Bab III Perancangan
3.1. Strategi Komunikasi Visual
Mengingat target market The Petite Project ada 2, yaitu ibu dan anak-anak, maka
menentukan siapa pemegang keputusan pembelian paling dominan dalam keluarga
merupakan hal yang penting. Selain itu, pemilihan gaya desain yang sesuai dengan target
market juga nantinya sangat mempengaruhi keseluruhan brand campaign ditambah dengan
brand verbal The Petite Project yang fun dan edukatif bagi anak-anak. Brand campaign ini
nantinya akan diaplikasikan dalam media promosi di Instagram. Setelah melakukan
wawancara dengan kompetitor The Petite Project yaitu Little People Store, beberapa solusi
yang bisa diaplikasikan untuk The Petite Project sendiri berkisar antara posting konten yang
menarik dan relate dengan target market dan testimoni merupakan hal yang mendukung
penjualan selanjutnya agar calon konsumen yang lain menjadi lebih percaya dan tertarik
untuk membeli produk.
Merancang brand campaign edukasi untuk The Petite Project yang sesuai bagi ibu dan
anak sehingga dapat meningkatkan kreativitas anak.
3.2. Konsep Perancangan
(1) Brand verbal: The Petite Project adalah sebuah bisnis startup yang bergerak di bidang
art and craft yang berfokus pada produk DIY pom-pom kit yang sudah berisi alat dan bahan
yang praktis untuk membuat gantungan kunci pom-pom sekaligus sebagai media edukasi
untuk meningkatkan atau mengasah kreativitas anak-anak di rumah.
(2) Brand keywords: craft, kreativitas, produk untuk anak, media promosi, media sosial.
(3) Brand line: Your creative accompany.
3.3. Konsep Gaya Desain
The Petite Project akan menggunakan gaya desain flat design yang menekankan
kejelasan dan flat design juga dikenal sebagai gaya desain yang mudah dipahami dengan
menggunakan elemen grid dan layout atau tata letak yang bersih, penggunaan warna-warna
yang solid, serta tipografi sans serif yang lebih mudah dibaca oleh anak-anak.
Menurut Anindita et al. (2016), prinsip flat design berfokus pada penggunaan solid
color, tipografi, dan elemen yang lebih sederhana. Tipografi yang digunakan dalam flat
design terkesan bersih, jelas, dan berjenis sans serif yang mudah dibaca yang membuat
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pengaplikasian warna-warna dan elemen yang digunakan memberikan kesan playful dan
simple yang dapat membuat orang yang melihat lebih fokus pada produk yang dijual.

Gambar 3.1 Contoh Moodboard

Sumber: Dokumentasi Peneliti

3.3.1. Gaya desain logo campaign

Gambar 3.2 Logo Brand dan Brand Campaign

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Untuk konsep logo campaign menggunakan bentuk vector benang wol yang
menggunakan gaya desain flat design dikombinasikan dengan gaya manual yang dapat
dilihat dari stroke di dalam benang wol, karena bisnis The Petite Project mengarah pada
pembuatan craft secara manual. Penggunaan benang wol dipilih sebagai elemen utama
karena produk DIY pom-pom kit The Petite Project yang menggunakan benang wol sebagai
bahan utama pembuatan gantungan kunci pom-pom dilengkapi dengan tagline
#YourCreativeAccompany sebagai tema besar campaign bahwa The Petite Project hadir
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untuk membantu mengedukasi orang tua tentang pentingnya mengasah kreativitas anak.
Sedangkan untuk pemilihan warna dipilih berdasarkan 3 warna dasar dari logo brand The
Petite Project. Menurut Anindita et al. (2016), flat design menampilkan kombinasi bentuk
tipografi modern, ruang kosong pada layout, dan juga komposisi warna yang disajikan
melalui tampilan bentuk yang solid dan tidak memberikan efek dimensi.
3.3.2. Gaya layout atau master design media promosi

Gambar 3.3 Master Design Media Promosi

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Untuk konsep master design The Petite Project menggunakan elemen desain fluid
abstrak dengan 3 warna dari logo brand The Petite Project. Untuk tipografi menggunakan
tipografi yang memberikan kesan fun dan to the point yang dapat dilihat dari penggunaan
huruf kapitalnya. Desain media promosi juga dilengkapi dengan logo brand dan brand
campaign di bagian atas dan bawah. Seperti yang tertulis pada jurnal Anindita et al. (2016),
bahwa flat design mengkombinasikan tipografi modern dan komposisi yang simple
sehingga membuat orang yang melihat menjadi lebih fokus pada produk yang dijual atau
yang biasa disebut dengan to the point.
3.3.3 Elemen-elemen desain
Untuk palet warna yang dipilih adalah warna-warna cerah yang sesuai untuk anakanak. Sedangkan untuk tipografi menggunakan jenis tipografi sans serif yang lebih mudah
dibaca baik untuk anak-anak maupun orang dewasa sekalipun. Warna-warna cerah
memang sesuai untuk anak yang membuat anak menjadi penasaran dan tertarik untuk
bermain dan berkarya.

34

Untuk desain maskot juga menggunakan gaya desain flat design agar sesuai dengan
desain media lain secara keseluruhan mengingat Anindita et al. (2016) yang mengatakan
bahwa pengaplikasian warna-warna cerah dapat memberikan kesan playful dan simple.

Gambar 3.4 Desain Karakter Maskot

Sumber: Dokumentasi Peneliti

3.4. Strategi Media
Tertulis dalam buku karya Calvin Kennedy (2017) yang berjudul “Social Media: The
Art of Marketing on Youtube, Facebook, Twitter, and Instagram for Success”, dituliskan
bahwa terdapat hasil riset yang telah dilakukan oleh The Demographics of Social Media
Users by Pew Research Center yang mengatakan bahwa Pinterest, Facebook, Twitter,
Instagram, dan LinkedIn merupakan merupakan 5 media sosial yang paling besar atau
paling banyak dipakai oleh masyarakat.
Oleh karena itu, The Petite Project memilih Instagram untuk mengedukasi dan
mempromosikan produk. Instagram sendiri memiliki banyak fitur yang pertama adalah
Instagram post dimana menurut buku “Social Media Marketing Mastery” karya Gary
Clyne (2019) dengan menggunakan fitur post di Instagram berupa foto produk dilengkapi
dengan pesan yang ingin disampaikan pada followers dapat menaikkan insight Instagram.
Fitur yang kedua adalah Instagram story yang merupakan fitur yang sensitif terhadap waktu
yaitu 24 jam untuk setiap story yang membuat fitur story di Instagram lebih dihargai oleh
followers. Selain itu, fitur story juga lebih fleksibel dalam penggunaanya, misalnya dapat
menambahkan text, gif, lokasi, dan lain-lainnya yang dapat mendukung bisnis. Yang
terakhir adalah fitur Instagram ads yang memungkinkan bagi pemilik bisnis untuk
mempromosikan produk bisnisnya yang dapat disesuaikan dengan target market, budget,
dan jadwal dari ads dimana perkembangan dari insight ads tersebut dapat dimonitor.
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3.4.1. Target Audience dan Touchpoint Media
No
1

Media
Sosial Media

Waktu

Touchpoints

Desember 2020

Chanel Phases

Instagram post dan

Membangun

story

awareness
konsumen

2

Sosial Media

Januari 2021

Instagram post, story

Menyampaikan

dan ads

value
proposition

3

Sosial Media

Februari 2021

Instagram post, story

Menyampaikan

dan ads

value
proposition dan
memfasilitasi
transaksi jualbeli

4

Sosial Media

Maret 2021

Instagram post, story

Menyampaikan

dan ads

value
proposition dan
memfasilitasi
transaksi jualbeli

5

Sosial Media

April 2021

Instagram post, story

Menyediakan

dan ads

after sales
services

Tabel 3.1 Pemilihan Media

3.4.2. Biaya Media
No

Jenis

Media

Kategori

Satuan

Harga

Total

Kebutuhan
1

Desain

Foto

Biaya Foto

Produk
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1 paket

500.000

500.000

Video

Biaya video

1 paket

500.000

500.000

Biaya properti

1 paket

1.000.000

1.000.000

Feed

Biaya desain

1 paket

1.000.000

1.000.000

media

(4 bulan)

Produk
Properti
foto dan
video
produk

sosial
Branding

Biaya desain

1 paket

1.000.000

1.000.000

Packaging

Biaya desain

1 paket

500.000

500.000

Instagram

Biaya promosi

6 hari

50.000

300.000

Biaya produk

1 paket

250.000

250.000

6 pcs

5.000

30.000

Biaya produksi

3 A3

7.000

21.000

Biaya produksi

1 A3

7.000

7.000

Biaya produksi

6 pcs

30.000

180.000

Biaya produksi

12 pcs

2.000

24.000

Gunting

Biaya produksi

6 pcs

2.500

15.000

Lem

Biaya produksi

6 pcs

6.500

39.000

ads
2

Advertising

Giveaway

dan
pengiriman
Corrugated Biaya produksi
box
Stiker luar
packaging
Print
pattern
3

Packaging
dan isi

Alat
pembuat
pom-pom
Benang
wol
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Pinset

Biaya produksi

6 pcs

4.000

24.000

Kain flanel

Biaya produksi

12 pcs

2.500

30.000

Gantungan

Biaya produksi

12 pcs

1.000

12.000

Biaya produksi

12 pcs

2.000

24.000

kunci
Mata
boneka
Total 5.456.000
Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain

3.5. Layout Komprehensif
Daftar desain yang telah dibuat adalah sebagai berikut:
a. Logo campaign dan konsep

Gambar 3.5 Logo Brand dan Brand Campaign

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Konsep logo campaign vector benang wol yang mengaplikasikan gaya desain flat
design dikombinasikan dengan gaya manual yang terdapat pada bagian stroke di dalam
benang wol, mengingat bisnis The Petite Project berkaitan erat dengan pembuatan craft
manual. Benang wol dipilih sebagai elemen utama karena produk DIY pom-pom kit
The Petite Project menggunakan benang wol sebagai bahan pembuatan utama dari
gantungan kunci pom-pom. Tagline #YourCreativeAccompany merupakan tema besar
campaign The Petite Project yang bertujuan mengedukasi orang tua tentang pentingnya
mengasah atau mengembangkan kreativitas anak. Untuk pemilihan warna dipilih
berdasarkan 3 warna utama dari logo brand The Petite Project sendiri.
b. Graphic standard manual brand campaign
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Gambar 3.6 GSM Brand Campaign

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Konsep dari graphic standard manual brand campaign The Petite Project juga
tidak jauh berbeda dengan konsep desain media promosi yang mengaplikasi gaya
desain flat design yang menonjolkan warna-warna cerah yang solid dan elemen-elemen
yang simple, ditambah dengan tipografi berjenis sans serif yang mudah dibaca. Tidak
lupa supergrafis yang digunakan adalah bentuk fluid abstrak yang simple. Graphic
standard manual brand campaign The Petite Project dapat diakses secara lengkap
dengan cara scan QR code di atas.
c. Media promosi Instagram (post, story, dan ads)

Gambar 3.7 Media Promosi Instagram Post

Sumber: Dokumentasi Peneliti
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Gambar 3.8 Media Promosi Instagram Story dan Ads

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Media promosi di Instagram terbagi menjadi 3, yaitu post, story yang nantinya
beberapa akan dipromosikan menjadi ads. Untuk media promosi post sendiri terbagi
lagi menjadi 3, yaitu post untuk promosi produk secara umum, post promosi produk
untuk Shopee, post edukasi, serta post perayaan hari-hari besar. Post untuk promosi
bertujuan untuk mempromosikan produk secara umum yang berfokus pada foto produk
disertai dengan alat dan bahan di dalam kit untuk menarik calon konsumen. Untuk post
promosi produk Shopee pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan post
promosi umum, yang membedakan hanyalah warna yang diambil dari warna dasar
marketplace Shopee dengan tujuan untuk mempromosikan produk di hari atau tanggaltanggal kembar dimana biasanya Shopee menyediakan gratis ongkos kirim pada
tanggal-tanggal cantik tersebut, dan yang terakhir adalah post edukasi yang bertujuan
untuk mengedukasi target market tentang pentingnya mengasah kreativitas anak yang
berupa tips, fakta, dan informasi yang sekiranya bermanfaat berhubungan dengan dunia
ibu dan anak. Untuk post perayaan hari-hari besar di sela-sela post lainnya juga
bertujuan untuk memperingati hari-hari besar yang dirayakan tiap tahunnya.
Sedangkan untuk story memiliki susunan dan tujuan yang sama dengan post yaitu story
untuk promosi produk secara umum, story promosi produk untuk Shopee, dan post
perayaan hari-hari besar yang beberapa nantinya akan dipromosikan menjadi ads.

40

Konsep dari keseluruhan media promosi juga menggunakan gaya desain flat design
yang dapat dilihat dari penggunaan warna-warna yang cerah, jenis tipografi yang sans
serif yang memberikan kesan simple dan to the point, serta didukung dengan bentuk
vector-vector tanpa bayangan atau dimensi.

3.6. Strategi Review dan Uji Coba Desain
Uji coba harus dilakukan terhadap tiga subyek coba, yaitu:
1. Expert User
Expert User 1: Ibu Elsy merupakan seorang graphic designer yang juga
menjalankan bisnis online bernama Bibim.cat.
Expert User 2: Ibu Michelle Kang merupakan seorang graphic designer yang juga
menjalankan bisnis online bernama MK Graphic Designer.
Expert User 3: Ibu Vaneshia Tjen merupakan seorang graphic designer yang juga
menjalankan bisnis online bernama Cy Art.
2. Extreme User
Extreme User 1: Ibu Indri D.A merupakan seorang guru les privat dan ibu rumah
tangga.
Extreme User 2: Ibu Fanni Leets merupakan seorang guru di sekolah swasta dan
ibu rumah tangga.
Extreme User 3: Ibu Patricia N.E merupakan seorang guru di sekolah swasta dan
ibu rumah tangga.
3. Khalayak sasaran melalui survei online berupa Google Form dimana survei akan
menargetkan ibu-ibu yang memiliki anak dengan pendidikan TK sampai awal SD
yaitu sekitar umur 6-12 tahun.
3.6.1. Instrumen Pengumpulan Data
No
1

Teknik
Pengumpulan Data
Wawancara

Sumber Data
Expert user

Instrumen
Review

strategi

branding,

media

promosi, dan gaya desain.
2

Wawancara

Extreme user

Persepsi terhadap karya desain dan
pemahaman

terhadap

pesan

terdapat pada media promosi.
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yang

3

Survei online

Khalayak

Persepsi terhadap karya desain dan

berupa Google

Sasaran

pemahaman

Form

terhadap

pesan

terdapat pada media promosi.
Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data
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