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BAB 3. PEMBAHASAN 
 

3.1.  Solusi Komunikasi Visual 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil dari bab 

sebelumnya, solusi komunikasi visual yang cocok untuk meningkatkan brand 

awareness target market dari Zero-Nine adalah melalui brand activation 

menggunakan event, dikarenakan adanya interaksi secara langsung dengan 

target market dan melihat dan merasakan bagaimana hasil kerja dari Zero-

Nine. Hal ini juga ditunjang oleh hasil wawancara kepada design expert. 

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah solusi komunikasi visual untuk 

menunjang event brand activation dari Zero-Nine, yang diantaranya adalah 

handbook (majalah), poster, banner, umbul-umbul, undangan, tote bag, iklan 

majalah, media sosial dan media promosi lainnya. 

3.1.1. Konsep Event dan Keywords 

Event untuk brand activation dari Zero-Nine bernama 

Fashion+Co, yang merupakan sebuah event berkala dengan 

mengangkat brand value collaboration dari Zero-Nine. 

Menggabungkan beberapa aspek didunia fashion, diantaranya 

fotografi, styling, make up, hair styling dan graphic design dengan 

aspek seni lainnya dalam hal ini musik. Dengan rincian kegiatan 

pameran fotografi, pameran styling, fashion shows dan penampilan 

musik. Konsep besar brand activation nantinya akan divisualisasikan 

menjadi logo dari event (Bab 4.1). 

Kata +Co dalam Fashion+Co sendiri memiliki arti 

collaboration, connecting dan commerce yang juga merupakan 

keywords dari brand activation Zero-Nine. Collaboration, merupakan 

kata yang merepresentatsikan karya dari kolaborator dalam Zero-

Nine. Connecting, merupakan kata yang menggambarkan salah satu 

tujuan dari diadakannya event ini, yaitu untuk membangun koneksi 

dengan pelaku industri fashion di Indonesia, juga klien-klien 
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potensial. Commerce untuk menunjukkan proses aktivitas sosial dan 

jual-beli. Ketiga keywords diatas beserta dengan musik, mewakili 

aspek seni lain digambarkan kedalam sebuah elemen visual yang 

dijadikan elemen grafis pendukung (Bab 4.2). 

Untuk event perdana ini Fashion+Co akan mengangkat tema 

guilty pleasure. Guilty pleasure adalah suatu hal yang disukai, 

dinikmati atau dianggap menyenangkan meskipun terkadang merasa 

bersalah untuk menikmatinya dan terkadang dapat menjadi obsesi dari 

seseorang. Seperti halnya fashion, menurut Konsultan Fashion Jean-

Jacques Picart dalam buku Fashion Brand, “Bagi orang-orang yang 

benar-benar terobsesi dengan fashion, itu adalah semacam obat namun 

adapula beberapa orang yang terkadang tidak mengakui bahwa 

mereka sudah kencanduan” (Tungate, 2011: 8). 

 

3.1.2. Konsep Pemilihan Warna 

Dalam komunikasi visual, warna adalah faktor yang penting. 

Warna dapat memberikan dampak psikologis, sugesti, suasana bagi 

yang melihatnya (Hendratman, 2008:43). Warna juga didapati mampu 

meningkatkan brand recognition sebanyak 80% menurut penelitian 

yang dilakukan oleh University of Loyola, Chicago, Amerika 

(armstrongchamberlin.com, 19 Mei 2015). 

Kesan yang ingin ditampilkan oleh Zero-Nine adalah sebuah 

one stop photography service yang mampu memberikan hasil dan 

solusi untuk kebutuhan pembuatan fashion image dan visual 

branding. Sehingga warna hitam dan putih dipilih sebagai warna 

primer untuk visual identity dari Fashion+Co. Tetapi sebenarnya tidak 

ada warna spesifik untuk Fashion+Co, disesuaikan dengan konsep 

pengaplikasian logo dari Zero-Nine dan Fashion+Co yang 

interchangeable juga value versatility, yang menunjukkan harapan 

agar Zero-Nine akan terus up to date dan mengikuti perkembangan 

tren industri fashion.  
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Hitam 

Warna hitam sering diasosiasikan dengan klasik, 

baru, kecerdasan, pemberontakkan, modern, 

kekuatan, gaya, kesatuan, professional, serta 

menampilkan kesan elegan (Rustan, 2009). Warna 

ini dapat memberikan kesan perspektif dan 

kedalaman dalam desain dan sering digunakan 

untuk membuat kontras dengan warna-warna lain. 

Warna ini sesuai dengan konsep dari Fashion+Co 

dan brand promise dari Zero-Nine yang 

menawarkan kemudahan dalam jasa pembuatan 

fashion image dan visual branding yang 

profesional, sesuai dengan kebutuhan klien. 

Putih 

Warna putih sering diasosiasikan dengan 

kemurnian dan netralitas, serta dapat juga menjadi 

sebuah simbol dari permulaan yang baru 

(sensationalcolor.com, 23 April 2015). Warna ini 

sesuai dengan konsep collaborative dan open 

minded dari brand attributes Zero-Nine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1.2 Teori Psikologi dari warna untuk event Fashion+Co 

Sumber: Data Internal Zero-Nine 

Gambar 3.1.2.1 Warna primer untuk event Fashion+Co 

Sumber: Data Internal Zero-Nine 



Desain Komunikasi Visual. Fakultas Industri Kreatif. Universitas Ciputra.  25 

Untuk issue pertama kali ini, Fashion+Co terinspirasi dari salah 

satu trend forecast dari WGSN (WORTH Global Style Network) 

untuk spring/summer 2016, yaitu Soft Pop. Tren ini terinspirasi dari 

desain atau seni yang sentimental atau sesuatu yang disukai namun 

terkadang merasa bersalah untuk menikmatinya dan sisi design 

modern berjalan secara seimbang. Menimbulkan kesan yang ceria dan 

positif, melalui warna – warna pastel yang cerah ditunjang dengan 

warna-warna netral, hitam dan putih (wgsn.com, 4 April 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.2.2 Color scheme untuk Fashion+Co, guilty pleasure issue 

Sumber: Trend forecast soft pop SS/16, http://www.wgsn.com 
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3.1.3. Konsep Tipografi 

Tipografi adalah menata huruf yang menjadi unsur penting 

dalam sebuah karya desain komunikasi visual untuk mendukung 

terjadinya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya serta 

maksud dan tujuan (Santosa, 2008:108). 

Menurut buku Desain Komunikasi Visual, ada dua hal yang 

mementukan kesuksesan desain terkait dengan penggunaan tipografi, 

yaitu legibility dan readibility. (Lia, 2014:64-65). 

Legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu 

karakter/huruf tanpa bersusah payah. Misalnya bentuk huruf yang 

terlalu abstrak atau penggunaan warna yang salah, bisa membuat 

huruf tersebut tidak dikenali atau tidak terbaca.  

Readibility adalah penggunaan huruf dengan memperhatikan 

hubungannya dengan huruf yang lain sehingga terlihat jelas. 

Ketidaktepatan penggunaan spasi dapat mengurangi kemudahan untuk 

membaca keterangan. Akibatnya informasi suatu desain komunikasi 

visual tersebut terkesan kurang jelas. 

Oleh karena itu dalam perancangan solusi komunikasi visual 

brand activation Zero-Nine, perlu diperhatikan legibility dan 

readability dari tipografi yang digunakan. Gotham HTF adalah 

typeface yang digunakan baik untuk logo dan primary typeface 

Fashion+Co. Untuk logo digunakan Gotham HTF Bold yang telah 

diubah bentuknya. Gotham adalah sebuah vernacular sans-serif yang 

di desain oleh Tobias Frere-Jones dan dipublikasikan oleh 

Hoefler&Frere-Jones (typography.com, 19 Mei 2015). Gotham 

digunakan sebagai primary typeface, karena menunjukkan kesan 

simple, kontemporer dan anatomi dari Gotham yang membantu 

tingkat legibility dan readability yang baik. Gotham juga merupakan 

corporate typeface dari Zero-Nine. 
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Sementara Times New Roman digunakan sebagai secondary 

typeface. Times New Roman yang desain oleh Victor Lardent, 

tergolong sebagai typeface serif dari masa transitional. Typeface ini 

merupakan typeface yang baik untuk digunakan sebagai body copy, 

memiliki legibility yang baik dan dapat dicetak dalam ukuran yang 

kecil (fonts.com, 19 Mei 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.3.1 Gotham HTF, Primary typeface Fashion+Co 

Sumber: http://www.google.com 

Gambar 3.1.3.2 Times New Roman, Secondary typeface Fashion+Co 

Sumber: http://www.google.com 
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3.1.4. Konsep Gaya Desain 

Konsep gaya desain yang digunakan untuk perancangan solusi 

komunikasi visual brand activation Zero-Nine adalah gaya desain 

gabungan antara New Simplicity dan Memphis. 

Gaya desain grafis New Simplicity, merupakan gaya yang 

‘berlawanan’ dengan gaya Dekonstruksi. Berbeda dengan gaya Swiss 

Internasional yang serba teratur, gaya ini lebih meminimalisirkan 

penggunaan gambar dan penulisan menjadi bentuk yang lebih 

sederhana dan menggena. Umumnya sering menggunakan warna-

warna pastel, bentuk yang sederhana, miskin akan ornamen tapi 

sangat memikiat. Bentuk sederhana dipakai untuk memudahkan 

produksi pencetakan, kecepatan navigasi pada internet juga agar pesan 

yang disampaikan lebih mengena (scribd.com, 22 Mei 2015).  

Sehingga dalam perancangan ini gaya desain New Simplicity 

diterapkan pada logo dan penataan layout dalam hal fotografi dan 

tipografi dengan penggunaann area white space dan layout yang 

sederhana agar pesan yang disampaikan dapat lebih mengena, 

dikarenakan penyampaian pesan menjadi fokus utama pada brand 

activation Zero-Nine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.4.1 Contoh layout dan gaya desain New Simplicity 

Sumber: http://www.google.com, http://www.pinterest.com 
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Memphis, merupakan sebuah gerakan desain dan arsitektur yang 

dikenal karena tidak teratur, tidak logis, avant-garde dan gaya yang 

tidak tetap yang merupakan turunan atau perkembangan dari gaya 

desain Pop Art dan Art Deco. (design-technology.org, 19 Mei 2015). 

Karakteristik gerakan desain Memphis adalah desain yang tidak kekal, 

digabungkan dengan dekorasi warna dan bentuk asimetris. Warna-

warna yang digunakan merupakan warna cerah yang bertabrakan 

dengan dan elemen visual bentuk yang penuh dan pola yang ramai 

(dezeen.com, 19 Mei 2015). Pengaruh Art Deco, muncul gaya desain 

Memphis melalui bentukan-bentukan elemen visual yang lebih 

modern, dimana terdapat bentuk-bentuk geometris dan kurva-kurva 

streamline, motion line. (scribd.com, 22 Mei 2015).  

Dalam perancangan ini, ciri khas yang diambil adalah elemen-

elemen visual seperti bentukan geometris, kurva streamline dan 

motion line. Gaya desain Memphis diterapkan untuk menggambarkan 

keywords dari event Fashion+Co sebagai visual elements juga 

penataan elemen visual pada layout. Bentukan masing-masing visual 

element dibuat menggunakan bentuk geometris, streamline atau 

motion line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1.4.2 Contoh layout dan gaya desain Memphis 

Sumber: http://www.google.com, http://www.pinterest.com 
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3.1.5. Konsep Visual Brand 

 Unique selling point dari Zero-Nine adalah one-stop 

photography services. Sehingga karakter desain yang ditampilkan 

dalam perancangan media komunikasi visual brand activation Zero-

Nine adalah effective, friendly, versatile dan modern, sesuai dengan 

brand value dari Zero-Nine dan target market. 

Dalam perancangan solusi komunikasi visual, brand activation 

yang dapat meningkatkan brand awareness Zero-Nine mencakup 

beberapa hal: 

• Berdasarkan target market Zero-Nine yang telah dijelaskan pada 

Bab 2.1.2, maka desain yang menarik perhatian, friendly, simple 

dan efficient menjadi hal yang penting. Pendekatan akan 

dilakukan melalui desain yang simple, informatif sehingga 

mudah dicerna oleh target market Zero-Nine. 

• Handbook yang dirancang, bertujuan untuk memperkenalkan 

Zero-Nine dan menunjukkan portfolio para kolaborator. Selain 

berisi mengenai portfolio handbook juga akan berisi informasi 

mengenai Zero-Nine. Sehingga akan membantu target market 

untuk lebih mengenal Zero-Nine. 

• Hasil desain brand activation akan menonjolkan brand value 

dari Zero-Nine dan tujuan diadakannya Fashion+Co yang telah 

dijelaskan pada Bab 3.1.1 dan disesuaikan dengan physical 

evidence dari Zero-Nine yang terdapat pada lampiran 5. 

 

3.2. Pemilihan Media 

 Pemilihan media promosi untuk event Fashion+Co didasari oleh tiga 

aspek 7P marketing mix Zero-Nine, physical evidence, promotion dan place 

pada lampiran 16. Berikut adalah pemilihan media promosi yang akan 

digunakan untuk mempromosikan event Fashion+Co dan memperkenalkan 

Zero-Nine. Media promosi dibagi menjadi dua yaitu above the line dan below 
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the line. Selain itu juga terdapat pemilihan media dan merchandise yang akan 

dipakai pada saat berlangsungnya event tersebut. 

Pada media above the line, media yang akan digunakan adalah: 

a. Media Sosial 

Penggunaan sosial media di dunia sudah tidak perlu diragukan 

lagi. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 

mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 

Juta orang. Dari angka tersebut, 95% menggunakan internet untuk 

mengakses jejaring sosial (kominfo.co.id, 20 Mei 2015). Ditunjang 

dengan survei yang telah dilakukan kepada para extreme user, para 

responden mengakses media sosial setiap harinya. Sehingga media 

sosial menjadi media yang sangat potensial untuk mendapatkan 

atensi publik. Media sosial yang digunakan adalah Instagram dan  

facebook page. Untuk akun Instagram akan menggunakan akun dari 

Zero-Nine sebagai promosi dan kumpulan foto-foto pada saat acara 

itu berlangsung nantinya. Facebook page event akan disatukan 

dengan facebook page Zero-Nine untuk mempromosikan event 

Fashion+Co dan menjadi forum tempat tanya jawab langsung 

dengan target market.  

b. Website 

 Menurut Laudon dan Laudon, web adalah perpustakaan online 

untuk mengenal informasi dan menjadi pasar dimana barang dan jasa 

dibeli. Oleh sebat itu, pengunaan website memang dapat menjadi 

jembatan penyampaian informasi antara perusahaan dengan 

targetnya (Laudon, 2007:133). Website pada event Fashion+Co akan 

menggunakan website dari Zero-Nine pada halaman tersendiri. 

Website akan menjadi saluran informasi kepada target market secara 

lengkap dan aktual. Pengunjung yang melihat media promosi yang 

lain akan langusng diarahkan menuju website untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut. 
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c. Youtube Channel 

 Youtube adalah situs web yang menyediakan berbagai macam 

video mulai dari video klip sampai film, serta video-video yang 

dibuat oleh pengguna Youtube sendiri. Adapun beberapa manfaat 

lain bagi para pengguna Youtube adalah sarana untuk memasarkan 

produk, dengan mengupload video bisa dibilang sebagai sarana iklan 

yang gratis (mantuidaman.blogspot.com, 21 Mei 2015). 

 Pada youtube channel miliki akun Zero-Nine ini akan 

mempromosikan event Fashion+Co melalui video teaser mengenai 

acara tersebut dan video behind the scene.  

d. Iklan Majalah 

Majalah memiliki segmentasi pembaca yang efektif dan iklan 

yang dipasang bersifat tahan lama serta langsung berhubungan 

secara fisik dengan pembaca. Dengan memasang iklan pada majalah 

juga akan terjadi eksposure secara berulang karena majalah tidaklah 

langsung dibuang (smallbusiness.chron.com, 21 Mei 2015). 

 

Pada media below the line, media yang akan digunakan adalah: 

a. Handbook 

 Handbook atau majalah merupakan media yang  yang terbit dua 

kali dalam setahun, mengikuti season fashion. Pembaca majalah 

biasanya memiliki minat yang terfokus, maka pesan yang ingin 

disampaikan pun menjadi lebih efektif (smallbusiness.chron.com, 21 

Mei 2015). Majalah memiliki kualitas visual yang prima karena 

umumnya dicetak di atas kertas dengan kualitas tinggi. Kualitas 

produksi seperti ini dapat menunjang tujuan dibuatnya handbook ini, 

yaitu sebagai suatu cara untuk menunjukkan portfolio dari 

kolaborator di Zero-Nine. 
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b. Tote Bag 

 Tote bag adalah tas yang akan dibagi-bagikan pada saat event 

berlangsung, yang akan dibagikan kepada seluruh pengunjung yang 

membawa undangan. Tote bag dipilih melihat aktivitas dari target 

market dari Zero-Nine yang sangat aktif dan hasil wawancara kepada 

extreme user, dimana didapati bahwa sebuah souvenir juga dapat 

meningkatkan daya ingat dan brand awareness terhadap sebuah 

brand. 

c. Poster 

 Poster. Merupakan sebuah karya desain grafis yang memuat 

komposisi gambar dan huruf pada kertas berukuran besar yang dapat 

menarik perhatian mata sekuat mungkin. Poster dapat digunakan 

sebagai saranan iklan dan dapat dicetak dalam ukuran apapun (Triadi 

& Bharata, 2010: 6). Poster akan dipasang demi meningkatkan brand 

awareness dan mempublikasikan event Fashion+Co. 

d. Banner 

 Banner merupakan media pendukung direct marketing 

activation, digunakan untuk menarik perhatian dari target market. 

Banner akan dipasang untuk menyampaikan informasi mengenai 

event Fashion+Co dari Zero-Nine.  

e. Umbul-umbul 

 Umbul-umbul adalah sebuah media promosi yang 

penggunaannya terpasang pada tempat-tempat umum dan bersifat 

strategis. Umbul-umbul digunakan untuk meraih perhatian dari 

target market dan target audience dari Zero-Nine. 

f. Undangan 

 Undangan akan diberikan kepada semua tamu-tamu penting 

seperti editor-in-chief dari majalah, potensial klien dan pelaku 

industri fashion di Indonesia. Undangan ini berfungsi untuk menarik 

target market untuk datang pada event Fashion+Co dan 
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mendapatkan tempat duduk pada saat fashion show berlangsung. 

Undangan juga dapat ditukarkan dengan tote bag. 

g. Blank Name Card 

 Blank name card adalah kartu nama yang memiliki bagian 

kosong. Kartu ini disiapkan agar para kolaborator dan partisipan 

yang tidak membawa kartu nama, tetap bisa saling bertukar 

informasi. Ini bertujuan untuk mengingatkan dimana mereka 

bertemu dan meningkatkan brand awareness dari Zero-Nine.  

 

Selain pada media diatas, perancangan desain juga termasuk desain yang 

akan dipakai pada saat acara berlangsung seperti: 

a. Stationery 

 Stationery merupakan media kelengkapan perusahaan yang juga 

digunakan sebagai salah satu promotional media. Stationery terdiri 

dari letterhead, amplop DL dan map yang digunakan untuk 

keperluan pengiriman surat atas nama perusahaan, penawaran 

proposal kerjasama maupun kebutuhan lainnya. 

b. Temporary Tattoo 

 Temporary Tattoo, digunakan sebagai sebuah cara untuk 

menandakan kehadiran pengunjung event Fashion+Co juga akan 

dibagikan sebagai merchandise.  

c. Id Card 

  Id card berfungsi untuk menyatakan keikutsertaan dalam event 

Fashion+Co dan akan dibagikan kepada kolaborator Zero-Nine, 

pendukung acara, serta para partisipan event. 

d. Panggung 

 Panggung akan berfungsi sebagai salah satu spot untuk 

memamerkan hasil kolaborasi didalam Zero-Nine, juga area ketika 

acara pendukung berlangsung. 
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e. Photobooth 

 Photobooth digunakan untuk memberikan kenangan-kenangan 

ketika menghadiri event Fashion+Co, dimana kenangan tersebut 

dapat mengulang ingatan ketika menghadiri event brand activation 

dari Zero-Nine. 

f. Display Box 

  Display box, adalah tumpukan box yang akan digunakan untuk 

memamerkan foto-foto hasil kolaborasi dari para kolaborator Zero-

Nine dan akan ditempatkan dibeberapa spot pada saat event 

berlangsung 

 
3.2.1. Media Timeline 

 Media timeline disusun menggunakan analisa Consumer journey 

map. Consumer journey map adalah sebuah peta perjalanan pelanggan 

yang bercerita tentang pengalaman pelanggan dari kontak awal, 

melalui proses keterlibatan dan menjadi suatu hubungan jangka 

panjang (smashingmagazine.com, 21 Mei 2015). Consumer journey 

map menggunakan channel types dan channel phases diharapkan 

mampu menemukan titik temu/touchpoints antara Zero-Nine dan 

target market-nya sehingga dapat mengetahui media yang dibutuhkan, 

fungsi, pesan, waktu pemasangan dan budgetnya. Analisa consumer 

journey map disertakan pada lampiran 17. Adapun rancangan timeline 

pemasangan media dilampirkan pada lampiran 18. 

 

3.2.2. Konsep Pemilihan Media 

Berikut konsep pemilihan media above the line yang akan 

digunakan adalah: 

a. Media Sosial 

Akun Instagram dan Facebook dari Zero-Nine akan di 

update secara berkala terkait demi mencapai tujuan dipilihnya 
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media ini berdasarkan analisa consumer journey map, yang 

terlampir di lampiran 6. Untuk akun Instagram akan diupdate 

sejak sebulan sebelum event diadakan. Pada minggu ketiga 

bulan Mei, proses publikasi melalui sosial media akan dimulai, 

pada tahap ini materi yang akan dipublikasikan berupa teaser 

mengenai event Fashion+Co. 

Kemudian pada minggu keempat bulan Mei, poster online 

untuk event Fashion+Co diunggah untuk meraih perhatian dari 

target market Zero-Nine dan menjelaskan gagasan diadakannya 

kegiatan brand activation ini.  

Dalam minggu kelima bulan Mei hingga minggu pertama 

bulan Juni video teaser, foto-foto behind the scene editorial para 

kolaborator Zero-Nine dan poster online Fashion+Co akan 

diunggah dengan harapakan membangun antusiasme dan 

keingin-tahuan para target market dan membangun brand 

awareness mereka terhadap Zero-Nine. 

Mulai awal minggu kedua bulan Juni, hingga pada saat 

event dilaksanakan akan dilakukan countdown menuju hari 

pelaksanaan event setiap harinya juga mengenai detail lebih 

lengkap mengenai event Fashion+Co dan Zero-Nine. 

Berdasarkan hasil analisa konsumen Zero-Nine, waktu 

pengunggahan foto atau gambar yang sesuai adalah pada saat 

pagi ketika akan memulai aktivitas, siang hari pada saat break 

makan siang, malam hari pada kisaran pukul 19.00. 

Instagram dan Facebook dari Zero-Nine akan saling 

terintegrasi, sehingga setiap konten yang diunggah di Instagram 

akan secara otomatis masuk ke dalam facebook page. Hashtag 

“#fashionco” dan “zeronine” akan digunakan untuk segala 

sesuatu yang berhubungan dengan event Fashion+Co untuk 

meningkatkan brand awareness dan memberikan brand 

experience kepada target market. Hal ini juga berkaitan dengan 
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promosi menggunakan photobooth, yang dapat diunggah oleh 

para pengunjung Fashion+Co dan target market Zero-Nine yang 

hadir. 

b. Website 

 Website untuk event Fashion+Co akan bersatu dengan 

website Zero-Nine, dengan halaman sendiri (www.zero-

nine.co/fashionco). Pada halaman tersebut akan dimasukkan 

segala informasi terkait dengan brand activation Fashion+Co 

secara lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia untuk 

menghindari kesalahpahaman. Pada website, logo dan media 

promosi lainnya seperti video teaser dan handbook akan 

dimasukkan. Setelah event selesai foto-foto dokumentasi juga 

akan diunggah. Website akan berupa paralux, mengikuti web 

Zero-Nine. Pada bagian ini perancangan desain hanya 

terfokus pada tampilan website Fashion+Co. 

c. Youtube Channel 

Dua buah video teaser berupa footage dari editorial 

handbook Fashion+Co akan diunggah sebagai video promosi 

event Fashion+Co, juga untuk menunjukkan hasil kolaborasi 

dari kolaborator Zero-Nine. Pada video juga akan 

dicantumkan jadwal acara sebagai pengingat, credit nama 

dan logo para sponsor. Video teaser akan diunggah pada 

minggu kelima bulan Mei dan minggu pertama bulan Juni, 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada lampiran 6. 

d. Iklan Majalah 

 Iklan majalah akan ditempatkan di ketiga majalah 

sponsor untuk event Fashion+Co dan akan menggunakan 

ukuran full page dari majalah tersebut. Informasi yang akan 

disampaikan mengenai event Fashion+Co edisi itu, waktu dan 

tempat pelaksanaan acara, dan arahan ke website Zero-Nine 

untuk informasi lebih lanjut, juga logo Fashion+Co selaku 
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nama event, logo Zero-Nine selaku pelaksana dan para 

sponsor. 

 

Pada media below the line, media yang akan digunakan adalah: 

a. Handbook 

Handbook Fashion+Co, berukuran 18x22 cm dengan 

alasan efisiensi, selain karena salah satu brand attributes dari 

Zero-Nine juga mengedepankan kemudahan untuk dibawa 

dan proses penyimpanan melihat aktivitas target market 

Zero-Nine yang merupakan sasaran pembagian. Handbook 

Fashion+Co disediakan dalam bentuk media cetak dan media 

online dalam website Zero-Nine. 

Media cetak handbook akan menggunakan material 

spendergle 180gr untuk halaman isi, sedangkan untuk cover 

akan menggunakan art paper 260gr dengan laminasi doff dan 

dijilid soft cover. Konten handbook akan terdiri dari 

penjelasan singkat mengenai Zero-Nine, fashion editorial 

hasil kolaborasi dari kolaborator Zero-Nine, juga sedikit 

profile singkat mengenai para kolaborator. Logo alternatif 

Fashion+Co digunakan pada cover handbook karena alasan 

legibility dan readibility. Semetara logo Zero-Nine akan 

diletakkan pada cover belakang handbook. 

b. Tote Bag 

 Desain tote bag menggunakan logo Fashion+Co, logo 

Zero-Nine dan visual elements dari Fashion+Co. Warna yang 

digunakan untuk tote bag adalah warna primer Fashion+Co 

yaitu hitam dan putih, dengan alasan menyesuaikan dengan 

budget dari Zero-Nine dan agar dapat digunakan pada event 

berikutnya. Kain canvas hitam digunakan sebagai dasar tote 

bag, dengan teknik cetak sablon menggunakan warna putih. 
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Ukuran tote bag tersebut adalah 38x40x8 cm. Pin ukuran 

diameter juga akan disematkan sebagai merchandise. 

c. Poster 

 Poster akan didesain dan dicetak dengan dua ukuran. 

Poster dengan ukuran A2 akan di tempatkan di SUTOS 

(Surabaya Town Square) yang merupakan venue dari event 

Fashion+Co. Poster akan dipasang satu bulan sebelum event 

berlangsung, dan akan ditanggalkan setelah event selesai. 

Poster ukuran A3 juga akan dipasang di workshop maupun 

store para kolaborator atau klien Zero-Nine juga di sekolah-

sekolah fashion, dan kampus. 

 Konten yang terdapat didalam poster diantaranya 

adalah informasi singkat mengenai Fashion+Co, logo event, 

logo perusahaan, logo sponsor, penjelasan secara garis besar 

mengenai event dan ajakan untuk mengetahui informasi lebih 

lanjut melalui website.  

d. Banner 

 Ada dua macam desain banner. Desain pertama 

berisikan informasi yang dibuat mirip dengan poster. 

Sedangkan pada desain kedua lebih fokus pada foto hasil 

kolaborasi dari kolaborator Zero-Nine, ditambahkan dengan 

grafis berupa visual element Fashion+Co.  

 Ukuran banner pada pintu masuk utama SUTOS adalah 

240x300cm, Banner dengan detail informasi akan diposisikan 

ditengah di apit oleh banner fotografi (Lihat lampiran 4.1.11).   

e. Umbul-umbul 

 Umbul-umbul akan didesain dengan ukuran 80x140 cm 

vertikal dan ditempatkan di jalan-jalan menuju ke venue, 

seperti dijalan Adityawarman, Indragiri, Hr. Muhammad dan 

Polisi Istimewa. 



Desain Komunikasi Visual. Fakultas Industri Kreatif. Universitas Ciputra.  40 

 Konten yang terdapat di umbul-umbul akan lebih 

ringkas dibandingkan poster, hanaya akan ada informasi 

singkat mengenai Fashion+Co, logo event, logo perusahaan, 

logo sponsor dan ajakan untuk mengetahui informasi lebih 

lanjut melalui website. 

f. Undangan 

 Undangan akan didesain menggunakan metode lipatan 

endless fold dengan ukuran 16x16 cm dan akan 

menggunakan material spendogle 180gr, dilengkapi dengan 

amplop sebagai kemasannya.  

 Undangan berisikan informasi jadwal acara yang lebih 

terperinci, waktu dan tempat pelaksanaan event, informasi 

tentang kegiatan, dan arahan ke website Zero-Nine untuk 

informasi lebih lanjut, juga logo Fashion+Co selaku nama 

event, logo Zero-Nine selaku pelaksana dan para sponsor. 

g. Blank Name Card 

 Blank name card berisi logo event, logo perusahaan 

dibagian depan, disertai dengan penggunaan visual elements 

untuk memberikan ciri visual Fashion+Co. Di bagian 

belakang terdapat kalimat “Let’s keep in touch” sebuah 

ajakan untuk menjaga koneksi, dan kalimat “Hope we can 

collaborate soon” menekankan value dari Zero-Nine yang 

menjadi latar belakang diatakannya event Fashion+Co. Juga 

terdapat tempat kosong yang dapat diisi nama, nomor kontak, 

email dll. Berukuran 9 x 5.5 cm. 

 

Selain pada media diatas, perancangan desain juga termasuk desain yang 

akan dipakai pada saat acara berlangsung seperti: 
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a. Stationery 

 Desain stationery set didesain dengan meletakkan logo event, 

logo perusahaan dan menggunakan visual elements Fashion+Co. 

Desain disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing media. 

b. Temporary Tattoo 

 Temporary Tattoo didesain dengan meletakkan logo dari 

Fashion+Co, dengan ukuran 4x4 cm. Hal ini terkait dengan space 

media promosi tersebut dan mengutamakan readibility. 

c. Id Card 

 Id card, didesain dengan ukuran 8x11 cm. Terdapat logo event, 

logo Zero-Nine, visual elements Fashion+Co dan terdapat space 

untuk memberikan penjelasan mengenai posisi dalam event tersebut. 

d. Panggung 

 Panggung didesain dengan meletakkan logo event ditengah. 

Panggung dirancang dengan ukuran 6 x 6 meter, panjang runway 9 

meter dan menggunakan screen LED ukuran 4 x 3 meter yang 

diposisikan pada tengah panggung. Panggung dirancang disesuaikan 

dengan kebutuhan dari acara. Diletakkan ditengah-tengah area open 

space SUTOS. (Lihat lampiran 4.1.18) 

e. Photobooth 

 Photobooth berupa layout instagram Zero-Nine yang dapat 

dipegang sendiri, sehingga pengunjung dapat merasa berada di 

dalam instagram Zero-Nine. Logo instagram dibagian atas 

digantikan dengan logo Fashion+Co, penggunaan hashtags juga 

disesuaikan dengan hashtags dari Zero-Nine dan Fashion+Co. 

Ukuran photobooth 120x80cm. 

f. Display Box 

  Display box memamerkan foto-foto hasil kolaborasi dari para 

kolaborator Zero-Nine, pada masing-masing box, dapat 

memamerkan 4 buah foto. Display box dirancang dengan jari-jari 
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berukuran 40cm menggunakan bahan MDF, yang akan dilapis 

dengan print foto menggunakan kertas Albatros. Display box akan 

ditumpuk sebanyak 5 susun secara vertikal. 

 

3.3. Anggaran Belanja Desain 
 

Berikut merupakan perhitungan anggaran belaja desain serta media lain 

yang mendukung kegiatan brand activation dari Zero-Nine. Perincian serta 

detail anggaran terlampir pada Tabel 3.3. 

Acara 

Nama Produk Satuan Harga Total 

Panggung 1 buah  Rp. 10.000.000,-  Rp. 10.000.000,- 

Photobooth 2 buah  Rp. 1.000.000,-  Rp. 2.000.000,- 

Display Box 15 buah  Rp. 400.000,-  Rp. 6.000.000,- 

  Total Rp. 18.000.000,- 

Biaya Prototyping 

Handbook 
Cover: Kertas Art 
Paper 260gr, 
Laminasi Doff. 
Isi: Kertas 
Spendergle 180gr 
Uk. 18x22 cm 

2 Rp. 400.000,- Rp. 800.000,- 

Tote Bag 
Kain canvas, sablon 
Uk. 38x40x48cm 

1 Rp. 140.000,- Rp. 140.000,- 

Undangan 
Isi: Kertas 
Spendergle 180gr. 
Amplop: Kertas Art 
Paper 210gr, 
Laminasi Doff. 
Uk. 16x16cm 

3 Rp. 20.000,- Rp.60.000,-  

Temporary Tattoo 
Kertas Tattoo 
4x4cm 

30 buah  Rp. 1.500  Rp. 45.000,- 

Total Rp. 1.045.000,- 
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Biaya Operasional Desain 

Jasa Desain  - - Rp. 25.000.000,- 

Pemuatan Iklan di 
Majalah Nylon 

1 halaman 
full page Rp. 26.500.000,-   Rp. 26.500.000,- 

Pemuatan Iklan di 
Majalah Harper’s 
Bazaar 

1 halaman 
full page  Rp. 30.500.000,-   Rp. 30.500.000,- 

Pemuataun Iklan di 
Majalah DAMAN 

1 halaman 
full page Rp. 24.500.000,- Rp. 24.500.000,- 

Total Rp.106.500.000,- 

 

Biaya Eksekusi Desain 

Website 1 buah Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- 

Media Sosial 
(Instagram, 
Facebook) 

- - - 

Youtube Channel - - - 

Cetak Proposal 
Kertas HVS A4 dan 
Folder 

100 set  Rp. 15.000,-   Rp. 1.500.000,-  

Handbook 
Cover: Kertas Art 
Paper 260gr, 
Laminasi Doff. 
Isi: Kertas 
Spendergle 180gr 
Uk. 18x22 cm, offset 

1000 buah Rp. 15.000,- Rp. 15.000.000,- 

Tote Bag 
Kain canvas, sablon 
Uk. 38x40x48cm 

1000 buah Rp. 30.000,- Rp. 30.000.000,- 

Poster 
Kertas Albatros 
Uk. A2 

10 buah  Rp. 60.000,-   Rp. 600.000,- 

Poster 
Kertas Artpaper 
Uk. A3+ 

30 buah  Rp. 10.000,-   Rp. 300.000,-  



Desain Komunikasi Visual. Fakultas Industri Kreatif. Universitas Ciputra.  44 

Banner Venue 
Luster 
Uk. 240x300 cm 

6 buah Rp. 575.000,- Rp. 3.450.000,- 

Umbul – umbul 
Flexy Korea 
Uk. 80x140cm 

30 buah Rp. 120.000,- Rp. 3.600.000,- 

Undangan 
Isi: Kertas 
Spendergle 180gr. 
Amplop: Kertas Art 
Paper 210gr, 
Laminasi Doff. 
Uk. 16x16cm, offset 

200 buah  Rp. 8.500,-   Rp. 1.700.000,-  

Blank Name Card 
Kertas BC 210gr 
Uk. 9x5.5 cm, offset 

100 box   Rp.10.000,-   Rp.1.000.000,- 

Temporary Tattoo 
Kertas Tattoo 
4x4cm 

1000 buah  Rp. 1.500  Rp.1.500.000,- 

Id Card 
Art Paper 260gr 
Uk. 8x11 cm 
Plastik dan Tali  

100 buah Rp.10.000,- Rp. 1.000.000,- 

Pin 
Uk. Diameter 5.8cm 1000 buah Rp. 3.500,- Rp. 3.500.000,- 

  Total Rp. 65.650.000,- 

    

Biaya Takterduga - -  Rp. 40.000.000  

Grand Total Rp .231.195.000,- 

     Tabel 3.3 Tabel Anggaran Belanja Desain 

 




