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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.1.1. Preliminary Brand Audit 

Surabaya merupakan kota terbesar yang kedua di Indonesia setelah Jakarta, 

diukur menurut jumlah penduduknyai. Fakta ini mendukung berapa banyaknya 

potensial sebuah kota untuk benar-benar sukses baik dari segi perdagangan, 

dan juga segi kreatif. Industri kreatif di kota besar Jakarta meroket secara positif, 

dan berkembang pesat secara nasional, maupun internasional. Surabaya yang 

merupakan sebuah kota besar di Indonesia, dengan kebudayaan beragam yang 

masuk baik nasional maupun internasional, memiliki banyak potensi untuk 

membawa industri kreatif mereka menuju kesuksesan seperti Jakarta. Namun, 

Industri kreatif Surabaya, meskipun dengan perlahan berjalan secara positif, 

masih sangat kurang berkembang dibanding dengan kota-kota seperti Jakarta, 

Bandung, Jogja dan Bali. Tidak sedikit mahasiswa yang belajar ke Surabaya di 

segi kreatif, baik dari luar maupun dalam Surabaya, dan tidak sedikit pula talenta 

kreatif yang masuk ke Surabaya, dan juga berasal dari Kota Pahlawan ini. 

Namun, tidak sedikit pula yang tidak betah tinggal, dan langsung beranjak 

meninggalkan Surabaya, untuk berkembang di kota-kota kreatif lain. Tidak 

banyak yang ingin tinggal untuk mau membantu membangun industri kreatif 

Surabaya. Oleh karena itu, menjadi sebuah permasalahan untuk industri kreatif 

Surabaya yang tidak berkembang. 

Agensi kreatif desain, Aspire, telah berdiri sejak tahun 2016 dan dibuat 

dengan visi untuk membantu membangun industri kreatif di Surabaya. Aspire 

merupakan sebuah agensi dan studio kreatif yang merepresentasikan, serta 

mewadahi berbagai talenta kreatif yang memiliki latar belakang Surabaya. Aspire 

dibangun dengan visi membantu untuk membangun industri kreatif Surabaya 

secara positif, dan misi untuk merekrut talenta kreatif berdomisili Surabaya dan 

menyediakan lapangan pekerjaan dalam agensi secara kreatif. Hal ini dicapai 

dengan menyediakan studio dan menerima client yang membutuhkan talenta lalu 

didistribusikan kepada talenta kreatif, sesuai dengan bidang masing-masing. 

Aspire menerima talenta bukan hanya illustrasi, namun mencakupi hard skills 
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yaitu ketrampilan yang berupa teknis dalam bidang desain, antara lain: Illustrasi, 

Vector, Graphic design, dan crafting. Dengan ini, muncul harapan untuk 

membantu perkembangan industri kreatif Surabaya, dengan pertama 

menyediakan lapangan pekerjaan untuk para talenta kreatif yang berdomisili di 

Surabaya. 

Namun, kendala yang dimiliki oleh agensi ini adalah karena agensi ini masih 

sangat baru, sehingga masih kurang dikenal dan dipercayai baik talenta kreatif 

untuk tertarik masuk. Jikalau talenta tidak mempercayai agensi yang akan 

membawa nama talenta tersebut, agensi ini tidak akan bisa maju. Talenta adalah 

jantung dari agensi ini, karena visi misi serta kegunaannya memang berpusat 

kepada para talenta kreatif Surabaya. Bilamana agensi tidak memiliki talenta 

kreatif yang ditampung, tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, perlu dipikirkan 

cara untuk memecahkan masalah agar Aspire dapat memperoleh kepercayaan 

dari talenta kreatif dan desain yang berdomisili di Surabaya, agar dapat maju 

sebagai agensi kreatif di Surabaya. 

 

1.1.2. Preliminary Competitior Audit   

 Kompetitor yang dimiliki oleh Aspire adalah sebuah agensi illustrasi 

bernama Fabula. Agensi Fabula didirikan dengan tujuan menampung talenta 

illustrasi yang berbakat untuk melakukan berbagai proyek illustrasi. Konsumen 

Fabula meliputi studio kreatif yang membutuhkan talenta/jasa illustrasi, serta 

orang-orang dari berbagai industri yang membutuhkan semacam tumpuan kreatif 

agar dapat menaikkan citra serta brand mereka. Keunikan fabula terletak pada 

posisi mereka sebagai agensi khusus illustrasi pertama yang berbasis online 

dengan talenta-talenta yang terpisah peletakannya di seluruh Indonesia, dengan  

1.2. Rumusan Masalah 
 

Bagaimana Aspire melaksanakan dan menemukan cara aktivasi brand yang 

dapat menjangkau talenta kreatif.  

1.3. Batasan Perancangan 
 

- Bertempat di Indonesia 
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- Ditujukan untuk para talenta kreatif, Surabaya dan non-Surabaya, serta 

potensial client baik dari Surabaya maupun non-Surabaya. 

- Batasan ilmu yang digunakan merupakan ilmu desain komunikasi visual 

- Penelitian dilakukan selang Januari – April 2016 

1.4. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif bersifat dan berbentuk verbal dalam kata-kata serta deskriptif di gambar, 

dan kuantitatif cenderung pada angka. Metode yang dipilih berupa kualitatif dan 

juga riset dari berbagai sumber yang bersifat literatur berita.  

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode kualitatif yang digunakan meliputi wawancara dengan  beberapa 

talenta kreatif dari Surabaya, talenta kreatif diluar Surabaya mengikuti bidang 

mereka, serta masyarakat Surabaya dengan perbedaan umur dan profesi yang 

beragam macamnya dan jenisnya.  

Metode sekunder berupa metode riset yang berunsur dari website dan 

literatur berita, serta kuesioner yang ditujukan pada berbagai talenta kreatif 

Surabaya lulusan Universitas maupun mahasiswa. 

1.4.2. Profil Responden / Narasumber 
 

Expert Users: 
 
 
1.  Lius Lasahido: 

Lius Lasahido merupakan bagian dari industri kreatif di 

bidang illustrasi sebagai seorang illustrator Jakarta yang bergerak 

banyak di bidang illustrasi game. Lasahido sempat bekerja di 

Caravan Studio Jakarta, lalu pada tahun 2015 mendirikan sebuah 

Studio Illustrasi sendiri bernama Polar Engine, dan sudah 

menampung beberapa talenta dari beragam pelosok Indonesia.  
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Extreme Users: 

1.  Renata Owen: 

Renata berprofesi sebagai talenta kreatif muda yang 

berkelut di bidang illustrasi yang berasal dan berdomisili di 

Surabaya. Renata merupakan alumni dari Universitas Ciputra di 

bidang Visual Communication Design. Renata sudah menjadi 

sebuah household name untuk para talenta kreatif di Indonesia. 

2.  Marvin Ade Santoso: 

Marvin merupakan alumni dari Universitas Kristen Petra, 

dan merupakan talenta kreatif yang menekuni Graphic Design dan 

Branding, dengan jasa kreatif  yang bernama Maru Design. Marvin 

juga menekuni sebagai asisten dosen di Universitas Kristen Petra. 

3.  Priska ‘Pikapoppin’: 

Priska adalah alumni dari Universitas Kristen Petra, dan 

sudah memiliki lebih dari sepuluh ribu followers di instagram, 

berkelut di bidang talenta artistik watercolor, atau cat air. Priska 

sudah melaksanakan banyak workshop dengan media cat air, dan 

sudah menjadi seorang creativepreneur di bidangnya. 

Responden Survei: 

Responden survei yang dipilih adalah para mahasiswa/mahasiswi 

desain komunikasi visual, serta beberapa alumni dari bidang tersebut 

dengan selang masa angkatan 2009-2011 dan para professional yang 

berkelut di bidang kreatif, berdomisili di Surabaya dan juga non-Surabaya.  

1.4.3. Fokus Pertanyaan 
 

Secara kualitatif, ditanyakan kondisi bisnis dan jasa yang dimiliki di 

bidang kreatif, kondisi industri kreatif di Indonesia dan Surabaya disertai 

dengan kekurangan serta kelebihannya dan kebutuhannya menurut masing-

masing, kekurangan dan kelebihan talenta kreatif yang ada di Surabaya, 

kekurangan dan kelebihan masyarakat Surabaya dalam tanggapannya 

terhadap desain dan industri kreatif, bagaimana mereka menanggulangi 

segala kekurangan talenta kreatif yang bekerja untuk mereka, maupun 

mereka sendiri sebagai talenta kreatif, bagaimana desain memberi pengaruh 
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pada masyarakat menurut mereka dan seberapa besar pengaruh itu. 

Kendala dan kesuksesan saat memulai jasa/company kreatif masing-masing 

serta cara menanggulanginya, serta pula market utama mereka sebagai 

talenta kreatif/bisnis kreatif. 

Secara kuantitatif, ditanyakan prioritas talenta saat berkelut di bisnis 

bidang jasa desain. Ditanyakan pula pengetahuan mereka akan studio 

desain di luar Surabaya maupun di Surabaya, juga presentase kesulitan saat 

mencari sebuah pekerjaan di bidang masing-masing. 

 

 

                                                

 


