
Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Promosi melalui media sosial Instagram patut diterapkan karena aksesibilitas 

tinggi dan user base luas. Dalam melakukan promosi tersebut, perlu dilakukan 

customer engagement untuk mengkomunikasikan pesan brand kepada pembaca 

lama dan baru dan mendapatkan insight. Agar tercapainya hal tersebut, konsep 

virtual influencer dijalankan sebagai fondasi dan nilai tambah dari brand 

campaign sehingga pembaca dapat lebih mengenal visi misi dan tujuan brand. 

Setelah melalui tahap penggalian data, solusi dari rumusan masalah 

perancangan ini adalah: Merancang brand campaign untuk brand webcomic ‘Tall, 

Fair and Peculiar’ yang sesuai bagi pria dan wanita remaja hingga dewasa muda 

berusia 10-25 tahun yang mengidap OCD dan ingin membaca komik bertema 

unik dan mencari komunitas sehingga brand communication dari brand TFP 

dapat tersampaikan dengan jelas sebagai sebuah media edukasi mengenai 

OCD, serta dapat meningkatkan awareness mengenai komik dan menambah 

pembaca baru.  

3.2. Konsep Perancangan 

Beberapa konsep perancangan dari solusi komunikasi visual ‘Tall, Fair, and 

Peculiar’, yaitu: 

(1) Brand verbal: Tall, Fair, And Peculiar (Tinggi, Tampan, dan Terganjil) adalah

sebuah seri webcomic yang bercerita tentang Oswald, seorang remaja dengan 

obsessive compulsive disorder (OCD), gangguan mental yang melibatkan pikiran 

intrusif dan perilaku kompulsif. Cerita mengikuti keseharian Oswald sebagai 

seorang siswa di SMA dengan 3 orang sahabatnya, dan menelusuri tingkah laku 

Oswald yang tidak seperti kebanyakan remaja lainnya. 
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(2) Brand keywords: Obsessive compulsive disorder (OCD), Webcomic, Mental 

wellness, Mental health education, Slice of life, Comedy 

(3) Brand line: ‘Everyone’s A Little Weird Inside, dengan makna yang ingin 

menyampaikan bahwa semua orang memiliki keanehan mereka sendiri. 

 

 

3.3. Konsep Gaya Desain 

 

    Gaya desain yang saya pilih untuk brand campaign adalah Memphis style 

dengan elemen desain abstrak dan juga bentuk geometris. Saya memilih style 

tersebut karena visual simple yang mengacu ke penampilan pengidap OCD yang 

terlihat normal, tetapi elemen desain yang abstrak menunjukkan sisi lain dari 

pengidap OCD yang tidak diketahui banyak orang. Doman & Walker; Leckman, 

Rauch, Mataiz-Cols (dalam Praptomojati, 2019) mengatakan bahwa seorang 

pengidap OCD akan mengalami berbagai bentuk perilaku dan pemikiran berlebih 

sebagai bentuk dari kegelisahan mereka yang dapat mempengaruhi kehidupan 

pribadi mereka, yang ingin saya gambarkan melalui bentuk abstrak dan 

geometris.  

 

 

Gambar 3.1 Moodboard gaya visual 
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3.3.1 Gaya Desain Logo 

 

 

 

Gambar 3.2  Logo campaign (atas) dan thumbnailnya (bawah) 

 

 

    Konsep logo yang dipilih dengan tagline “Everyone’s a little weird inside” 

adalah ingin menyampaikan pesan bahwa kita tidak perlu takut menjadi diri kita 

sendiri, semua orang memiliki kekurangan mereka sendiri yang mungkin 

diketahui atau tidak diketahui orang lain (Wochner, 2013). Kata “weird” yang 

diwarnai berbeda juga ingin menunjukan dualitas dan upaya pengidap OCD 

menyembunyikan kondisi mereka. Tagline diletakkan didalam sebuah bentuk 

persegi panjang untuk melambangkan cara pikir pengidap yang seperti terjebak 

di dalam suatu kotak (Toshner, 2019). 
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3.3.2 Gaya Desain Layout / Komposisi Media Komunikasi 

 

 

Gambar 3.3  Variasi master design untuk media promosional 

 

 

   Untuk gaya desain layout master (master design) bagi media promosional 

contohnya feed Instagram, saya memilih gaya desain Memphis style karena 

visual stylish dan modern. Ingin menyampaikan pesan terlihat normal atau 

unordinary, tetapi elemen desain yang abstrak menunjukkan sisi lain dari 

pengidap OCD yang tidak diketahui banyak orang.  Menurut Rahmatika (2019) 

pada situs 99.co, Memphis style dapat dikenali dari pola geometris sederhana, 

penggunaan warna standar yang digabung dengan palette tebal kontras, dan 

adanya garis garis serta shapes abstrak. 

 

 

3.3.3 Elemen Desain 

 

3.3.3.1 Supergrafis 
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    Karena pemilihan gaya desain Memphis seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, elemen desain yang digunakan berupa bentuk geometris seperti 

lingkaran, persegi, garis dengan campuran bentuk abstrak.  

 

 

 

Gambar 3.4  Elemen elemen desain yang membangun supergrafis brand 
‘Tall, Fair, and Peculiar’ 

 

Dorfman & Walker; Leckman, Rauch, Mataiz-Cols (dalam Praptomojati, 2019) 

mengatakan bahwa seorang pengidap OCD akan mengalami berbagai 

bentuk perilaku dan pemikiran berlebih sebagai bentuk dari kegelisahan 

mereka yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi mereka, yang ingin 

saya gambarkan melalui bentuk abstrak dan geometris. 

 

3.3.3.2 Gaya ilustrasi 
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Gambar 3.5  Model sheet tokoh Oswald, protagonis 

 brand ‘Tall, Fair, and Peculiar’ 

 

 

 

    Karena ‘Tall, Fair, and Peculiar’ adalah sebuah seri webcomic bergenre 

slice of life dan humor yang mengutamakan edukasi dan storytelling melalui 

punchline yang komedik, ilustrasi dilakukan melalui gaya gambar yang simple 

dan to the point menggunakan style planned doodle, yaitu sebuah teknik 

menggambar doodle terencana yang menghasilkan gambar simple, freehand, 

dan terencana (Aini, 2017). Saya juga menggunakan berbagai macam 

screentones untuk penggambaran background. Salah satu ciri unik dari 

manga adalah pemakaian screentones, yaitu pola yang telah di print 

sebelumnya yang digunakan untuk mengekspresikan efek visual seperti 

tekstur dan bayangan (Ito dkk., 2015). 

 

 

3.3.3.3 Color pallette 
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Gambar 3.6 Color palette untuk brand ‘Tall, Fair, and Peculiar’ 

 

    Untuk pewarnaan dari komik dan media promosi, saya menggunakan color 

palette monochrome yang terdiri dari berbagai macam value warna biru. 

Alasan saya menggunakan color palette monochrome adalah untuk 

melambangkan cara pandang pengidap OCD yang terbatas dan terkurung 

dalam pola yang sama, tidak berubah. Gaya berpikir secara dikotomis 

termasuk salah satu ciri perilaku obsesif yang tidak menerima pemikiran lain 

selain hitam putih, dan menerapkan pandangan terowongan yaitu sebuah 

ketidakmampuan untuk melihat apapun yang melebihi opini dan standar diri 

sendiri (Rowland, Jainer, dan Panchal, 2017). Warna biru sendiri saya pilih 

sebagai warna utama karena warna biru dapat mempengaruhi secara kognitif 

dan afektif sehingga dapat membuat pembaca lebih nyaman. Sebuah studi 

didalam Journal of Business Research berkesimpulan bahwa orang yang 

berbelanja lebih menyukai toko-toko dengan interior berwarna kebiruan, dan 

mereka akan cenderung lebih lama menghabiskan waktu lebih lama 

berbelanja dibandingkan dengan di dalam toko dengan interior kejinggaan 

(Babin, Hardesty, & Suter, 2003). Warna biru juga dapat memberikan efek 

menenangkan, dan ditemukan bahwa tingkat kriminalitas menurun secara 

drastis di Glasgow, Skotlandia, dan Nara setelah lampu jalan berwarna biru 

dipasangkan (Shimbun, 2008). 

 

3.3.3.4 Typography 
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Gambar 3.7 Typeface utama brand ‘Tall, Fair, and Peculiar’ 

 

Typeface yang saya pilih untuk kepentingan media promosi adalah 

typeface Gotham Bold, sebuah typeface geometris sans serif yang saya pilih 

karena kesannya yang kaku dan sulit diubah, seperti karakter seorang 

pengidap OCD dengan kebiasaan mereka dan juga berhubungan dengan 

namun tidak terbatas dengan salah satu tipe spesifik obsesi dan kompulsi 

yaitu mengenai simetri, dimana seseorang merasa semua hal perlu simetris 

atau seimbang yang dapat berkembang menjadi sebuah kompulsi terhadap 

repetisi, kerapian, dan menghitung (Praptomojati, 2019). Menurut desainer 

David Kadavy dalam artikelnya yang berjudul ‘Why You Hate Comic Sans’, 

keseragaman dalam pembagian bobot huruf sebuah typeface sangat penting 

bagi legibility dan readability tipografi. 

 

3.3.3.5 3D Virtual persona 
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Gambar 3.8 3D Virtual persona karakter Oswald 

 
Karena brand campaign akan menggunakan niche virtual influencer, 

desain 2D karakter Oswald akan diinterpretasikan dalam bentuk model 3D. 

Hasil analisa dari sebuah jurnal berjudul “Robot or Human? The Marketing 

Phenomenon of Virtual Influencers: A Case Study About Virtual Influencers’ 

Parasocial Interaction on Instagram” (2019), menunjukkan bahwa konsumen 

memberikan respon lebih baik terhadap virtual influencer yang terlihat seperti 

manusia berdasarkan dari penampilan dan aktivitas sehari hari mereka. 

Untuk background foto yang akan menjadi salah satu tipe konten di akun 

Instagram brand campaign, akan saya gunakan digital imaging melalui 

Photoshop untuk menambahkan kesan lebih nyata. 

3.4. Strategi Media 

Penjabaran dari pilihan media yang sesuai untuk menjangkau calon 

konsumen/ khalayak sasaran adalah sebagai berikut: 

 

(1) Instagram: Instagram akan digunakan untuk media komunikasi brand 

campaign utama.  

 

   Brand campaign “Everyone’s A Little Weird Inside” akan dijalankan melalui 

sounding terlebih dahulu melalui pengumuman di halaman webtoon TFP, lalu 

untuk kontennya akan dijalankan dalam perkiraan waktu 6 bulan, dengan follow 
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up berupa konten yang mengajak pengunjung dengan OCD untuk berbagi cerita 

dan pengalaman mereka apabila mereka bersedia (identitas anonim). 

 

   Karena target market berada pada range usia 10-24 tahun yang termasuk 

Generasi Z, Instagram dipilih sebagai media utama untuk menarik perhatian 

target market karena statistik menunjukkan bahwa generasi muda sekarang lebih 

tertarik menggunakan Instagram dibandingkan dengan media sosial lainnya 

(Gray & Fox, 2018). 

 

(2) LINE WEBTOON KANVAS: LINE WEBTOON KANVAS akan digunakan 

sebagai media komunikasi brand campaign pendukung.  

 

    Brand campaign dapat diumumkan pada akhir setiap episode beserta dengan 

postingan link menuju Instagram brand campaign yaitu @osw_dempsey. Melalui 

kolom komentar, dapat diobservasi bagaimana respon dari para pembaca 

mengenai event yang sedang dijalankan. 

 

    LINE WEBTOON KANVAS dipilih sebagai media pendukung karena dapat 

memfasilitasi terjadinya partisipasi, dukungan, dan feedback serta 

memungkinkan terbentuknya komunitas (Putri, 2018). LINE WEBTOON KANVAS 

juga dapat terhubung kepada banyak media sosial seperti Facebook, Twitter, 

LINE, dan Instagram. 

 

 

3.4.1. Target Audience dan Touchpoint Media  

Timeline komunikasi antara brand/ produk dengan konsumennya melalui 

setiap media yang telah dijelaskan akan dijabarkan di dalam tabel dibawah 

sebagai berikut: 

 

 

No Media Waktu Touchpoints Channel 

Phases 
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1 

 

Instagram 

 

Februari 2020 

 

Media 

Membangun 

awareness 

konsumen  

 

2 

LINE 

WEBTOON 

KANVAS 

 

Februari 2020 

 

Media 

Membangun 

awareness 

konsumen  

 

3 

 

Instagram 

 

Februari 2020 - Mei 

2020 

 

Media 

Membangun 

engagement 

dengan 

konsumen 

 

4 

 

Instagram 

 

Februari 2020 - Mei 

2020 

 

Media 

Menyampaika

n value pro- 

position 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

 

3.4.2. Biaya Media 

Anggaran belanja meliputi perhitungan atas seluruh biaya yang akan 

dikeluarkan untuk memproduksi desain  akan dijabarkan di dalam tabel dibawah 

sebagai berikut: 

 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Ilustrasi 

webcomic 

Biaya Desain 1 paket (12 

panel) 

1.440.000 1.440.000 

2 Instagram 

feed (2D) 

Biaya Desain 1 paket (3 

postl) 

150.000 150.000 

3 Instagram 

feed 

Biaya Desain 1 paket (3 

post) 

250.000 250.000 



 

12 
 

(Video) 

4 Instagram 

Story (2D) 

Biaya Desain 1 paket (5 

postl) 

200.000 200.000 

5 3D model Biaya Desain 1 model 1.000.000 1.000.000 

6 Instagram 

Feed (Ads) 

Biaya Promosi 7 hari 25.000 25.000 

7 Instagram 

Story (Ads) 

Biaya Promosi 7 hari 25.000 25.000 

8 Stiker set Biaya 

Produksi 

1 lembar 15.000 15.000 

9 Mug Biaya 

Produksi 

50 pcs 100.000 100.000 

Total 3.205.000 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

 

3.5. Layout Komprehensif  

Daftar seluruh desain yang akan dibuat beserta lalu penjelasan konsep pada 

setiap desain akan dijabarkan dibawah ini sebagai berikut: 

 

Item Target - Deadline 

Poster promosional 1 halaman - 18 Desember 2020 

Point of purchase 

display & booth 

Mockup - 18 Desember 2020 

Merchandise Mockup - 25 Desember 2020 

Layout konten 

Instagram 

3 tipe konten - 1 Februari 2021 
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Video trailer Video animasi karakter - 25 Desember 2020 

 

Tabel 3.3 Daftar desain final 

 

3.5.1 Poster promosional 

 

 

 

Gambar 3.9  Desain poster promosional brand campaign 

 

     Poster merupakan iklan media cetak yang memiliki efek word-of-mouth, yang 

bisa berujung kepada rekomendasi. Poster dapat digunakan sebagai kombinasi 

visual dari rancangan yang kuat, dengan warna, desain dan pesan untuk 

menangkap perhatian orang. Poster untuk brand TFP sendiri menggambarkan 

para karakter sedang berkumpul bersama, dengan karakter Camryn 

mempromosikan webtoon kepada pembaca melalui QR code yang dapat di scan 

untuk mengunjungi situs webtoon. 

 

3.5.2 Point of purchase item & booth 
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Gambar 3.10  Desain mockup point of purchase display & booth brand campaign 

    Display POP memiliki kesempatan besar untuk menarik perhatian calon 

customer dan bahkan dapat mengurangi pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian. POP untuk brand TFP didesain melalui sebuah standee dan wadah 

stiker karakter Oswald yang dihias dengan gaya desain yang sesuai dengan 

brand image, berfungsi untuk meng-highlight merchandise sticker set. Selain itu, 

apabila kondisi memadai untuk dilakukannya sebuah pameran offline, 

seandainya brand TFP ikut, desain booth yang menunjukkan para karakter untuk 

kepentingan tersebut dapat dilihat di atas. Desain sebuah booth berperan 

penting dalam menciptakan atmosfir bisnis yang positif. 

 

3.5.3 Merchandise 

 

    Untuk meninggalkan kesan yang lebih mendalam pada benak audience, brand 

TFP memiliki dua jenis merchandise yang akan dijual atau diberikan dalam 

rangka giveaway. Jenis merchandise akan diperbanyak pada masa mendatang. 

Merchandise pertama adalah coffee mug dengan desain karakter TFP dalam 

bentuk chibi. Coffee mug yang unik membantu brand untuk menonjol dari 

saingannya dan mug juga merupakan sesuatu yang digunakan sehari hari oleh 

customer. 
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Gambar 3.11  Desain ilustrasi mug brand campaign 

 

 

 

Gambar 3.12  Desain mockup mug brand campaign 

 
    Kemudian, jenis merchandise kedua adalah satu set stiker para karakter TFP. 

Stiker yang dibeli akan cenderung lebih sering digunakan atau dipajang yang 

berujung pada pemasaran gratis yang sangat efektif.  



 

16 
 

 

Gambar 3.13  Desain ilustrasi stiker set brand campaign 

 

 

 

 
 

Gambar 3.14  Desain mockup stiker set brand campaign 
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3.5.4 Instagram content layout (Feed & story) 

 

Gambar 3.15  Desain layout konten Instagram feed (kiri) dan story (kanan) brand 
campaign 

 

 

    Akan terdapat beberapa tipe konten post seperti foto keseharian Oswald yang 

akan dibuat dengan kombinasi 3D modeling dan digital imaging, pada lokasi 

berbeda layaknya influencer pada umumnya.  

 

    Tipe konten lain yang bukan merupakan foto keseharian akan mengikuti gaya 

desain yang telah ditetapkan pada bagian master design, dengan elemen desain 

abstrak geometris berwarna biru dengan ilustrasi yang sesuai dengan isi konten. 

Tipe post yang digunakan untuk contoh desain diatas adalah post edukasi OCD 

yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen seperti simbolisme OCD, 

kesalahpahaman umum mengenai OCD, dan tips & trick umum untuk mengatasi 

kegelisahan, serta konten untuk Instagram story yang mengingatkan pengguna 

mengenai jadwal rilis episode webtoon baru. 
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3.5.5 Video trailer 

 

Gambar 3.16  Desain video trailer brand campaign 

 

    Sebuah trailer yang bagus memberikan ekspektasi kepada audience dan 

mengundang mereka untuk terus mengikuti kelanjutan suatu produk. Trailer 

menggunakan konsistensi gaya desain yang telah ditetapkan di master design 

sehingga akan membangun brand image di benak konsumen, dengan konten 

yang singkat agar penonton tidak bosan. Video trailer menampilkan karakter 

Camryn yang mengenalkan temannya Oswald secara singkat dan mengajak 

penonton untuk mengunjungi halaman webtoon melalui QR code di akhir video. 

 

3.6. Strategi Review dan Uji Coba  Desain 

 

Uji coba karya desain bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat 

dipakai sebagai dasar untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik 

dari desain yang akan dihasilkan. Strategi pengumpulan data yang akan 

dilakukan untuk melaksanakan uji coba karya desain akan dijabarkan di dalam 

sub-bab dibawah. 
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3.6.1. Instrumen Pengumpulan Data  

 

No 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Instrumen  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara  

 

Jacky Cahyadi (Pendiri 

YAPS Animation Studio, 

Expert user 1) 

 

Lia Sidik (Pendiri lia.s 

associates Branding & 

Design, Expert user 2) 

 

 Rio Purba (Pendiri 

YELO Design Studio & 

Rumpi Desain, Expert 

user 3) 

 

 

-Review karya desain. 

 

 -Input untuk desain. 

 

 -Insight mengenai media promosi 

yang digunakan. 

 

-Insight mengenai keberhasilan 

campaign. 

 

. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Wawancara 

 

Jeremy Ivander 

(Pembaca webtoon TFP, 

Extreme user 1),  

 

Satyaning Maharani 

(Pembaca webtoon TFP, 

Extreme user 2),  

 

Kenia Safirdha 

(Pembaca webtoon TFP, 

Extreme user 3) 

 

 

-Review karya desain. 

 

 -Input untuk desain. 

 

 -Insight mengenai media promosi 

yang digunakan. 

 

-Insight konten media sosial yang 

cenderung digemari. 
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3 

 

 

 

Survey 

 

Khalayak Sasaran (: 100 

orang pria dan wanita 

kota besar, berusia 10-24 

(generasi Z), gemar 

membaca webtoon atau 

komik, ingin mengetahui 

lebih mengenai OCD, 

dan pernah membaca 

webtoon TFP 

sebelumnya.  

 

-Review karya desain. 

 

 -Input untuk desain. 

 

 -Insight mengenai media promosi 

yang digunakan. 

 

-Insight konten media sosial yang 

cenderung digemari. 

 

Tabel 3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

 


