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BAB 3.  
PEMBAHASAN 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

Jawaban untuk permasalahan dari Aspire yang tidak memiliki talenta 

cukup untuk benar-benar berjalan adalah pengadaan aktivasi brand dalam 

bentuk event. Dari hasil wawancara dengan extreme user Marvin Ade Santoso, 

menilai dari efektivitas pop up market yang memberi dampak baik untuk para 

bisnis kecil, maupun bisnis yang sudah besar, aktivasi yang tepat merupakan 

suatu aktivasi yang memberikan sebuah pengalaman secara langsung dan tatap 

muka. 

Berdasarkan teori komunikasi Pengharapan Nilai (The Expectacy-Value 

Theory), Philip Palmgreen menyatakan kerangka pemikiran teori sebagai 

kepuasan yang didapat dari media ditentukan oleh sikap terhadap media. 

Kepercayaan tentang suatu medium yang diberikan kepada audiens adalah 

tergantung kepada evaluasi audiens terhadap medium tersebut. Dibutuhkan 

sebuah media aktivasi yang mengenalkan audiens dengan brand secara 

langsung. Teori komunikasi Agenda Setting diperkenalkan oleh McCombs dan 

DL Shaw (1972). Teori ini berasumsi bahwa jika media memberi tekanan kepada 

suatu peristiwa atau suatu kasus, media akan mempengaruhi audiens untuk 

menganggapnya penting. Media memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang 

bisa memperkuat sebuah kasus untuk dianggap penting. Dengan hal itu, untuk 

meningkatkan awareness, dibutuhkan media pengenalan yang bisa menaikkan 

brand sebagai sebuah produk atau peristiwa yang penting, dan memberikan 

pengalaman secara langsung. Dengan itu, dipilih media bentuk aktivasi secara 

event, karena adanya interaksi langsung antara konsumen dengan brand. 

Event yang dipilih dinamakan Aspirefest, diambil dari nama Aspire yang 

dengan sendirinya berarti memberikan sebuah direksi untuk harapan agar bisa 

maju atau berkembang. Dalam arti lain, bangkit dengan tinggi. Aspirefest adalah 

sebuah campus ideafest yang berlaku sebagai roadshow. Acara ini akan 

diselenggarakan pertamanya secara bergilir dari kampus ke kampus dalam 

jangka waktu seminggu per kampus. Dalam selang acara tersebut, akan 

diadakan talkshow dari orang-orang yang sekiranya berpengaruh dalam dunia 

kreatif, baik itu segi fotografi, segi illustrasi, dan lain sebagainya. Selain itu, 
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dalam selang seminggu tersebut, akan ada perlombaan antar mahasiswa 

kampus yang akan diambil juara-juaranya, dan juga perlombaan secara portfolio. 

Setelah selesai roadshow kampus, akan diambil juara-juara antar kampus 

tersebut dan dilombakan di acara akhir dari Aspirefest, yaitu ideafest besar yang 

diadakan di venue lain secara besar. Akan diadakan Art Market, lebih banyak 

lagi talkshow, juga diadakan workshop dengan berbagai pengajar. Pembicara-

pembicara ini akan menjadi sebuah daya tarik baik untuk aspek koneksi yang 

dicari oleh para talenta muda. Para pemenang lomba portfolio per kampus, akan 

dilihat dan dilantik untuk diberikan kontrak masuk Agensi. Bila mereka menerima, 

Agensi akan membantu mereka membuat sebuah pameran karya untuk mereka, 

dengan sudah terkontrak oleh Agensi Aspire.  

Solusi komunikasi visual yang dipilih berupa poster, umbul-umbul, 

undangan, stationery, media sosial, goodie bag, plakat, dan media promosi 

lainnya. 

3.1.1. Konsep Gaya Desain. 

Aspirefest yang pertama ditemakan dengan nama ‘Envision’ yang 

memiliki makna ‘berpikir kedepan’. Menangkap visualisasi dari sesuatu yang kecil 

ke sesuatu yang berpengaruh dan memiliki makna. Gaya desain yang dipilih oleh 

Envision merupakan gabungan dari beberapa gaya desain. Elemen utama yang 

digunakan oleh Envision memiliki esensi dari gaya desain ‘Flat 2.0’. 

Gaya desain Flat 2.0 adalah sebuah gaya desain yang dipengaruhi oleh 

aspek Minimalis, aspek Bauhaus, adapun oleh Swiss Style. Flat 2.0 yang bersih 

dan berwarna membawa sebuah aspek modern yang bisa menarik target market 

untuk masuk. Gaya Flat pertama dipaparkan pada tahun 2006, dan pada tahun-

tahun selanjutnya telah berevolusi menjadi sebuah gaya desain yang sangat 

flexible dan mudah ditransisikan, serta menjadi lebih hidup dengan kontras 

bayangan yang memberi kedalaman pada elemen grafis sehingga menjadi lebih 

hidup. Gaya ini juga memiliki aspek minimalis yang bisa membawa esensi ‘class’ 

dalam desain. Esensi tersebut memberi sebuah kesan yang lebih dewasa 

sehinggal elemen grafis flat tersebut tidak terkesan untuk anak-anak, dan 

memberi sebuah keanggunan tersendiri, serta memberi lebih banyak kesan 

modern. Gaya Flat 2.0 yang modern dan hidup dapat menjadi sebuah elemen 

menarik yang menunjukkan bahwa Envision adalah sebuah event kreatif yang 

modern. 
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Gambar 3.1.1 Flat Design vs. Flat 2.0 

Sumber: http://www.google.com, 2016 

 

     

Gambar 3.1.1.1 Contoh Flat 2.0 

Sumber: http://www.google.com, 2016 

 

Gaya desain yang dimiliki dicampur dengan ‘Line Illustration’ dalam 

elemen grafis illustrasinya. Gaya Flat 2.0 pada illustrasi dalam Envision diberi 

sentuhan dari gaya Line yang memberi sebuah outline pada bentuk illustrasi 

doodle yang tegas dan berkarakter. Gambar tidak surreal, namun dalam bentuk 
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yang disederhanakan atau simplified untuk memenuhi citra dari Envision. Modern 

Line Illustration adalah bentuk gaya illustrasi yang kembali besar sejak tahun 

2014 dan hingga sekarang menjadi sebuah trend desain yang besar pada zaman 

simplicity ini. Bukan hanya menjadi elemen pendukung modern dan flat yang 

bagus, namun menjadi sebuah daya tarik pula. 

        

Gambar 3.1.1.2 Contoh Line Illustrations 

Sumber: http://www.google.com, 2016 

 

3.1.2. Konsep Tipografi  

Tipografi merupakan sebuah penataan huruf yang menjadi sebuah 

elemen dalam karya desain komunikasi visual untuk mendukung adanya 

kesinambungan dan kesamaan arah antara konsep serta komposisi karya dalam 

tujuannya (Santosa, 2008:108). Kesuksesan tipografi diarahkan oleh dua elemen 

penting, yaitu Readibility dan Legibility. (Lia, 2014:64-65). Readibility adalah 

penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf yang 

bersangkutan. Kesuksesan dalam Readibility ditentukan oleh penggunaan spasi. 

Legibility adalah kemudahan mata mengenali sebuah bentuk huruf. Kesuksesan 

dalam legibility terletak pada keabstrakan sebuah bentuk huruf, dan bilamana 

huruf tersebut cukup mudah untuk dikenali mata. Untuk mendukung kedua hal 

tersebut dan memberi ketepatan pada bentuk tulisan serta branding untuk event 

yang baik, telah dipilih dua bentuk font yaitu Montserrat, serta Gotham Medium. 

Montserrat digunakan sebagai headline, serta font utama yang menjadi 

‘wajah’ dari acara Envision. Font ini diciptakan oleh Julia Ulanovsky, dan dimulai 

dari kickstarter.com pada November 2011 (kickstarter.com, 24 Mei 2016). 

Digambarkan sebagai font geometry modern, Montserrat terinspirasi dari rambu-
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rambu yang ada di sebuah penghunian kecil bernama Montserrat yang terletak di 

Buenos Aires. Montserrat digunakan dengan tidak mengubah bentuknya, namun 

dengan mengubah posisi setiap huruf, diberi jarak untuk mendapatkan 

Readability serta Legibility yang baik. Dipilih Montserrat oleh karena 

kemampuannya untuk memberi sebuah karakter secara anatomis untuk 

mendukung visualisasi dari Envision, serta memberi Readability dan Legibility 

yang baik.  

 

Gambar 3.1.2 Contoh Montserrat 

Sumber: http://www.google.com, 2016 

 

Secondary Type yang digunakan untuk Envision adalah Gotham HTF 

Medium. Gotham HTF adalah type geometris modern berupa vernacular sans-

serif, dibuat oleh Tobias Frere-Jones. Gotham pertama dipublikasikan di dalam 

Hoeflr&Frere-Jones (typography.com, 24 Mei 2016). Gotham HTF Medium dipilih 

oleh karena readability serta legibility yang tinggi untuk sebuah bodycopy atau 

penulisan yang berupa teks panjang. Dalam Envision, segala bodycopy serta 

penulisan selain headline akan menggunakan Gotham HTF Medium. 
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Gambar 3.1.2.1 Contoh Gotham 

Sumber: http://www.google.com, 2016 

 

 

3.1.3. Konsep Pemilihan Warna  

Faktor warna adalah sebuah kepentingan dalam melaksanakan sebuah 

komunikasi visual. Warna memberikan dampak psikologis, sugesti, serta 

suasana bagi yang melihatnya (Hendratman, 2008:43). Brand recognition diraih 

dengan bantuan warna sebanyak 80%, menurut sebuah penelitian di University 

of Loyola, Chicago, America (armstrongchamberlin.com, 27 April 2016) 

Branding Aspirefest sendiri tidak bersandar pada warna tertentu yang 

tetap, namun pada issue pertama dari Aspirefest bertema Envision, diberlakukan 

visualisasi yang menggunakan warna berupa duo tone. Warna duo tone 

digunakan untuk memberi karakter yang informal, namun terkontrol. Warna 

utama hijau kebiruan akan digunakan secara monochrome bersama dengan 

urutannya didampingi oleh secercah warna kuning sehingga tetap bisa terlihat 

beragam namun dalam satu kesatuan pula. Warna-warna utama yang dipilih 

adalah hijau kebiruan, yellow eggshell. Relasi Warna dari kedua warna tersebut 

adalah analogus, dan dipilih untuk kepentingan harmonisasi dari warna agar 

enak dipandang. 

Warna hijau kebiruan yang digunakan adalah dominan hijau. Hijau 

digunakan oleh karena asosiasinya dengan warna yang berarti segar, berarti 

diperbaharui (sensationalcolor.com, 24 Mei 2016). Warna hijau tersebut dalam 
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lingkup target market memberi sebuah kesan yang membawa ketenangan, 

namun juga membawa sebuah sense perbaharuan dan pertumbuhan. 

 

Gambar 3.1.3 Color Swatch Hijau 

Sumber: https://color.adobe.com/, 2016 

 

 Warna secondary yang digunakan adalah dominan kuning. Kuning 

digambarkan sebagai warna yang membawa aura positif. Dalam artinya bisa 

terkandung arti masa depan yang positif (Smith, 2013). Warna yang 

memancarkan cahaya terang dan nuansa yang positif ini cocok digunakan oleh 

karena kontrasnya yang bagus dilihat dengan warna hijau, adanya jejeran 

analogus yang dibawa keduanya sehingga berpadu dengan baik, dan juga 

adanya kesan positif yang menggambarkan Envision dengan baik, yaitu 

menggambarkan sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar dan juga 

signifikan dalam arti positif.  

 

Gambar 3.1.3.1 Color Swatch Kuning 

Sumber: https://color.adobe.com/, 2016 

 

 

3.2. Pemilihan Media 
 

Pemilihan media promosi event Envision terbagi menjadi tiga bagian yaitu 

pre-production, production, serta post-production. Ketiga aspek ini terbagi sesuai 

kronologis dampak yang ingin diberikan kepada target market. Media promosi 

didasari oleh teori Marketing Mix bersama dengan 7 aspeknya. Marketing Mix 
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adalah sepaket variabel yang terkontrol yang bisa digunakan perusahaan untuk 

mempengaruhi respon dari pembeli (Kotler, 2013). 7P, Marketing Mix milik 

Envision adalah: 

• Product: Product dari Envision adalah event yang memberi 

pengalaman desain yang informatif, serta interaktif. Informatif berlaku 

dengan adanya talkshow dari orang-orang yang berpengaruh di 

dalam industri. Secara interaktif bisa dipetik dari adanya lomba-

lomba, serta adanya workshop yang akan terjadi. Adapun interaktif 

dengan adanya kesempatan untuk networking dan menambah 

koneksi di dalam industri. Hal ini bertujuan untuk memberi 

pengalaman positif untuk para talenta muda kreatif untuk mau maju 

dan ingin bergerak lebih baik untuk industri kreatif melalui Agensi 

Aspire, melalui acara Envision. 

• Price: Biaya masuk ke dalam acara adalah gratis. 

• Promotion: Print Promotion, Online Promotion, Interactive Promotion. 

• Place: Acara Envision bisa diakses dari kampus-kampus terpilih yang 

diumumkan tempatnya, serta di venue terakhir yang terletak di luar 

acara kampus. 

• People: Internal dari Agensi Aspire, serta para partisipan dan 

sukarelawan kampus. 

• Process: Acara Envision bermula dari Event yang diselenggarakan di 

kampus selama seminggu, efektif 3 hari. Dalam selang seminggu 

tersebut, akan diadakan beberapa talkshow, diadakan workshop, dan 

diadakan lomba-lomba. Beberapa talenta yang terpilih akan disodori 

kesempatan untuk masuk ke Aspire Agency dan berhak melakukan 

exhibition pada acara terakhir. Hal ini akan berlangsung di tujuh 

kampus berbeda yang dipilih, secara bergilir. Setelah tujuh terpenuhi, 

akan ada acara akhir yang diselenggarakan di venue tertentu, dan 

bisa didatangi oleh semua orang. Acara akhir ini akan berlangsung 

efektif tiga hari di venue yang terjangkau, dan meliputi lebih banyak 

lagi talkshow, serta workshop. Ada pula lomba-lomba, serta exhibition 

yang diselenggarakan beberapa talenta terpilih yang sudah 

menandatangani kontrak dari Aspire Agency, dan juga Art Market. 
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• Physical Evidence: Goodie bag, bentuk piagam penghargaan bagi 

yang mengikuti lomba-lomba ataupun menang, serta pengalaman 

user pada saat mengikuti acara. 

 Tiga aspek yang digunakan dari marketing mix untuk kepentingan pemilihan 

media promosi adalah Promotion, Place, dan Physical Evidence. Media promosi 

yang dipilih adalah sebagai berikut: 

 

Pre-Production: 

1. Poster: 

• Memberikan Awareness kepada konsumen mengenai event. 

• Memberikan informasi agar konsumen bisa mengakses event. 

• Memberikan informasi akan value dari event yang ditawarkan. 

• Memberikan sebuah outlook pertama dan first impression. 

2. Social Media: 

• Memberikan awareness kepada konsumen secara cyber 

information. 

• Memberikan akses mobile untuk informasi yang ada sehingga 

tidak harus berulang kali mencari poster fisik. 

• Memberikan informasi akan value dan cara mengakses value 

tersebut. 

• Memberikan outlook pertama yang berlaku sebagai first 

impression. 

3. Bookmark Brochures: 

• Berlaku sebagai brosur, menjadi sebuah mobile and compact 

information holder untuk acara. 

• Berlaku sebagai alat marketing yang bisa saling dibagi-bagikan 

dan menjadi sarana untuk word of mouth agar bisa menyebar. 

• Memberikan informasi dan value serta cara mengakses value 

tersebut. 
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Production: 

1. Blank Business Cards: 

• Kartu Nama kosong disediakan untuk mereka yang tidak 

membawa kartu nama. 

• Kartu Nama akan memiliki petak kosong dengan logo aspire kecil 

di pinggir, dan di belakang akan ada informasi Aspire Agency. 

• Berlaku untuk sarana networking bagi orang-orang, memberi 

value bahwa Aspirefest adalah tempat dimana mereka bisa 

bertemu client atau sesama desainer dan bisa berkolaborasi. 

• Berlaku untuk mengingatkan orang dan memberi informasi akan 

Aspire Agency. Meningkatkan awareness. 

2. ID Card: 

• Kartu tanda partisipasi di dalam event. Sebuah alat pemberi 

awareness kepada yang melihat. 

3. Enamel Pin: 

• Plakat menjadi sebuah kebangaan, dan faktor pengaruh 

kebangaan yang bisa membawa kenangan baik dan memicu 

konsumen untuk kembali. 

• Menjadi bukti value fisik. 

4. T-shirt: 

• Berlaku sebagai pemberi awareness kepada yang melihat, karena 

desain Envision yang terpampang besar.  

• Menjadi sesuatu yang bisa dipakai ulang, dan menjadi sebuah 

pengingat akan event sehingga konsumen tidak lupa. 

Post-Production: 

1. Tote Bag: 

• Berlaku sebagai pemberi awareness ketika orang melihat 

seseorang memakai tote bag yang memiliki desain dari Envision. 
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• Menjadi sebuah pengingat akan acara. Creating awareness dan 

nostalgia agar konsumen tidak lupa akan event. 

2. Pensil + Notebook (Stationery): 

• Stationery berlaku menjadi pemberi awareness, serta membawa 

sentimen agar orang teringat dan tidak lupa akan event. 

 

3.2.1. Media Timeline  

No Media Waktu Touchpoints Chanel 
Phases 

1 Poster, 

Social Media 

Januari – Maret 

2017 

Universitas Kristen 

Petra, Universitas 

Ciputra, iSTTS, 

STIKOM, Raffles 

Design Institute, ITS, 

UNESA 

Membangun 
Awareness 
konsumen  

 

2 Bookmark 

Brochures 

Maret 2017 Universitas Kristen 

Petra, Universitas 

Ciputra, iSTTS, 

STIKOM, Raffles 

Design Institute, ITS, 

UNESA, Jalan-jalan 

Universitas 

Membangun 
awareness 
konsumen 

3 Notebook Maret - April 2017 Universitas Kristen 

Petra, Universitas 

Ciputra, iSTTS, 

STIKOM, Raffles 

Design Institute, ITS, 

UNESA 

Memberi 

Awareness 

4 Tote Bag, 

Card Pouch, 

Pencil, 

Blank 

Business 

Mei 2017 Grand City Memberi 

Awareness, 

dan koneksi, 

memberi 

informasi akan 
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Cards, T-

shirt, ID Card 

Aspire 

Agency. 

5 Penghargaan Mei 2017 Grand City Memberi 

awareness 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.3. Anggaran Belanja Desain 
 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Poster Biaya Cetak 16 40.000 640.000 

2. Pencil Biaya Cetak 2000 pcs 1.000 2.000.000 

3. Sosial 

Media 

Biaya Operasional Selamanya 0 0 

4. Bookmark 

Brochures 

Biaya Cetak 4000 200 800.000 

5. Tote Bag Biaya Cetak 2000 10.000 20.000.000 

6. Blank 

Business 

Cards + 

Pouch 

Biaya Cetak 20 Kotak + 

2000 

Lembar 

50.000 + 

1000 

3.000.000 

7. Pin Enamel Biaya Buat 60 pcs 6000 360.000 

8. T-Shirt Biaya Sablon 50 pcs 40.000 2.000.000 

9.  ID Card Biaya Cetak + tali 80 Pcs 5000 + 3000 640.000 

10. Notebook Biaya Cetak  1000 Pcs 10.000 10.000.000 
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Total 29.864.000 

3.2 Anggaran Belanja Desain 

 


