expert dan extreme user yang disesuaikan dengan

kemampuan dan pengetahuan mereka berdasarkan topik

wawancara.



Berikut ini merupakan profil Expert User :

1) Andreas Adiel

Beliau merupakan seorang pakar Branding dan Graphic

Design, ketua dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia (DGI)

daerah Surabaya, serta pemilik dari Fanrong Studio yang

bergerak dalam bidang Branding dan Design.

2) Brandworks (Karina Damayanti - Graphic Designer)

Merupakan salah satu Branding Agency terbesar di

Surabaya dan dibawah naungan PT. One Big Idea.

Brandworks sudah menangani sangat banyak klien mulai dari

Surabaya, Jakarta, Singapura, hingga UK. Dan juga sudah

menangani beberapa klien besar seperti LG, Nescafe, Spazio,

dll.

3) Socioworks (Yohana Sabrina - Social Media Manager)

Merupakan saudara dari Brandworks yang bergerak di

bidang Social Media Management Agency di Surabaya, dan

juga dibawah naungan PT. One Big Idea. Berdiri dari tahun

2014 dan sudah menangani lebih dari 100 klien dari kota

Surabaya, Jakarta, dan Bali.

Berikut ini merupakan profil Extreme User :

1) Giovanny Melati

Merupakan seorang mahasiswi Fashion Business Universitas

Ciputra yang hobi mengoleksi dan menggunakan aksesoris,



serta Giovanny juga memiliki pengetahuan dalam bidang

fashion aksesoris.

2) Hana

Merupakan seorang mahasiswi Fashion Business Universitas

Ciputra yang hobi menggunakan aksesoris yang bentuknya

unik dan menarik perhatian.

3) Tarra

Merupakan seorang mahasiswi Fashion Business Universitas

Ciputra yang hobi menggunakan aksesoris yang bentuknya

unik dan menarik perhatian.



3.3.3 Instrumen Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan instrumen pengumpulan data berupa

tujuan dari kegiatan wawancara baik untuk Expert dan Extreme

User.

Tabel 3.3.3.1 Instrumen Pengumpulan Data

Sumber : Dokumen Pribadi
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