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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Studio Visual GHATANA adalah sebuah studio visual yang memiliki keahlian 

memvisualisasi konsep dari klien. Klien yang sudah memiliki konsep dan hendak 

memvisualisasi konsep yang dimiliki merupakan target market utama dari Studio Ghatana. 

Berawal dari hal tersebut, maka dalam perancangan ini Studio Ghatana membuat konten 

di media sosial instagram yang membahas tentang lifestyle retro karena Ghatana ingin 

mengemas citra brandnya dengan tampilan berbeda dari kompetitor nya yang memiliki 

gaya modern dan simplicity. Konten ini dikemas dengan menggunakan gaya design Retro 

Synthwave yang timbul hasil dari imajinasi tentang masa depan pada tahun 80s, dimana 

warna-warna neon mendominasi karena terkesan futuristic. selain itu, Retro Synthwave 

juga memiliki komponen-komponen imajinasi bayangan masa depan yang sama seperti 

zaman sekarang, hal ini memudahkan proses visualisasi terhadap konsep yang 

diimajinasikan klien 

3.2. Konsep Perancangan 

Berdasarkan konsep yang telah anda rumuskan diatas, jabarkan: 

(1) Brand verbal

Studio Visual yang membantu memvisualisasikan konsep dari imajinasi klien 

(2) Brand attributes,

GHATANA dapat membantu kliennya memvisualisasi konsep yang sudah dirancang oleh 

klien dalam bentuk design 2d, produksi, dan video 

(keywords)  

Imagination, Visualization, Design. 

(3) Brand line,

Visualize Your Imagination 
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3.3 Konsep Gaya Desain 

Design yang digunakan adalah gaya desain Retro Synthwave atau Synthwave. 

Ikonografi retro, yang dapat diasimilasi dengan kata-kata seperti Kitsch, Old school atau 

Vintage, berarti gaya visual atau musik dengan tren masa lalu dari tahun 80-an (atau 

sebelumnya) atau arus budaya yang sudah berlalu (https://www.retro-

synthwave.com/design/retro-design-world, 2021).  

Retro synthwave timbul dari imajinasi di masa 80s yang ditimbulkan dari awal era 

digitalisasi, dimana masa depan digambarkan oleh grid karena saat itu diprediksi bahwa 

kehidupan masa depan berada di dalam komputer. lalu penggunaan lampu neon, yang 

identik dengan garis-garis bercahaya mulai dipopulerkan di masa tersebut, membuat gaya 

Retro Synthwave mudah dibedakan dengan gaya retro lain. selain itu gaya desain ini 

memiliki visualisasi yang unik dan pemilihan warna yang mencolok, hal tersebut 

memudahkan klien untuk mengarahkan imajinasi mereka agar proses visualisasi berjalan 

lancar. Oleh karena itu Ghatana memilih gaya design Retro Synthwave untuk 

mengkomunikasikan kepada klien bahwa mereka dapat mengimajinasikan konsep 

mereka dengan bebas tanpa adanya batasan komponen maupun warna 

Dari beberapa sub konsep yang ada, Ghatana akan memakai sub konsep Miami 

Touch yang memiliki beberapa ciri khas yaitu penggunaan neon dan grid digabung 

dengan suasana sunset atau sunrise dan pohon kelapa di sepanjang jalan.  

https://www.retro-synthwave.com/design/retro-design-world
https://www.retro-synthwave.com/design/retro-design-world
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3.3.1 Gaya Desain 
 

 

 
 Dari beberapa gaya retro synthwave, hadir beberapa sub design style yang 

mewakili mood yang berbeda-beda. kali ini Studio Visual Ghatana akan memakai sub 

design style yang disebut Miami Touch. Berikut ciri-ciri dari gaya desain Miami Touch: 

Prioritas 

– warna jernih yang dominan dengan langit biru, pink, oranye dan kuning 

– logo utama yang memakai typografi tebal, warna yang solid 

– logo pendukung yang memakai typografi bertipe tulisan tangan dengan warna yang 

menyolok 

– matahari dengan warna gradien kuning dan oranye, terkadang dengan potongan 

horizontal 

– langit cerah atau matahari terbenam 

– pohon kelapa di sepanjang jalan 

Alternatif 

– 80s mobil sport dengan kecepatan tinggi 

– berpacu pada gaya 80’s 

Influens 

– Miami Vice 

– The Beverly Hills Cop 

(https://www.retro-synthwave.com/design/retro-design-world, 2021)  

https://www.retro-synthwave.com/design/retro-design-world
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● Layout 

Simetris, layout dibagi menjadi 2 bagian, bawah sebagai Grid menggambarkan 

pijakan dan atas sebagai Langit. sebagai opsi tambahan di tengah layout diberikan 

matahari menggambarkan langit sunset 

● Komposisi 

Dengan menggunakan Grid dan neon sebagai elemen desain, matahari sebagai 

hierarchy dengan dukungan garis potongan horizontal yang menggambarkan kejadian 

sunset 

● Warna 

menggunakan warna clear menggambarkan peristiwa sunset digabungkan dengan 

Grid yang menggunakan warna sedikit gelap menggambarkan bayangan yang timbul 

pada saat sunset 

● Typografi 

San serif dengan dimensi yang padat pada logotype utama dan san serif dengan gaya 

tulisan tangan pada logotype pendukungnya, keduanya memiliki ukuran yang berbeda 

● Gaya ilustrasi 

biasanya menggambarkan landscape menggunakan gradien yang bermain pada 

warna biru, kuning, oranye dan pink sebagai warna background-nya dan juga 

menampilkan suatu bentuk siluet dari suatu jalan bersama neon-neon yang memiliki 

warna mencolok 

● Elemen desain 

Penggunaan Grid, neon, dan matahari dengan beberapa potongan horizontal. 

penggunaan siluet pohon kelapa atau gedung-gedung perkotaan untuk menutup garis 

pembatas antara tanah dan langit bersifat opsional 

 

Gaya design ini digunakan untuk media sosial instagram post, video advertisement , dan 

juga poster online yang akan dipublikasi melalui media sosial whatsapp story dan 

instagram story 
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Mock-up Desain 

 

Instagram Post 
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Poster 

 

 

pin 
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Kaos 

 

 

packaging post production 
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sticker mobil 

 

xbanner 
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3.4 Timeline 

akan ada sebuah publikasi konten selama 2 minggu, untuk meningkatkan 

engagement agar promosi secara hard selling dapat berjalan semaksimal. Untuk 

mempersingkat dan mendapatkan hasil penelitian yang akurat, akan dilakukan 

uji coba pada expert user dan extreme user mengetahui pengalaman dan image 

mereka sebagai public image di komunitas mereka masing-masing. 

kegiatan upload konten akan diadakan setiap senin, rabu, dan jumat. 

pemilihan hari berpacu pada habit base dan market base yang telah di teliti oleh 

Ghatana dari kebiasaan audience yang lebih sering membuka media sosial pada 

weekdays dan jarang membuka media sosial pada saat weekends 

 

 

 

3.5 Budget 

 Dalam anggaran acara ini, ada pengeluaran dana yang akan dibagi 

menjadi 3 kategori 

1. Advertisement  = Rp. 150.000,00 – Rp. 450.000,00 

2. Produksi produk  = Rp. 300.000,00 – Rp. 800.000,00 

3. Transport dan desain ads = Rp. 500.000,00 – Rp. 1.500.000,00 

Anggaran tersebut Masih sangat kasar dikarenakan pemilihan lokasi, jumlah 

produksi, ketersediaan penghibur acara 

 

  


