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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Galericcia dimana perusahaan yang 

telah berjalan kurang lebih satu tahun masih belum menjadi top of mind oleh 

konsumen dan target audience, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang 

dapat meningkatkan dan mempertahankan Brand Awareness  brand “Galericcia”. 

Selain menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau 

konsumen dan target audience, band “Galericcia” membuat campaign dengan 

tema dan desain yang sesuai sehingga mudah untuk dikenali oleh konsumen dan 

target audience. Galericcia mengusung campaign #ayomenanam dengan tujuan 

mengajak masyarakat untuk memulai menanam untuk mengisi waktu luang di 

tangah pandemi saat ini. 

Setelah melakukan penggalian data makan ditentukan kegiatan sebagai 

berikut: Merancang Brand Campaign beserta media promosi “Galericcia” untuk 

dapat meningkatkan Brand Awareness terhadap konsumen dan target audience.  

3.2. Konsep Perancangan 

(1) Brand verbal

Galericcia merupakan bisnis yang menawarkan produk-produk berupa 

tanaman hias, sehingga membuat lingkungan rumah menjadi lebih nyaman dan 

estetik, diharapkan customer dapat merawat dan menjaga tanaman. Galericcia 

juga memberikan informasi yang lengkap mengenai bagaimana cara merawat dan 

bisa memberikan solusi dan saran tanaman yang cocok untuk lingkungan rumah.  

Galericcia menawarkan produk-produk home Greenery berupa tanaman hias, 

sehingga membuat lingkungan rumah menjadi lebih nyaman dan estetik. Dengan 

konsep Life With Plants diharapkan customer dapat merawat dan menjaga 

tanaman 

(2) Brand keywords

Nature, Plants, Galericcia, Home Decor 

(3) Brand line

Live With Plants 
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3.3. Konsep Gaya Desain. 

Galericcia menggunakan Gaya desain New Tipografi dengan 

menggabungkan antara fotografi yang menampilkan tanaman yang sudah ditata 

secara rapi. Penggunaan white space lebih terkontrol dan tertib dalam hal 

penataan pada penggabungan fotografi dan tipografi. Tujuannya supaya lebih 

bersih dan memiliki fokus yang jelas. 

Menurut Wagiono Sunarto (2013), Karya  ‘New Typography’ lebih 

terkontrol dan tertib penataan serta penggarapan serta elemen grafis, fotografi 

serta tipografinya. Maka, walaupun ada kesan dinamis dan main-main, fokusnya 

jelas dan penampilannya lebih bersih. Penggunaan dan penempatan fotografi 

dalam desain terasa lebih jernih 

 

 
 

Gambar 3.1 Contoh Moodboard 

Sumber: Pinterest dan diolah penulis (2021) 
 

3.3.1 Elemen Desain 
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Elemen desain yang akan digunakan dalam brand GALERICCIA sebagai identity, 

promotional media, campaign dan identity campaign guideline adalah fotografi dan 

tipografi. 

 
Gambar 3.2 Elemen Desain 
Sumber: diolah penulis (2021) 

 
3.3.2. Gaya layout atau komposisi media komunikasi 

Gaya desain New Typography dipilih karena perkembangan tipografi serif dan 

fotografi akan tercipta komposisi yang lebih tegas, informatif, dan efektif. Dengan 

penggunaan warna hijau dan putih yang memberi kesan kestabilan. 

 
Gambar 3.3 Contoh Layout 

Sumber: Pinterest dan diolah penulis (2021) 

 

3.3.2 Elemen-elemen desain  
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• Gaya Fotografi 

GALERICCIA memiliki ciri khas gaya conceptual photography, dimana gaya 

sangat sangat memperhatikan keseluruhan perancangan mulai dari konsep foto, 

setting tempat, dan lighting yang sudah disiapkan secara profesional. Kemudian 

penggunaan Color tone yang dirancang oleh Galericcia yaitu clear and clean. 

 

  
Gambar 3.4 Gaya Fotografi 

Sumber: Pinterest dan diolah penulis (2021) 
 

 

 

 

 

• Tipografi 

Komponen desain Tipografi digunakan sebagai elemen penyesuaian 

value dari sebuah brand yang ingin disampaikan kepada audience sehingga hal 

ini dapat membangun perasaan antara se buah brand dengan audience. Tentunya 

didukung dengan penyesuain beberapa karakteristik sesuai dengan typeface yang 

dipilih sangat mempengaruhi kekuatan dari image sebuah brand.  

Tipografi memiliki pesan sangat penting untuk desain grafis pada masa 

ke masa, karena karya tersebut mewakili kebutuhan dari komunikasi visual yang 

terdapat dalam tipografi (Sihombing, D,. 2015). Typeface yang digunakan oleh 

brand GALERICCIA Serif (Butler). 

Butler adalah typeface yang menggabungkan antara Dala Floda dengan 

Bodoni Family, yang memiliki kesan modernism pada huruf Butler dengan kurva 

yang klasik, penambahan stencil extra, dan sangat cocok digunakan untuk judul 
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buku & barang mewah (https://www.behance.net/gallery/27753367/Butler-FREE-

FONT;/, 22 Februari 2021) 

 

 

Gambar 3.5 Typography 

Sumber: Google 

 

3.4. Strategi Media. 

Sosial media  

• Instagram Post 

Menurut Meutia Puspita Sari (2017) Instagram berasal dari kata 

Instan dan Telegram yang disingkat menjadi Instagram, social media ini 

dapat mengirim informasi berupa foto dan video disertai dengan caption/ 

Informasi konten menggunakan jaringan Internet. Kemudian pada sistem 

pertemanan menggunakan istilah Following yaitu pengikut user dan 

Followers yaitu pengguna lain yang mengikuti user. Dengan membagikan 

foto dan video, pada Instagram dapat digunakan untuk alat promosi atau 

bisnis online (Wicaksono, A., 2017).  

Perancangan brand campaign galericcia dengan konsep 

#Ayomenanam melalui Instagram, dimulai dengan mencantumkan hashtag 

di caption pada setiap postingan. 

 

• Tiktok 

Aplikasi tiktok memberikan kebebasan bagi para pengguna sesuai 

dengan teori komunikasi, yakni membantu masyarakat untuk 

mengekspresikan diri dan merekam kehidupan yang baik adalah makna dari 

keberadaan video tersebut. (Mancini dan hallin, 2012).  Ditahun 2020 saat 

ini, Tik Tok sudah menjadi budaya populer di Indonesia dan juga hampir 

secara global. Hal ini dapat terlihat dari data yang ada, bahwa Tik Tok 

menjadi aplikasi non-gaming kedua yang banyak diunduh pada 2019 yakni 
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sebanyak 1,5 miliar kali diunduh di App Store dan Google Play. 

(https://www.liputan6.com/tekno/read/4155907/nyaris-salipwhatsapp-tiktok-

jadi-aplikasi-terpopuler-kedua-di-dunia). Selain jumlah unduhan yang 

meningkat, pendapatan Tik Tok juga mengalami kenaikan mencapai 

US$176,9 juta (sekitar Rp.2,4 triliun) dan ini merepresentasikan 71 % dari 

total pendapatannya sejak pertama kali diluncurkan, yakni sebesar US$247, 

6juta (setara Rp.3,4triliun) (https://id.techinasia.com/perjalanan-tiktok-di-

indonesia), dan ini membuat Tik Tok menjadi aplikasi non gaming nomor 7 

dengan pendapatan tertinggi.  

 

• Youtube 

Hasil penelitian dianalisis dengan media richness theory dari Daft dan 

Lengel, teori ini menunjukkan pertimbangan pemilihan sebuah media 

komunikasi yang paling tepat digunakan. Media richness theory dapat 

mengurangi ketidakpastian dan ketidakjelasan berdasarkan kemampuan 

sebuah media. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilihan media sosial 

YouTube mempunyai beberapa pertimbangan yaitu durasi, ukuran file, 

pengguna yang beragam, pesan visual dan audio visual, fitur pencarian, dan 

sarana interaksi.  Menurut Jurnal “How YouTube Developed into a 

Successful Platform for User-Generated Content” (2016), pemasangan iklan 

pada Youtube terbagi atas dua yaitu komersial dan recommended. Iklan 

recommended yang ada di youtube lebih berhasil untuk menarik peminat 

karena Youtube sendiri memiliki sistem penggolongan usernya, yang sering 

melihat konten yang sama.   

3.4.1. Target Audience dan Touchpoint Media  

Setelah memilih media-media promosi, jelaskan bagaimana timeline komunikasi 

antara brand/ produk dengan konsumennya melalui setiap media tersebut. Jelaskan pula 

place/ titik-titik temu (Touchpoints) media dengan khalayak sasaran (kapan dan 

dimana). Sesuaikan timeline komunikasi dengan CHANNEL PHASE tiap media 

sebagai  tahapan komunikasi dengan konsumen, antara lain:  

1. Membangun Awareness kepada konsumen mengenai suatu produk atau 

jasa yang ditawarkan. 

2. Membantu konsumen mengevaluasi Value Proposition yang ditawarkan. 
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3. Memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli. 

4. Menyampaikan Value Proposition (dalam wujud barang atau jasa, bahkan 

suatu pengalaman) kepada konsumen 

5. Menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual-beli (Afer Sales 

Services) 

 

No Media Waktu  Toucpoints  Chanel Phase 

1 Media 

Sosial: 

Instagram 

(campaign) 

Instastories 

4 kali 

seminggu 

Pukul 09.00/ 

13.00 

 

Feeds 

Senin, rabu, 

sabtu.  

Pukul 09.00/ 

13.00 

 

1 Juni -  

22 Juni 2020 

Instagram 

Feeds, 

Highlights, 

Instastories, 

dan Promotion 

Menyampaikan 

Value Preposition & 

Menyampaikan 

Awareness kepada 

konsumen 

2 Media 

Sosial: 

(tiktok dan 

youtube) 

Tik tok Dua 

kali posting 

dalam satu 

minggu 

(selasa & 

kamis). Pukul 

09.00 

Youtube 

sekali posting 

dalam 1 

Tiktok dan 

youtube video 

Menyampaikan 

Value Proposition & 

Menyampaikan 

Awareness kepada 

konsumen 
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minggu (rabu 

pukul 09:00) 

3 Merchandise 

(totebag) 

Pameran 

(Pukul 10.00 – 

20.00) 

 

After sale 

(dihari-hari 

besar) 
 

Pameran, dan 

Hari-hari besar 

Membangun 

Awareness 

4 Packaging 

(hampers) 

Pameran 

(Pukul 10.00 – 

20.00) 

 
 

After Sales 

& Word of 

mouth 

kepada 

teman 

Menyediakan 

sarana pendukung 

pasca transaksi Jual 

dan Beli, 

Menyampaikan 

Value Preposition 

dari produk 

GALERICCIA 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.4.2. Biaya Media 

Berikut adalah anggaran untuk jasa desain dan cetak yang akan dikeluarkan 

sebagai media promosi untuk menyampaikan campaign brand Galericcia.   

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 

Direct Marketing 

(Business Card & 

Brochure) 

Biaya Jasa 1 pcs 300.000 300.000 
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2 

Meeting (Business 

Card, Brochure & 

Envelope) 

Biaya Cetak (1 

Envelope) 
40 pcs 20.000 800.000 

3 Price List (Katalog) 

Biaya produksi 

cetak dan hard 

cover 

2pcs 275.000 450.000 

4 Instagram 

Jasa konten 

@bulan 

selama 

3 bulan 

3 bulan 200.000 600.000 

5 Merchandise 
Biaya produksi 

jasa desain 
1 pcs 200.000 200.000 

6 Totebag 
Biaya produksi 

cetak 
6 pcs 35.000 210.000 

7 Packaging Box Biaya produksi 2 pcs 50.000 100.000 

8 Thank You Card Biaya cetak 2 pcs 10.000 20.000 

9 Post Card 
Biaya produksi 

cetak 
4 pcs 5.000 20.000 

10 Event and Booth Biaya Jasa 
1 pack 

design 
350.000 350.000 

11 
Sewa booth 

untuk Pameran 

Biaya produksi 

pembuatan 

booth 

3 hari 183.000 549.000 

12 Signage 
Biaya produksi 

cetak 
1 pcs 100.000 100.000 

13 Brosur 
Biaya produksi 

cetak 
50 pcs 7.500 375.000 

14 Give away 
Jasa konten 

Giveaway 
1 pcs 350.000 350.000 

TOTAL Rp. 4.434.000,- 
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3.5. Layout Komprehensif  

• Instagram Post 

 
Gambar 3.6 Contoh Post Instagram 

Sumber: Pinterest dan diolah penulis (2021) 

 

• Instagram Story dan Ads 

  

Gambar 3.7 Contoh Post Story 
 qSumber: Pinterest dan diolah penulis (2021) 
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• Tiktok 

 
Gambar 3.8 Post Tik Tok 

Sumber: Pinterest dan diolah penulis (2021) 

 

 

3.6. Strategi Review dan Uji Coba  Desain 

 Expert User  

• Abdul Wahab Founder Sewenay yang meliputi bisnis Jual Beli Hanphone 

beserta aksesoris dan tshirt. Dari profesi yang dimiliki, diharapkan dapat 

memberi masukan terhadap campaign yang akan diterapkan galericcia. 

• Wasil Rudi merupakan konten kreator dari king goval farm, memiliki 

wawasan yang luas dalam pembuatan konten dengan harapan dapat 

memberi masukan didalam foto serta video. 

• Iqbal Yudhistira merupakan art illustrator dari proyek iseng serta designer 

media Subjersey,  dari pengalamannya dibidang media diharapkan dapat 

memberi masukan untuk perkembangan brand galericcia 

 

Extreme User  

• Joshua Sulistio yang merupakan founder Kedo serta salah satu konsumen 

dari Galericcia. 
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• Izza merupakan salah satu follower dari Galericcia. 

• Helmi Rachqillah founder bunga.sub, dari pengalamannya dibidang yang 

sama dengan galericcia diharapkan dapat membantu untuk perkembangan 

brand galericcia. 

 

Khalayak Sasaran  

Survei ini dilakukan menggunakan Google Form yang akan disebarkan 

melalui media sosial seperti Instagram dan Line. 

3.6.1. Instrumen Pengumpulan Data  

No 
Teknik 

Pengumpulan 
Data 

Sumber Data Instrumen  

1 Wawancara  Expert user 
• Abdul 

Wahab 
• Wasil Rudi 
• Iqbal 

Yudhistira  

-  Kesesuaian Design dengan 
Campaign  
- Kesesuaian Media Promosi dan 
Campaign 
- Kesesuaian Konsep dan 
Campaign 
-  Kesesuaian Design dengan 
Campaign  

2 Wawancara Extreme user 
• Joshua 

Sulistio 
• Izza 
• Helmi 

Rachiqillah 

-  Kesesuaian Design dengan 
Campaign  
- Kesesuaian Media Promosi dan 
Campaign 
- Kesesuaian Konsep dan 
Campaign 
-  Kesesuaian Design dengan 
Campaign  

3 Survey  Khalayak Sasaran - Mengetahui keinginan 
serta kebiasaan para 
customer galericcia supaya 
mereka lebih tertarik dari 
konten yang diberikan 
galericcia.  

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

 

  


