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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia Ball Jointed Doll (B.J.D) sudah menjadi sebuah barang yang 

mulai digemari oleh para kolektor boneka, sehingga pemilik maupun kolektor 

boneka tersebut mulai untuk membuka bisnis jasa maupun menjual barang 

pernak pernik untuk boneka tersebut yang berbasiskan online.  

Online shop di Indonesia menjadi maju dengan pesat karena bisnis-bisnis 

kecil seperti yang diatas. Banyak yang melakukan hal tersebut karena mereka 

hanya butuh untuk mengunduh foto dari produk yang mereka jual secara online 

dan juga praktis karena informasi dari produk mereka dapat tersebarkan tidak 

hanya dalam kota tetapi luar kota hingga luar negeri.  

“Pada tahun 2012, suatu perusahaan e-commerce di Indonesia mencatat 

bahwa 41% penjualan mereka berasal dari Jakarta, tapi enam bulan selanjutnya 

angka ini turun menjadi 22%. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya konsumen di 

Jakarta saja yang rutin berbelanja online, konsumen di luar Jakarta pun tidak 

ingin ketinggalan…” (Mitra, 2014) 

Para pemilik bisnis yang masih kecil ini cenderung untuk mencoba 

meluncurkan produk perdana maupun produk terbaru mereka dengan mengikuti 

acara-acara seperti bazaar maupun festival yang hanya diadakan selama paling 

lama 5 hari di kota mereka, dengan guna agar masyarakat mengetahui produk 

dan nama merek mereka secara baik.  

1.1.1. Preliminary Brand Audit  

Ball Jointed Doll (B.J.D) adalah sebuah produk boneka yang tidak 

berasalkan dari Indonesia, melainkan berasal dari Hong Kong, Korea maupun 

Jepang dan berbasiskan online. B.J.D memiliki fitur yaitu persendian boneka 

tersebut dapat digerakkan, baju dapat diganti, memiliki wajah yang lebih tampan 

dan cantik dan memiliki badan yang serupa dengan manusia. Boneka ini memiliki 

berbagai macam ukuran mulai dari ukuran Tiny (10-15 cm) hingga ukuran 80 cm.  
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Gambar 1.1 Boneka B.J.D  

Sumber : Salah satu komunitas B.J.D di Surabaya (2015) 

 

Komunitas dari B.J.D tidak terlalu sering bertemu dikawasan yang ramai 

untuk menghindari kerusakan terhadap boneka tersebut. Banyak pemilik B.J.D 

yang gemar untuk memanjakan boneka mereka dengan membelikannya baju 

hingga properti dan memfoto boneka tersebut. Produk seperti properti untuk 

B.J.D dapat dibeli, akan tetapi seringkali memiliki harga yang mahal karena 

ongkos pengiriman dan di Indonesia masih sangat jarang yang membuat barang 

tersebut. 

Dikarenakan adanya peluang untuk bisnis B.J.D diatas, maka terciptalah 

bisnis Fline ini yang berkecimpungan dalam hanya properti yang khusus 

digunakan untuk B.J.D. Bisnis Fline ini sudah berjalan sejak Januari 2016 dan 

memiliki konsumen yaitu para pemilik B.J.D yang berbasis di Indonesia terutama 

Surabaya. Fline memberikan produk yang dimana pemilik B.J.D dapat berkarya 

melalui produk properti miniatur Fline. Miniatur yang diberikan merupakan produk 

yang harus di rakit dan bersifat paketan, yang didalam setiap paket terdapat 

bahan-bahan perabotan yang sudah tersedia, berikut dengan cara memasang 

sehingga siap untuk dirakit sendiri oleh pemilik B.J.D yang membelinya. Setiap 

desain dari properti akan memiliki tema (survei dilakukan setiap 6 bulan sekali 

untuk mengetahui keinginan target pasar dan untuk bulan Januari hingga Juni 

2016 yang terbesar adalah peminat dengan tema Jepang), berskala 1:1 dengan 

B.J.D dan tidak memiliki harga yang terlalu tinggi bagi pembeli. Dikarenakan 
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Fline adalah bisnis yang masih baru (start-up business), maka masih belum 

dikenal oleh masyarakat maupun target pasar. 

1.1.2. Preliminary Competitior Audit   

Tentunya Fline memiliki kompetitor utama yaitu Doll Mansion. Doll Mansion 

ini berbasiskan online dan menjual tidak hanya terbatas untuk perabotan dan 

properti, tetapi mereka juga menjual boneka B.J.D karena Doll Mansion 

merupakan salah satu dari official reseller terhadap beberapa perusahaan B.J.D. 

perusahaan Doll Mansion ini sudah berdiri sejak tahun 2011 di Cina. Visi dan 

misi mereka adalah untuk memberikan kustomer produk yang berkualitas dan 

memuaskan kustomer.  

Gambar 1.2: Website dari kompetitor Fline 

Sumber: http://www.dollmansion.net (2016) 

 

Doll Mansion telah melakukan beberapa cara agar brand mereka diketahui 

oleh para komunitas B.J.D, yakni; 

Didalam website mereka, Doll Mansion memberikan informasi mengenai 

event apa saja yang mereka sedang berikan, seperti special offer maupun 

discount berikut dengan terms and condition yang harus dibaca dan dipahami 

oleh kustomer. 
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Gambar 1.3: Promosi yang telah dilakukan Doll Mansion 

Sumber: http://dollmansion.net (2016) 

 

Promosi secara tidak langsung di forum B.J.D (denofangels.com) yang dapat 

diakses oleh seluruh anggota yang tidak hanya berada di Indonesia, tetapi juga 

di seluruh dunia. Didalam forum tersebut, seluruh anggota dapat secara bebas 

menjual dan membeli, memberikan informasi, memberikan tips dan trik untuk 

merawat boneka, memberikan tutorial maupun promosi produk. Terdapat juga 

kategori discussion yang merupanakn pembahasan produk-produk maupun 

servis untuk produk dari bermacam-macam brand. 
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Gambar 1.4: Diskusi di forum Den of Angels 

Sumber: https://denofangels.com (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5: Diskusi mengenai servis dan produk Doll Mansion di forum 

Sumber: https://denofangels.com (2016) 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang aktivasi brand dan media promosi untuk 

memperkenalkan produk properti miniatur Fline agar dikenal oleh pemilik Ball 

Jointed Doll yang berbasis di Indonesia terutama Surabaya? 
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1.3. Batasan Perancangan 

 

1. Perancangan dibatasi hanya dalam ruang lingkup Ilmu Desain 

Komunikasi Visual untuk aktivasi Brand dan Media Promosi. 

2. Riset dilakukan kepada komunitas B.J.D yang berdomisili di kota besar 

seperti Jakarta dan Surabaya, Indonesia mulai pada tahun 2015. 

3. Penelitian dilakukan pada tanggal 22 Februari 2016 hingga15 April 2016 

secara langsung maupun secara online. 

1.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian data primer dengan 

guna sebagai metode analisa data dan sekunder untuk metode 

pengumpulan data. 

 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dibagi menjadi dua yakni; data primer yang 

dilakukan melalui proses wawancara dan data sekunder yang dilakukan melalui 

proses studi literatur. 

1.4.1.1. Data Primer: 

 
Perancangan ini menggunakan data primer sebagai berikut; 

 Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan cara 

mewawancarai personal kepada extreme dan expert user. 

 Pengumpulan data secara kuantitatif dengan cara menyebarkan 

survei pendapat dan keinginan pelanggan kepada forum maupun 

komunitas B.J.D di Indonesia. 

1.4.1.2. Data Sekunder: 

 
Perancangan ini menggunakan data sekunder sebagai berikut; 

 Pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur melalui 

sumber perpustakaan (buku maupun jurnal) dengan berfokuskan 

kepada topik pemasaran produk.  

 Berikut ini adalah beberapa judul buku yang digunakan pada 

penelitian ini; 
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1. Judul: Visual Marketing 

Penulis: Anita Campbell & David Langton 

Penerbit: Wiley, Edisi 1 

Tahun terbit: 2011 

 

2. Judul: The Visual Marketing Revolution  

Penulis: Stephanie Diamond 

Penerbit: PT Serambi Ilmu Semesta 

Tahun terbit: 2015 

 

3. Judul: The Event Marketing Handbook 

Penulis: Allison Saget 

Penerbit: Create Space Independent Publishing Platform 

Tahun terbit: 2012 

Menggunakan studi literatur melalui internet yang tersaring (tidak 

menggunakan Wikipedia maupun forum yang tidak valid) yang berfokuskan 

kepada topik pemasaran produk.   

1.4.2. Profil Responden / Narasumber 

 
1. Rudy Soenardi merupakan seseorang yang ahli dalam bidang 

promosi, terutama pada bagian pameran atau acara. Beliau juga 

memiliki usaha sebagai event organizer untuk pameran. Beliau sudah 

menjalankan berbagaimacam pameran (seperti Anime Culture) 

selama kurang lebih 20 tahun dan telah memiliki beragam 

pengalaman.  

2. Olivia Soenardi adalah seseorang yang ahli dalam promosi online. 

Beliau merintis toko onlinenya sejak tahun 2010 dan produk beliau 

selalu mendapat feedback yang terbaik dari pembelinya yang tidak 

hanya berbasis di Indonesia. Beliau juga adalah seorang 

penyelenggara event bernama AniCult yang memiliki tema khusus 
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pada anime culture and doll convention. Doll yang dimaksud adalah 

B.J.D dan Dollfie (D.D). 

3. Fransiska Natalia adalah seorang kolektor B.J.D yang sudah pernah 

membuat maupun membeli properti untuk B.J.D. Beliau juga 

berkecimpungan dalam bidang B.J.D, seperti face-up dan klien beliau 

tidak selalu berdomisili di Indonesia. Beliau ahli dalam perawatan 

B.J.D dan juga beliau merupakan seorang anggota dalam komunitas 

B.J.D yang berbasis di Indonesia. 

4. Edgina Callista adalah seorang kolektor B.J.D yang berpengalaman 

dalam face-up dan perawatan B.J.D maupun membeli barang-barang 

untuk memanjakan bonekanya. Beliau juga merupakan salah seorang 

kolektor yang memiliki karakteristik yang gigih dan sangat peduli 

dengan kondisi maupun perkembangan model-model B.J.D maupun 

aksesoris seperti baju dan lain lain yang baru. 

1.4.3. Fokus Pertanyaan 
 

Fokus pertanyaan untuk ditujukan kepada narasumber yang 

berkecimpungan dalam media promosi seperti Rudy Soenardi dan Olivia 

Soenardi adalah bagaimana cara agar masyarakat dapat lebih mengenal produk 

baru dalam sebuah bisnis. Selain itu strategi promosi apa saja yang membuat 

orang-orang tertarik untuk melihat dan membeli produk yang diproduksi (secara 

online maupun secara fisik). Khususnya untuk Rudy Soenardi, akan lebih 

berfokuskan kepada bagaimana cara promosi dari setiap vendor yang mengikuti 

pameran beliau selama kurang lebih 20 tahun ini. 

Sedangkan untuk narasumber kolektor dan pengguna produk seperti 

Fransiska Natalia dan Edgina Callista adalah bagaimana cara menarik perhatian 

target pasar (komunitas B.J.D) untuk membeli barang-barang yang 

dipromosikan. Selain itu juga menanyakan tren promosi yang menarik dimata 

para pemilik B.J.D pada tahun 2016 ini. 
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