Bab III Perancangan

3.1. Strategi Komunikasi Visual
Brand Anoman Collezioni hadir untuk mengedukasi masyarakat agar lebih
mencintai batik dan dapat merubah persepsi masyarakat bahwa batik adalah sebuah seni
dan budaya asli Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara mana pun didunia. Sehingga,
Anoman Collezioni perlu merancang brand campaign edukasi untuk meyakinkan dan
menumbuhkan kesadaran customer akan kebudayaan batik dari Indonesia dengan cara
membuat konten - konten melalui fakta – fakta menarik tentang batik yang jarang
diketahui oleh masyarakat dengan gaya desain yang modern sehingga pesan yang akan
disampaikan dapat lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat dan mereka lebih
mengerti tentang kelebihan sebuah batik dan arti - arti motif batik dibalik selembar kain
batik bukan hanya sekedar memakai. Rancangan ini akan dilaksanakan melalui media
sosial dimana banyaknya informasi dan peluang terjadinya interaksi serta arahan untuk
menuju pengembangan informasi ke dalam tautan lain, terutama Instagram.
Oleh karena itu, solusi dari rumusan masalah Tugas Akhir ini adalah
Merancang Brand Campaign lewat Social Media untuk Brand Anoman Collezioni yang
sesuai bagi Generasi Millenial & Generasi Z sehingga dapat Memberi Edukasi dan
Pengetahuan Tentang Kelebihan Kain Batik di Indonesia.

3.2. Konsep Perancangan
Berdasarkan konsep yang telah anda rumuskan diatas, jabarkan:
(1) Brand verbal Anoman Collezioni yaitu, Kain Batik siap pakai dengan desain motif
yang unik dan modern sehingga batik dapat digunakan seiring berkembangnya jaman.
Selain menjual batik Brand Anoman Collezioni juga memiliki tujuan untuk memberi
pengetahuan serta mengedukasi agar konsumen memahami arti motif yang terdapat
dibalik selembar kain batik
(2) Brand keywords Anoman Collezioni yaitu, Motif Batik, Kain Batik, Unik, Modern,
Edukasi
(3) Brand line Anoman Collezioni yaitu, Wear The Story
3.3. Konsep Gaya Desain.
Anoman Collezioni menggunakan style design Flat Design dengan konsep Swiss /
International Style Design. Gaya flat desain sering disebut sebagai International
Typographic Style atau International Style. Style desain ini lebih disukai karena lebih
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mengutamakan kesederhanaan, tanpa tambahan ornamen, bersih dan lebih memanfaatkan
ruang negatif dalam desainnya. Fokus utama dari Swiss Design adalah penggunaan grid,
tipografi sans-serif, hirarki konten dan tata letak yang bersih. Selain itu, flat desain
memiliki kesan, modern, bersih dan sederhana. Dengan menggunakan gaya dan konsep
desain tersebut, Anoman Collezioni ingin menunjukan kesan modern, simple, minimalis
karena produk batik yang terkenal dengan tradisional sehingga disini Anoman Collezioni
ingin menunjukan bahwa batik juga dapat bersaing di era modern. Untuk warna Anoman
Collezioni menggunakan earth tone karena skema warna ini memiliki arti natural yang
berasal dari alam, skema warna ini memiliki arti seperti tanah cokelat, daun hijau, langit
berawan, serta matahari merah

Gambar 3.1 Mood Board Anoman Collezioni
Sumber: Pinterest & Colours.co

1.3.1. Logo
Konsep logo brand dibuat menganut flat design style yang termasuk pada golongan
Pictorial Mark adalah logo yang berbasis photo atau grafis dibuat dengan menggunakan
simbol atau gambar yang unik dan berkaitan dengan identitas perusahaan, sedangkan
konsep dari logo campaign #WearTheStory adalah campaign dari Brand Anoman
Collezioni yang mengajak masyarakat untuk mengenakan kain batik karena setiap motif
memiliki cerita tersendiri. Dicampaign ini Anoman Collezioni juga memberikan panduan
untuk mengkombinasikan kain batik dengan pakaian modern sehari - hari yang
memudahkan masyarakat untuk menggunakan batik.
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Gambar 3.2 Logo Campaign Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

1.3.2. Tipografi
Typeface yang digunakan adalah Sans Serif dan Serif. Pada Sans Serif terdapat Glacial
Indifference dan Century Gothic, kedua typeface tersebut memiliki kemiripan dengan
characteristic yang cenderung rounded namun yang membedakan font Century Gothic
lebih lebar dan Glacial Indifference cenderung lebih ramping sehingga penggunaannya
lebih cocok untuk story instagram yang memiliki ukuran memanjang dan Century Gothic
untuk media yang lebih lebar. Untuk serif menggunakan typeface Bell MT, ini
merupakan typeface yang digunakan untuk logo Anoman Collezioni. Typeface Bell MT
tergolong pada jenis font serif, alasan menggunakan typeface tersebut karena mempunyai
characteristic classic / tradisional namun dikombinasikan dan diubah bentuknya menjadi
logo yang lebih modern tetapi tetap terdapat unsur tradisional karena bisnis ini menjual
produk yaitu batik yang merupakan produk tradisional.

33

Gambar 3.3 Typeface Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

1.3.3. Palet Warna
Warna yang digunakan brand Anoman Collezioni dengan style flat design yaitu
Earth Tone yang berarti warna alami seperti tanah cokelat, daun hijau, langit
berawan, serta matahari merah, warna ini dapat menciptakan suasana yang hangat dan
ramah alam. Penggunaan tone ini untuk menunjukkan kesan tradisional natural tetapi
tetap modern.

Gambar 3.4 Colour Tone Anoman Collezioni
Sumber: Coolors.co
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Gambar 3.5 Colour Tone Anoman Collezioni
Sumber: Coolors.co

1.3.4. Layout
Menurut Wagiono Sunarto (2013), flat design style mempunyai pemanfaat ruang
negative pada layout lalu menggunakan bentuk geometris dan solid. Kombinasi ini
banyak diminati oleh masyarakat karena memberikan kesan yang simple, modern,
dan minimalis. Dengan pemanfaatan ruang negatif pada layout, dapat memberikan
kesan kepada audiens untuk memahami pesan dengan jelas.

Gambar 3.6 Layout Instagram Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian
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Gambar 3.7 Layout Instagram Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar 3.8 Layout Instagram Story Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

1.3.5. Supergrafis
Supergrafis dari brand Anoman Collezioni menggunakan konsep elemen desain grafis
yang terdiri dari batik motif tujuh rupa karena motif tersebut unik memiliki unsur burung
cendrawasih dan bunga rafflesia arnoldi yang merupakan satwa dan tumbuhan yang mulai
punah, yang hanya dapat ditemukan di Indonesia).
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Gambar 3.9 Elemen Super Grafis Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

3.4. Strategi Media.
Sesuai dengan perilaku konsumen, target market Anoman Collezioni yang menyukai
berbelanja via online melalui media sosial dan mereka berusaha untuk mencari informasi
secara jelas mengenai barang, produk atau jasa yang mereka inginkan. Sehingga untuk
memenuhi hal tersebut, Anoman Collezioni berfokus pada media Instagram karena
banyaknya informasi yang dapat disebarkan seperti gambar, keterangan, hingga
mendukung fitur marketplace. Selain Instagram, Anoman Collezioni juga menggunakan
media promosi via Facebook, endorsement, dan giveaway. Berikut adalah penjelasan
fungsi atau manfaat dari media promosi yang Anoman Collezioni gunakan untuk
berinteraksi sekaligus menjangkau konsumen, antara lain:
3.4.1. Target Audience dan Touchpoint Media
1. Instagram Post
Menurut jurnal Pengaruh Promosi Media Sosial Instagram Terhadap Minat Beli
Produk Havermood untuk customer segments yang dituju yaitu pria/wanita yang
berumur 20 - 35 tahun di Surabaya sebesar 85% memiliki kecenderungan untuk
menggunakan Instagram sebagai social media yang aktif digunakan sehari – hari.
Dan untuk Instagram Story & Ads, menurut tinjauan faktual kompetitor mereka
menggunakan story Instagram sebagai media untuk meningkatkan visibilitas
perusahaan, produk, dan ini merupakan langkah awal bagi brand yang sedang
mencari audiens baru untuk menampilkan apa keunikan dan keunggulan brand.
2. Facebook
Menurut data tinjauan faktual kompetitor platform tersebut terdapat fitur yang
mendukung para penggunanya untuk melakukan Sales Marketing untuk suatu
produk atau jasa terhadap konsumen.
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3. Whats up
Menurut data yang diperoleh dari “databooks” persentase pengguna yang
mengakses Whatsapp di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun sebesar 84%. Total
pengguna aktif sosial media sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk
Indonesia, 99% pengguna media sosial berselancar melalui ponsel. Sehingga WA
cocok untung mengikat audience untuk jangka panjang dan langkah ini
merupakan lanjutan dari promosi instagram.
4. Packaging
Daya tarik suatu produk tidak dapat terlepas dari kemasannya, karena kemasan
adalah hal visual pertama kali yang dapat menarik perhatian konsumen untuk
memberikan respon yang positif, yaitu membeli produk (jurnal.id, 2020).

5. Giveaway
“Terciptanya giveaway oleh pihak tertentu bertujuan untuk mempopulerkan akun
atau promosi tersebut” pengamat media sosial, Enda Nasution (2019)
6. Endorse
Dalam media sosial pengguna yang rekomendasinya sering atau dipercaya oleh
penggguna media sosial yang lain cenderung dapat mempengaruhi sikap dan
perilaku seseorang terhadap produk atas brand (Hernawati, 2019)

No
1

Media

Waktu

Touchpoints

Chanel Phases

Instagram

Januari – Juni 2021

Feed, Story, dan
Instagram ads

Awareness,
Evaluation,
Purchase, After
Sales

2

Facebook

Januari – Juni 2021

Sticker GIF, Twibbon

Evaluation

3

WA

Januari – Juni 2021

Katalog Online,
Promosi yang sedang
berjalan

Awareness,
Evaluation,
Purchase, After
Sales

38

4

Packaging

Januari – Juni 2021

Thank you card, Motif
card

Delivery

5

Giveaway

April – Mei 2021

Feeds, Product

Purchase

6

Endorse

Maret 2021

Feeds

Evaluation

Tabel 3.1 Pemilihan Media

3.4.2. Biaya Media

Di dalam bab ini, anda menjelaskan Budgeting/ anggaran belanja keseluruhan
media promosi. Anggaran belanja meliputi perhitungan atas biaya yang anda
keluarkan untuk memproduksi desain anda dan biaya yang anda menayangkan
desain anda.
No

Media

Kategori

Harga

Total

1 Paket

1.500.000

500.000

1 Paket

500.000

500.000

30 Feeds

40.000

1.200.000

1

Foto Produk

2

Properti Foto Biaya Produksi

3

Feeds Media
Sosial

Biaya promosi

4

Branding

Biaya Desain

1 Paket

1.000.000

1.000.000

5

Voucher

Biaya Desain

1 Paket

100.000

100.000

Biaya Cetak

3 (A3+)

6.000

18.000

Biaya promosi

7 Hari

150.000

150.000

6

Intagram &
Facebook
Ads

Biaya Desain

Satuan
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7

8

9

Packaging
Box Duplex

Motif Cards

Greeting
Thanks Card

Biaya Desain

1 Paket

150.000

150.000

Biaya Cetak

10

25.000

250.000

Biaya Desain

1 Paket

250.000

250.000

Biaya Cetak

5 (A3+)

10.000

50.000

Biaya Desain

1 Paket

100.000

100.000

Biaya Cetak

5 (A3+)

10.000

50.000

200

100.000

500.000

500.000

Total

4.918.000

10

Kertas
pembungkus
kain

Biaya Produksi

11

Endorsement Biaya Promosi

500

1

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain

3.5. Layout Komprehensif
Berikut adalah layout komprehensif yang dibuat untuk keperluan uji coba desain :
1. Instagram Feed
Menggunakan balanced layout untuk penataan materi pada post Instagram agar
lebih terlihat nyaman untuk dibaca para audiens. Terdapat lima (5) konten yang akan
ditampilkan di Instagram ca&chill yang memiliki fokus dan tujuan masing-masing,
antara lain:
• Post Edukasi
Post edukasi berfokus untuk membangun awareness, dan memberi pengetahuan
kepada masyarakat tentang proses pembuatan batik dan arti – arti motif batik
yang popular di Indonesia.
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Gambar 3.10 Instagram Post Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

•

Post Informatif
Post informative bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang keunikan dari
batik contohnya seperti informasi tentang orang – orang penting atau selebriti
yang pernah mengenakan batik.
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Gambar 3.11 Instagram Post Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

•

Post Produk
Post produk berfokus pada penjelasan produk yang ditawarkan untuk
memberikan informasi yang jelas kepada target market, seperti nama motif, arti
motif, lebar dan panjang kain, bahan dari kain, dan harga.
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Gambar 3.12 Instagram Post Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

2. Instagram Story dan Ads
Untuk mengembangkan promosi, Anoman Collezioni akan menggunakan
Facebook dan Instagram ads untuk mendapatkan audiens yang lebih banyak. Story
ads ini berisi informasi foto produk beserta artinya, Instagram story dan ads
menggunakan gaya desain, warna, dan typeface yang sudah dipilih dan untuk layout
menggunakan balanced layout agar pesan yang tersaji dapat tersampaikan dengan
baik.
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Gambar 3.13 Instagram Story Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar 3.14 Instagram Story Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

3. Endorse
Pada media ini Anoman Collezioni menggunakan influencer indo-asia sesuai
dengan target market dari brand Anoman Collezioni. Jadi influencer akan mereview
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dan menggunakan produk dari Anoman Collezioni lalu nantinya akan dipost di
instagram dan story.

Gambar 3.15 Instagram Endorse Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

4. Packaging
Anoman Collezioni menggunakan packaging duplex box, karena memiliki
karakteristik yang keras sehingga dapat menjaga kain agar tidak terlipat. Selain dari
box, Anoman Collezioni menambahkan thank you card di dalam packaging dan arti
motif untuk memberi pengetahuan tentang arti motif dari produk tersebut. Packaging
Anoman Collezioni menggunakan gaya desain, warna, dan typeface yang sudah
dipilih untuk brand agar sesuai dan nyaman untuk dipandang.

45

Gambar 3.16 Packaging Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar 3.17 Thankyou Card Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

46

Gambar 3.18 Motif Card Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

5. Give Away
Untuk menaikan engagement dan menarik customer untuk mengikuti giveaway,
Anoman Collezioni menyediakan hadiah yaitu produk kain batik dari Anoman
Collezioni. Untuk layout giveaway di instagram menggunakan gaya desain, warna,
dan typeface yang sudah dipilih untuk brand agar tercipta kesesuaian dan nyaman
untuk dipandang.

Gambar 3.19 Giveaway Story Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian
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Gambar 3.20 Giveaway Post Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

6. Whats Up
Untuk melayani pertanyaan sekaligus promosi Anoman Collezioni menggunakan
media WA agar dapat tercipta komunikasi antara seller dengan customer. Dan juga
media ini adalah sarana after sales, jika ada complain atau kritik dan saran para
customer dapat menghubungi via WA. Untuk layout promosi di WA menggunakan
gaya desain, warna, dan typeface yang sudah dipilih untuk brand agar tercipta
kesesuaian dan nyaman untuk dipandang.

Gambar 3.21 WA Promotion Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian
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Gambar 3.22 Voucher WA Promotion Anoman Collezioni
Sumber: Dokumentasi Penelitian

3.6. Strategi Review dan Uji Coba Desain
Subjek uji coba terdiri dari expert user, extreme user, dan khalayak sasaran. Expert
user dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang telah terbukti secara nyata
melalui pendidikan, keahlian, dan pengalaman di bidang pekerjaannya saat ini, sementara
extreme user dan khalayak sasaran dipilih berdasarkan usia dan gaya hidup yang
menyesuaikan dengan karakteristik target market Anoman Collezioni dan menyukai kain
batik. Anoman Collezioni akan melakukan wawancara secara online dan offline terhadap
tiga expert user, tiga extreme user dan survei online kepada 106 khalayak sasaran untuk
melakukan validasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan daya tarik desain dari produk,
brand, dan media promosi Anoman Collezioni, antara lain:
1. Expert User
-

Stephanie Vania (CEO Filo Theory),
Yoven Adriel (Graphic Designer C+C&CO Singapore),
Stefano Christian (Graphic Designer Filo Theory)
2. Extreme User

-

Ibu Marissa Nasution (43th, Ibu Rumah Tangga, Penyuka Batik),
Ibu Michelle Yuanita (45th, Ibu Rumah Tangga, Penyuka Batik),
Ibu Linda Susanti (40th, Ibu Rumah Tangga, Penyuka Batik)
3. Khalayak Sasaran
Survey 100 responden pria & wanita, umur 30-50th (generasi Y-Z), memiliki
kepribadian cenderung extrovert, memiliki gaya hidup konsumtif. Dengan
pekerjaan business man atau business woman atau pekerja kantoran dengan
income lebih dari 10jt, dan ibu rumah tangga, menyukai batik, dan fashionable.
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3.6.1. Instrumen Pengumpulan Data
Di bagian ini Anda menjabarkan topik yang akan anda tanyakan kepada khalayak
maupun kepada extreme dan expert user. Jelaskan pula instrumen yang dipakai untuk
mengumpulkan data.
No

Teknik

Sumber Data

Instrumen

Pengumpulan Data
1

Wawancara

Expert

Review karya desain
(konsistensi, layout, kejelasan materi) Pendapat tentang desain
Input untuk desain
Insight mengenai media
promosi yang digunakan
Insight menilai keberhasilan
campaign
Insight konten sosial media
yang disukai customer

2

Wawancara

Extreme

Review karya desain
Pendapat tentang desain
Input untuk desain
Insight mengenai media
promosi yang digunakan
Insight konten sosial media
yang disukai customer

3

Survey

106 Responden
Khalayak
Sasaran

Kritik dan Saran

-

Pendapat tentang desain
Input untuk desain
Input untuk produk

- Insight konten sosial media yang
disukai customer dan up to date
Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data
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