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ABSTRAK 

PT. Nusantara Sarana Outlet atau biasa disebut Brand Outlet Merupakan 

suatu perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce atau bisnis online yang 

menjadi jujukan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Selama ini Brand Outlet 

belum pernah melakukan promosi, maka dari itu Brand Outlet membutuhkan 

perancangan media komunikasi visual sebagai sarana promosi yang efisien, 

efektif dan juga menarik agar Brand Outlet ini dapat dikenal oleh target audience 

dan dapat bersaing dengan para kompetitornya. Perancangan ini bertujuan untuk 

menginformasikan pada calon pembeli atau target audience bahwa Brand Outlet 

menjadi salah satu dari e-commerce mode luks di Indonesia yang jalur mode 

fleksibel dan sangat bervariatif dari produk local hingga internasional sehingga 

kualitas dan brandnya sangat terjamin untuk para konsumen. 

Tujuan utama dari desain media komunikasi visual sebagai promosi PT. 

Nusantara Sarana Outlet di MNC Group adalah untuk meningkatkan nilai jual dan 

memperkenalkan Brand Outlet sendiri di masyarakat. Dengan media promosi 

tersebut, diharapkan agar bisa memaksimalkan kinerja dari perusahaan itu sendiri 

dan mendorong agar terus berkembang dan berupaya agar memuaskan setiap 

konsumen. Didalam membuat dan merancang desain media promosi ini, perlu 

adanya pemilihan jenis huruf, warna dan komposisi desain yang pas dan cocok 

untuk digunakan. Karena ketiga aspek tersebut merupakan prinsip desain yang 

sangat penting guna mendapatkan hasil desain yang baik. 

Kata kunci : Media Komunikasi Visual, Promosi, Prinsip Desain, Target, Brand 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Permasalahan 

Perkembangan zaman yang semakin modern dan penggunaan gadget 

serta internet yang sudah menjadikan kebutuhan masyarakat akan suatu 

informasi yang dibutuhkan. Sangat cocok digunakan untuk berbagai keperluan 

dan berbagai tujuan. Diantaranya yaitu sebagai sarana mempromosikan suatu 

produk yang ingin di kenalkan sampai produk yang ingin dijual sekalipun 

contoh lain salah satu media massa yang sedang dalam perkembangan yang 

signifikan yaitu MNC. MNC merupakan singkatan dari Media Nusantara 

Citra. MNC merupakan sebuah stasiun televisi nasional indonesia yang 

berpusat di Jakarta Pusat. MNCadalah sebuah stasiun televisiswasta terestrial 

nasional di Indonesia. Namanya yang sekarang dipergunakan sejak 20 

Oktober 2010. Tujuan dari kerja praktik ini adalah merancang bentuk media 

promosi Brand Outlet MNC Group Jakarta melalui komunikasi visual. 

Selain media pertelevisian, MNC Group juga mempunyai banyak anak 

perusahaan, baik dibidang TV kabel, Bank, kesehatan hingga yang sekarang 

sedang naik daun yaitu Bisnis online dari MNC Group itu sendiri yaitu Brand 

Outlet. Brand Outlet adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang e-

commerce atau bisnis dagang online yang bergerak dibidang fashion atau 

mode aksesoris dari baju, kalung, sepatu, jaket dll. Brand outlet memiliki 
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sebuah gaya dengan tampilan trend mode masa kini, dengan adanya perpaduan 

berbagai jenis baju yang diberikan baik asli indonesia hingga manca negara. 

Brand outlet sudah berdiri sejak 6 bulan yang lalu, atau lebih tepatnya akhir 

tahun 2015 yang di pimpin oleh anak ke 3 dari bapak Hary Tanoesoedibjo 

pemilik MNC. Brand Outlet sendiri mempunyai beberapa model yang berasal 

dari luar negeri yang berguna untuk meningkatkan efektifitas penjualan di 

perusahaan Brand Outlet. 

MNC dengan bangga meluncurkan situs e-commerce mode luks 

pertama BrandOutlet.co.id. Memuaskan tiap penggemar mode dengan ratusan 

merk lokal dan internasional, Brand Outlet menggarisbawahi produk mode 

dan kecantikan terbaru, dan informasi mode melalui konten editorial majalah 

elektronik (e-magazine) yang menampilkan banyak tip dan trik mode. 

Memfokuskan diri pada pengalaman pengguna jejaring sosial, Brand Outlet 

juga mempromosikan acara mode (fashion show) secara digital. 

Brand Outlet fokus pada merk - merk yang membantu untuk 

meraih fashion sense pada tiap individu melalui beragam pilihan. Sebagai 

destinasi utama e-commerce mode, Brand Outlet menyediakan pilihan yang 

luas untuk produk mode dan kecantikan dari merk lokal dan internasional. 

Antusiasme Brand Outlet untuk menjadi pemimpin mode Nampak dari 

komitmennya pada setiap konsumen. Brand Outlet adalah salah satu dari e-

commerce mode luks di Indonesia yang memfokuskan pada alur mode yang 

fleksibel dengan mempersembahkan produk musim terbaru, karena Brand 
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Outet memahami meskipun tren datang dan pergi, tetapi gaya merupakan 

sesuatu yang abadi. 

Brand Outlet memahami bahwa dunia mode selalu mengalami evolusi 

terus-menerus di setiap potensinya. Berdasarkan motivasi tersebut, Brand 

Outlet mendedikasikan diri untuk secara kontinu menyajikan produk mode 

terbaru dengan kualitas produk paling utama. Walaupun Brand Outlet adalah 

anak perusahaan dari MNC Group yang masih berumur sekitar 6 Bulanan 

tetapi Brand Outlet sudah bisa menjadi perusahaan yang sukses dengan 

adanya ambasador terkenal yaitu Boy William, rata – rata jumlah pengunjung 

yang membeli produk Brand Outlet adalah kalangan menengah dengan bukti 

harga yang disajikan di website Brand Outlet. (http://www.brandoutlet.co.id) 

Kelebihan dari Brand Outlet adalah pemilihan produk yang diberikan 

lebih bervariatif serta dari produk lokal hingga internasional, adanya limited 

edition maka produk yang diberikan akan tidak sama dengan apa yang 

digunakan oleh orang lain. Brand Outlet sendiri mempunyai keunggulan 

lainnya yaitu adanya Fast Respon yang ramah yang diberikan oleh Costumer 

Services maka pelayanan produk bisa menjadi lebih mudah dan efektif.  

Pada Penelitian ini digunakan suatu bisnis online yang bernama Brand Outlet 

sebagai subject penelitian, meskipun berbasis bisnis online, ternyata masih 

banyak konsumen yang masih belum mengenal atau mengetahui tentang 

Brand Outlet itu sendiri. Maka dari itu diperlukan suatu rancangan media 

promosi. 

 

http://www.brandoutlet.co.id/
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Media promosi berkaitan dengan komunikasi, komunikasi merupakan 

sebuah proses psikologi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. 

Komunikasi merupakan sarana untuk berinteraksi dan berekspresi antara 

individu yang berupa  inisiatif pribadi dan spontan untuk menciptakan sebuah 

pemikiran, emosi, dan pendapat antar manusia. Komunikasi juga merupakan 

upaya untuk memperkenalkan diri pada dunia sehingga keberadaannya diakui 

yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara 

proses promosi. Tujuan promosi adalah untuk merangsang pembelian di 

tempat. (Khasali,1995: 10)  

Dapat dikatakan bahwa promosi adalah suatu proses untuk meletakan 

sebuah produk, baik berupa barang atau jasa, dalam benak target audience dan 

membantu meningkatkan jumlah permintaan terhadap suatu 

produk.(McNamara, 2003 : 145)  

Promosi dapat dilakukan dengan mengunakan media komunikasi 

secara grafis yang menyampaikan sebuah pesan. Dimana proses promosinya 

menggunakan media visual atau grafis yang dapat dilihat oleh audience. 

Setiap usaha akan mengembangkan tingkat promosinya agar usahanya lebih 

maju. Seiring dengan perkembangan jaman pertumbuhan usaha pun semakin 

bertambah maka suatu usaha harus memiliki system promosi yang baik. Hal 

ini akan semakin dipersulit lagi jika ada competitor dengan usaha sejenis dan 

memiliki mutu yang sama.  

Untuk itu diperlukannya Perancangan Media Komunikasi Visual 

Sebagai  Sarana  Promosi   PT. Nusantara   Sarana Outlet MNC Group Jakarta 
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agar Brand Outlet menjadi lebih di kenal oleh masyarakat dan menjadi 

alternatif utama bagi para pecinta mode & fashion di indonesia. 

1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dijelaskan di atas 

maka rumusan masalah yang dapat diangkat, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang media komunikasi visual sebagai sarana promosi 

yang tepat untuk PT. Nusantara Sarana Outlet MNC Group agar dapat dikenal 

luas oleh masyarakat? 

2. Bagaimana cara mengemas media promosi tersebut sehingga dapat selaras 

dan sejalan dengan media promosi yang lain? 

1.3   Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini lebih jelas dan terarah, maka 

perlu adanya batasan masalah pada laporan kerja praktik ini. Yang akan 

dibahas terfokus pada: 

1. Merancang desain media promosi PT. Nusantara Sarana Outlet MNC 

group Jakarta? 

2. Mencari dan mengumpulkan berbagai macam bahan refrensi sebagai 

landasan dalam merancang media promosi PT. Nusantara Sarana Outlet MNC 

Group. 
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1.4   Tujuan 

Tujuan yang ingin di capai pada Kerja Praktek di PT. Nusantara 

Sarana Outlet ini adalah : 

1. Penelitian ini untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana 

merancang media promosi PT.Nusantara Sarana Outlet MNC Group Jakarta. 

2. Untuk memperoleh landasan merancang suatu media promosi sehingga 

dapat diimplementasikan oleh perusahaan untuk mendukung proses promosi. 

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan desain promosi 

sehingga memberi hasil yang memuaskan bagi perusahaan / klien. 

1.5   Manfaat 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

1. Kerja Praktik ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran, 

pengalaman dan wawasan penulis dalam merancang suatu media promosi 

2. Sebagai bahan perbandingan perancangan media komunikasi visual 

sebagai sarana promosi di perusahaan berikutnya. 

3. Bermanfaat untuk meningkatkan Awarness konsumen Brand Outlet 

dengan adanya beberapa desain promosi di tengah – tengah masyarakat. 
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1.5.2  Manfaat Praktis  

1. Kerja praktik ini diharapkan bermanfaat guna menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi pembaca. Terutama bagi seluruh Karyawan Brand Outlet agar 

mengetahui pentingnya media promosi yang ada disekitar konsumen. 

2. Kerja praktik ini diharapkan bermanfaat guna memberikan informasi 

kepada MNC, Sebagai atribut perusahaan yang dapat mendukung pemasaran 

perusahaan yang bersangkutan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1   Profil Umum Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT. Nusantara Sarana Outlet (Brand Outlet) 

   MNC Group 

Alamat   : Jl. Kebon Sirih  No. 17-19, Jakarta Pusat 10340 

Phone   : (021) -  3917149 

Fax   : (021) - 3909207 

E-mail   :  lusi.lestari@mncgroup.com 

Website  : www.brandoutlet.co.id 

2.2   Sejarah Perusahaan MNCTV 

 MNCTV bersiaran secara nasional sejak 1990 dengan nama TPI. 

Nama udara MNCTV digunakan sejak 20 Oktober 2010 pasca transformasi 

perusahaan yang juga melahirkan   slogan perusahaan 'Selalu di Hati'. Logo 

dan merek perseroan MNCTV ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasar 

dan pemirsa dari stasiun ini. Bersamaan dengan kehadiran MNCTV, publik 

dapat menyaksikan peningkatan kualitas dan keragaman tayangan, sebagai 

hasil dari komitmen untuk memperbaiki kerja dan budaya perseroan. 

PT Cipta TPI merupakan perusahaan swasta ketiga yang mendapatkan 

izin penyiaran televisi pada tanggal 1 Agustus 1990, dan sebagai stasiun 

televisi  pertama  yang  mendapat  izin  penyiaran  secara  nasional. TPI  mulai 

http://www.brandoutlet.co.id/
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beroperasi secara komersial sejak tanggal 23 Januari 1991. Dan pada bulan 

Juli 2006, Media Nusantara Citra (MNC) mengakuisisi 75% saham TPI. Sejak 

saat itu secara resmi TPI bergabung menjadi salah satu televisi yang dikelola 

MNC yang juga merupakan induk dari RCTI dan Global TV. 

MNCTV sejak awal juga telah membuktikan diri sebagai stasiun 

televisi yang paling jeli dalam menangkap selera dan kebutuhan masyarakat 

Indonesia, stasiun televisi yang benar-benar menampilkan citra Indonesia, 

mengedepankan tayangan-tayangan aman untuk dinikmati seluruh keluarga. 

Program-program yang sangat Indonesia inilah yang mampu mengantarkan 

MNCTV sebagai stasiun televisi papan atas Indonesia. MNCTV sendiri 

senantiasa mengasah diri sebagai partner yang memberikan layanan terbaik 

bagi seluruh mitra usaha. Dengan dukungan SDM profesional, MNCTV siap 

menjadi televisi terdepan yang dapat diandalkan, terpercaya dan selalu di hati 

masyarakat. (http://www.mnctv.com/index.php/mnu-about/mnu-sejarah)  

TPI adalah satu satunya televisi yang bekerjasama dengan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan menyiarkan materi pelajaran pendidikan 

menengah. Awal mulanya hanya siaran 2 jam, terus 4 jam selanjutnya sejak 

tanggal 1 Juni 1991  menjadi 6,5 jam. Dengan perkembangannya yang pesat 

pada akhir tahun 1991 menambah jam siaran menjadi 8 jam. 

Seiring berjalan waktu TPI juga menyiarkan acara musik dangdut, kuis 

dan sinetron sebagai selingan. Saya masih ingat betul acara dangdut yang 

terkenal saat itu acara kuis dangdut yang di bawakan oleh Jaja Miharja. 

Program kontes dangdut Indonesia yang merupakan versi dangdut dari kontes 
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semacam American Idol dan Indonesian Idol merupakan salah satu program 

unggulan TPI saat itu. Sejak Oktober 2003, 75% saham TPI di miliki oleh 

Media Nusantara Citra (MNC) yang merupakan kelompok perusahaan yang 

memiliki RCTI dan Global TV. Di karenakan TPI sudah tidak menyiarkan 

acara pendidikan, pada tanggal 20 oktober 2010 resmi berubah menjadi MNC 

TV. Hal ini juga upaya dalam rangka mengubahcitra TPI dimata masyarakat 

(http://tvdigitalsurabaya.blogspot.co.id). 

2.3   Overview Perusahaan Brand Outlet 

Brand Outlet fokus pada merk-merk yang membantu untuk meraih 

fashion sense pada tiap individu melalui beragam pilihan. Sebagai destinasi 

utama e-commerce mode, produk yang dijual brand outlet seperti baju, gaun, 

aksesoris, sandal, sepatu, sabuk dan banyak lainnya. menyediakan pilihan 

yang luas untuk produk mode dan kecantikan dari merk lokal dan 

internasional. 

Antusiasme kami untuk menjadi pemimpin mode nampak dari 

komitmen pada setiap konsumen. Brand Outlet adalah salah satu dari e-

commerce mode luks di Indonesia yang memfokuskan pada alur mode yang 

fleksibel dengan mempersembahkan produk musim lalu dan produk musim 

terbaru, karena memahami meskipun tren datang dan pergi, tetapi gaya 

merupakan sesuatu yang abadi. 

Karena memahami bahwa dunia mode selalu mengalami evolusi terus 

- menerus di tiap potensinya. Berdasarkan motivasi tersebut, Brand Outlet 

 

http://tvdigitalsurabaya.blogspot.co.id/
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mendedikasikan diri untuk secara kontinu menyajikan produk mode terbaru. 

Banyak event yang disediakan oleh brand outlet dengan menambahkan sebuah 

beberapa potongan harga (discount) di beberapa item untuk syarat ketentuan 

yang berlaku (http://brandoutlet.co.id). 

2.4 VISI dan MISI : 

2.4.1  MISI Brand Outlet : 

Kami menyediakan beragam pilihan gaya hidup, dari produk mode 

hingga kecantikan, dari disainer lokal maupun internasional. Dengan menjadi 

wadah bagi para desainer pemula sebagai para pencipta tren, kami 

menyediakan konsumen dengan aneka variasi pilihan produk yang lebih luas. 

(http://brandoutlet.co.id). 

2.4.2   VISI Brand Outlet : 

Kami bertujuan untuk menjadi referensi produk mode dan kecantikan, 

dimana kami mengintegrasikan berbagai informasi mengenai mode dan 

kecantikan dengan teknologi untuk menjadi destinasi mode e-commerce 

(http://brandoutlet.co.id). 

2.4.3    VISI MNC 

Menjadi grup media dan multimedia yang terintergrasi, dengan fokus 

pada penyiaran televisi dan konten berkualitas yang disiarkan melalui 

teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

(http://www.mnctv.com) 

http://www.mnctv.com/index.php/mnu-about/mnu-sejarah?showall=&start=1
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2.4.4   MISI MNC 

Memberikan konsep hiburan keluarga terlengkap dan menjadi sumber 

berita dan informasi terpercaya di Indonesia. (http://www.mnctv.com)Me 

2.5   Program Siaran MNC Terbaru 

· Aishiteru 
· Bulan Di Atas Mentari 
· Cerita Cinta 
· Crime Time 
· Dia Ayu 
· Fathiyah 
· Keburu Jodoh 
· Kesucian Cinta 
· Nada Buat Sang Kekasih 
· Sampeyan Muslim? 
· Si Miskin & Si Kaya 
· Tendangan Si Madun 
· Cinta Sejati 
· SEA Games 
2011 (bersama RCTI, Global 
TV, SINDOtv, dan MNC Sports) 
· Ranum 
· Senggol-Senggol Asmara 
· Mendadak Ting Ting 
· Maharani 
· Segalanya Cinta 
· Si Alif 
· Si Cecep 
· Tawar-Tawaran Tawa! 
· Djarum Indiefest 
· Djarum Soulnation 
· Djarum Trial Game 
· Hypermart Show (sekarang 
di Indosiar) 

 

 · Pengobatan Alternatif Torch 
· Intermezzo 
· Pose 
· Wipeout 
· Soccer Star 
· Viking 
· Masquerade 
· Flying Art 
· Samurai News 
· Publicity Stunt 
· The Configurators 
· Kuis Kejar Rejeki 
· Genre Dot Com 
· Serambi Inaco 
· Minute to Win It 
· Indonesia Memang Bisa! 
· Forbidden Love 
· Maharani 
· Tawar-Tawaran Tawa! 
· Sehat Wanita 
· Games Menu Sehat (Gemes) 
· Ketok Magic 
· Awet Muda 
· Ketoprak Jenaka 
· Biskuat Juara Indonesia 
· Doctor Who 
· Untaian Kisah Ramadhan 
· Tabligh Uje 
· Garang Ke Sayang 

 
 

http://www.mnctv.com/index.php/mnu-about/mnu-sejarah?showall=&start=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aishiteru&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulan_Di_Atas_Mentari
https://id.wikipedia.org/wiki/Cerita_Cinta
https://id.wikipedia.org/wiki/Crime_Time
https://id.wikipedia.org/wiki/Dia_Ayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Fathiyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Keburu_Jodoh
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesucian_Cinta
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nada_Buat_Sang_Kekasih&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sampeyan_Muslim%3F
https://id.wikipedia.org/wiki/Si_Miskin_%26_Si_Kaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Tendangan_Si_Madun
https://id.wikipedia.org/wiki/Cinta_Sejati
https://id.wikipedia.org/wiki/Pesta_Olahraga_Negara-Negara_Asia_Tenggara_2011
https://id.wikipedia.org/wiki/Pesta_Olahraga_Negara-Negara_Asia_Tenggara_2011
https://id.wikipedia.org/wiki/RCTI
https://id.wikipedia.org/wiki/Global_TV
https://id.wikipedia.org/wiki/Global_TV
https://id.wikipedia.org/wiki/SINDOtv
https://id.wikipedia.org/wiki/MNC_Sports
https://id.wikipedia.org/wiki/Ranum
https://id.wikipedia.org/wiki/Senggol-Senggol_Asmara
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mendadak_Ting_Ting&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Maharani
https://id.wikipedia.org/wiki/Segalanya_Cinta
https://id.wikipedia.org/wiki/Si_Alif
https://id.wikipedia.org/wiki/Si_Cecep
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tawar-Tawaran_Tawa!&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Indosiar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sea_muscle_king_viking
https://id.wikipedia.org/wiki/Minute_to_Win_It
https://id.wikipedia.org/wiki/Doctor_Who
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· Tegar 
· The Owl 

 · Indonesia Beraksi 

(https://id.wikipedia.org) 

2.6    Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Perusahaan 

(Sumber : www.mnc.com) 

 

https://id.wikipedia.org/
http://www.mnc.com/
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2.7  Struktur Perusahaan 

 

Gambar 2.2 :Struktur Perusahaan 

(Sumber : www.mnc.com)

http://www.mnc.com/
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori dan konsep dasar yang terkait dengan 

judul penelitian. Dengan mengambil data – data dari referensi buku dan juga 

internet yang berguna untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam 

perancangan komunikasi visual sebagai sarana promosi PT. Nusantara Sarana 

Outlet MNC Group di Jakarta pusat  

3.1   Definisi Media 

 Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi 

proses belajar Purnamawati dan Eldarni (2001 : 14)  

Menurut K. Prent CM, dkk (Putra, 2007 : 4) mengatakan bahwa media 

berasal dari  kata Latin “medium” (tunggal) “media” (jamak) yang secara 

harfiah berarti: pertengahan, tengah, pusat . Dengan demikian, menyebut 

“media” sudah berarti jamak, tidak perlu media-media. 

Menurut Djamarah (1995:136) Media adalah alat bantu apa saja yang 

dapat  dijadikan  sebagai  penyalur  pesan  guna mencapai tujuan. Hamidjojo 

dalam Latuheru (1993:187), memberi batasan media sebagai semua bentuk 

perantara   yang    digunakan    oleh    manusia  untuk   menyampaikan  atau 
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menyebarkan  sebuah  ide, gagasan, atau pendapat sehingga dapat ke penerima 

yang dituju. 

(http://media-grafika.com/pengertian-media-pembelajaran)  

Adapun beberapa jenis media secara umum dibagi menjadi 3 antara 

lain : 

1. Media Visual : 

Media Visual adalah media yang bisa dilihat, dibaca dan diraba. Media ini 

mengandalkan indra penglihatan dan peraba. Berbagai jenis media ini sangat 

mudah didapatkan. Contoh media yang sangat banyak dan mudah untuk 

ditemui dan didapatkan dimana saja maupun dibuat sendiri. Contoh : Media 

foto, gambar,  komik, poster, majalah, buku, miniatur, alat peraga, banner 

brosur dan sebagainya. 

2. Media Audio : 

Media audio adalah media yang bisa didengar oleh indra pendengaran kita 

atau telinga sebagai media salurannya. Contohnya : Suara, musik instrument, 

lagu, siaran radio, kaset suara (tape) atau CD/DVD dan sebagainya. 

3. Media Audio Visual : 

Media audio visual yang bisa didengar maupun dilihat secara 

bersamaan. Media ini menggerakkan indra pendengaran dan penglihatan 

secara bersamaan. Contohnya : Media Drama, pementasan, televisi, film 

bioskop dan media VCD/DVD. Internet termasuk dalam bentuk media audio 

visual, tetapi lebih lengkap dan menyatukan semua jenis format media 

sehingga disebut “Multimedia” karena berbagai format ada dalam internet. 
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Sedangkan John M. Echols dan Hassan Shadili (Putra, 2007 : 4) di 

dalam kamus Inggris – Indonesia, menyebut bahwa “media” mengacu pada 

kata tunggalnya “medium”. Ada banyak makna yang diberikan disana, namun 

yang cocok dan relevan dengan kata media sosial adalah suatu perantara 

sebagai penghubung untuk memberikan akses di dalam bersosialisasi di 

jejaring internet. 

3.2   Definisi Promosi 

Promosi pada penjualan merupakan serangkaian teknik persuasif yang 

menawarkan insentif atau nilai tambah pada suatu produk, baik kepada para 

perantara maupun pemakai langsung, dalam jangka waktu tertentu dan 

digunakan untuk mencapai sasaran penjualan yang segera atau secepatnya 

(Harjanto, 2009:84). Promosi penjualan (sales promotion) terdiri dari semua 

kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mendorong terjadinya pembelian 

suatu produk secara cepat, atau dalam waktu yang relatif singkat. 

Promosi merupakan bagian penting dari pemasaran suatu produk 

karena promosi akan membantu konsumen untuk mengingat merek atau brand 

(Harjanto, 2009:262). Promosi menjadi kegiatan penting yang berperan aktif 

dalam mengenalkan, memberitahukan, dan menginformasikan potensi suatu 

produk agar keberadaannya lebih dikenal oleh masyarakat luas dan 

mendorong masyarakat untuk berkunjung atau menggunakan produk yang 

dipromosikan. 

Michael Ray (Morissan, 2010:16) menyatakan bahwa promosi adalah 

koordinasi  dari  seluruh  upaya  yang  dimulai   oleh   pihak  penjual  untuk 
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membangun berbagai saluran informasi dan persuasi untuk menjual 

barang dan jasa atau memperkenalkan suatu gagasan. Informasi yang 

terkandung dalam promosi biasanya berisi bujukan atau mengingatkan 

konsumen kembali tentang sebuah produk. 

Promosi mencakup berbagai metode dan teknik yng digunakan untuk 

berkomunikasi dengan para konsumen potensial. Untuk mengadakan promosi, 

setiap perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat alat promosi manakah 

yang dipergunakan agar dapat mencapai keberhasilan dalam penjualan. 

Beberapa unsure yang mendukung promosi, yakni Bauran promosi. Adapun 

jenis bauran promosi menurut Philip (Basir, 2010:157) adalah sebagai berikut 

: 

1. Periklanan ( Advertising) : 

Kegiaatan komunikasi non – personal tentang produk, jasa, atau gagasan 

yang dismapaikan ke target pasar yang menjadi sasaran melalui berbagai 

media. 

2. Promosi  Penjualan (Sales Promotion ) : 

Variasi insentif jangka pendek untuk merangsang pembelian atau 

penjualan  suatu  produk  atau  jasa. 

3. Hubungan Masyarakat dan Publishitas ( Public Relation and Publishity) : 

Serangkaian kegiatan komunikasi yang dipergunakan untuk 

menciptakan dan memelihara hubungan yang kondusif baik di internal 

maupun eksternal perusahaan pemasar. 
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4. Penjualan Personal (Personal Selling ) : 

Penyajian lisan dalam suatu pembicaraan dengan satu atau beberapa 

pembeli potensial dengan tujuan untuk melakukan penjualan. 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing ) : 

Komunikasi langsung yang digunakan dari e-mail, telepon, faximily, 

internet, untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen secara 

jelas. Promosi dan penjualan dilakukan langsung kepada konsumen akhir. 

3.3   Definisi Media Promosi dan Periklanan 

Media promosi meliputi seperangkat yang dapat memuat atau 

membawa pesan - pesan penjualan kepada calon pembeli  (Frank Jefkins, 

1995:84). Mengaplikasikan media dalam promosi tergantung pada konsep, 

strategi dan tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Kotler dan Keller (2007:234), sebuah promosi akan lebih 

efektif jika dilakukan dengan beriklan. Masing - masing jenis iklan memiliki 

beberapa tujuan, antara lain:   

1.   Iklan Informatif  : 

Iklan informatif ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan 

pengetahan tentang  produk baru  atau produk yang sudah ada.   

2.   Iklan Persuasif   

Iklan persuasif ini bertujuan untuk menciptakan menciptakan 

kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu  produk atau jasa. 
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3. Iklan Pengingat  

Iklan pengingat ini dimaksudkan untuk merangsang pembelian kembali 

produk atau jasa. 

4.   Iklan Penguat   

Iklan penguat ini dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli konsumen yang 

sudah ada bahwa produk yang mereka beli atau yang mereka gunakan 

tepat.   

Periklanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk 

mengkomunikasikan produk atau jasa yang dihasilkan, dan memerlukan 

pembayaran serta menggunakan media yang bervariasi. Dalam hal ini 

pemilihan media priklanan yang tepat dapat ditempuh dengan menentukan 

jangkauan, frekuensi, dan dampak yang diinginkan (memilih diantara berbagai 

jenis media utama, memilih sarana media tertentu, memutuskan waktunya, 

serta memutuskan alokasi media secara geografis).   

Yang dimaksudkan dengan jangkauan disini, bahwa media yang akan 

kita gunakan harus mampu menjangkau audience yang ditargetkan, sehingga 

media yang digunakan tidak ada yang sia - sia. Jangkauan paling berperan 

penting ketika meluncurkan produk baru, merek satu diantara merek lainnya, 

perluasan merek terkenal, dan memburu pasar sasaran yang baru. Frekuensi 

merupakan jumlah waktu penayangan iklan, jumlah waktu tersebut dalam 

kurun waktu tertentu agar tepat dan efektif.   

Dalam hal ini frekuensi penayangan akan berperan penting jika 

terdapat   pesaing   yang   kuat,  sesuatu  yang  rumit  untuk  diceritakan, dan 
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penolakan konsumen yang tinggi. Sedangkan dampak merupakan efek akhir 

yang diinginkan setelah iklan tersebut tayang. 

Selain menempuh langkah diatas ada beberapa variabel yang harus di 

pertimbangkan pula untuk menentukan media periklanan yang tepat, 

diantaranya kebiasaan media audience sasaran, ciri - ciri produk, ciri - ciri 

pesan, dan biaya yang akan dikeluarkan. Penyampaian iklan, baik untuk 

televisi maupun cetak, bisa dilakukan menggunakan berbagai cara, antara lain:  

1.   Maskot sebagai daya tarik (Boboiboy pada iklan Choki - choki)  

2.   Human Interest (model sebagai daya tarik)   

3.   Tokoh / idola / bintang film / selebriti  

4.   Anak kecil, Contoh: Pepsodent, susu anak, oreo dan lain- lain. 

5. Orang yang sebelumnya tidak dikenal yang akhirnya menjadi terkenal. 

Contohnya “Afika” iklan Oreo rasa Baru. 

3.4   Media Periklanan 

Untuk media periklanannya lebih mudah memilih media periklanan 

yang cetak, karena media cetak sangat mudah di lihat oleh masyarakat dan 

dapat ditempatkan dimana saja. Media cetak adalah media yang statis dan 

mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan 

sejumlah kata, gambar, foto, dalam tata warna dan halaman putih. 

(Kasali,1995:87).  Jenis media cetak diantaranya : Koran, Majalah, Poster,  

flyer,  leaflet, pamflet. 
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1. Koran  

Koran merupakan media utama yang digunakan dalam periklanan di 

Indonesia, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:  

a. Jangkauan distribusi koran tidak dibatasi.   

b. Jangkauan media lainya, televisi dan radio, dibatasi.   

c. Harga satuan koran murah dan dapat dibeli eceran.   

2. Majalah  

Berbeda dengan koran, majalah telah jauh lebih menspesialisasikan 

produknya untuk menjangkau konsumen tertentu. Setiap majalah umumnya 

memiliki pembaca yang yang jauh lebih sedikit daripada koran, namun 

memiliki pasar yang lebih mengelompok, usia majalah juga jauh lebih panjang 

daripada usia koran. Mengapa memilih majalah, ada beberapa alasan sebagai 

berikut:  

a. Khalayak sasaran yaitu salah satu keunggulan majalah jika dibandikan 

dengan media promosi lainnya karena kemampuannya menjangkau 

segmen pasar tertentu yang terspesialisasi. Majalah - majalah special 

interest  mempunyai peranan yang penting dan akan sangat disukai sebagai 

media periklanan karena dianggap memiliki  captive market.  

b.  Penerimaan khalayak yaitu kemampuannya yang  mengangkat produk - 

produk yang diiklankan sejajar dengan persepsi khalayak sasaran terhadap 

prestise majalah yang bersangkutan. 
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c.   Long life span yaitu majalah  adalah  media yang memiliki usia.  

d. Kualitas visual yaitu kualitas visual majalah sangat prima karena 

umumnya dicetak diatas kertas berkualitas tinggi. Dengan demikian 

majalah dapat menyajikan tata warna atau pola warna, reproduksi foto baik 

hitam -putih ataupun berwarna dengan  sangat baik.  

e.  Promosi penjualan yaitu majalah merupakan media yang efektif untuk 

menyiarkan pesan iklan yang berhubungan dengan promosi penjualan 

seperti voucher diskon, kupon – kupon yang akan diundi, contoh - contoh 

produk, dan kartu - kartu petunjuk  (Kasali, 1995:335).  

3.   Brosur   

Brosur adalah terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga 

sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan  terbitan lain, dan selesai 

dalam sekali terbit. Halamanya sering dijadikan satu (antara lain dengan 

stapelr, benang, atau kawat), biasanya memiliki sampul, tidak 

menggunakan jilid keras. Menurut definisi UNESCO, brosur adalah 

terbitan tidak berkala yang tidak dijilid keras, lengkap (dalam satu kali 

terbitan), memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi tidak lebih dari 48 

halaman, diluar perhitungan sampul. Bila terdiri dari satu halaman, brosur 

atau pamflet umumnya dicetak pada kedua sisi, dan dilipat dengan pola 

lipatan tertentu hingga membentuk sejumlah panel yang terpisah. Pamflet 

yang hanya terdiri satu lembar/halaman sering disebut selebaran (leaflet, 

flier , atau  flyer). Selain itu brosur yang memuat tentang  produk  disebut  

juga  sebagai  katalog  produk. 
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4.   Pamflet  

Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa 

penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembar kertas 

disatu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, 

atau bahkan seperempatnya, sehingga  terlihat lebih kecil dapat  juga  disebut 

selebaran.  

5.   Poster    

Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat 

komposisi gambar dan huruf diatas kertas berukuran besar. Pengaplikasiannya 

dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat 

mencari perhatian mata sekuat mungkin. Karena itu poster biasanya dibuat 

dengan warna - warna kontras dan kuat. Poster bisa menjadi saran iklan, 

pendidikan, propaganda, dan dekorasi. Selain itu bisa pula berupa salinan 

karya seni terkenal. 

3.5  Bauran Media Promosi 

Unsur  promosi  dalam  bauran  pemasaran  jasa  mempunyai  peranan  

penting dalam  membantu  komunikasi positioning  jasa  kepada  konsumen.  

Menurut Payne yang mendefinisikan komunikasi sebagai program  

komunikasi  yang  berhubungan dengan  pemasaran  produk  dan  jasa.   

Adapun  pengertian  bauran  promosi yang di definisikan oleh  

menurut  Kotler,  Armstrong  (2010:426) di buku marketing mix  adalah : 
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“Promotion  mix / marketing communication mix is the specific 

blend of promotion tools that the company uses to persuasively  

communicate  customer  value  and  build  customer  relationship”. 

(komunikasi  pemasaran  merupakan  perpaduan khusus dari alat 

promosi yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan nilai 

komunikasi dan membangun hubungan dengan konsumen) 

Perpaduan khusus yang dimaksud pada kalimat diatas adalah 

perpaduan untuk digunakan perusahaan agar dapat meraih tujuan iklan dan 

pemasaran yang akan disampaikan pada konsumen. 

Bauran promosi merupakan penggabungan dari lima model 

komunikasi dalam pemasaran yang disebut sebagai alat promosi (promotion 

tools) yang diklarifikasikan oleh Kotler (2005:249) sebagai berikut :  

1.  Periklanan (advertising)  

“Any  paid  form  of  nonpersonal  presentation  and  promotion  of  ideas,  

goods,  or services  by  an  indentified  sponsor”. Iklan merupakan suatu 

bentuk  presentasi  yang tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  dan  gagasan  

promosi,  barang,  atau  jasa  oleh sponsor  yang  telah  ditentukan.  

Komunikasi yang dilakukan oleh sponsor bersifat massal karena 

menggunakan  alat  media  massa.  

2.  Penjualan perorangan (personal selling)  

“Personal presentation by the firm’s sales force for the purpose of making 

sales and building customer relationship”. Penjualan perorangan  merupakan 
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bentuk presentasi perorangan dari bagian penjualan  perusahaan dengan tujuan  

membuat penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Bentuk 

presentasi dilakukan dengan interaksi tatap  muka terhadap calon pembeli 

dengan tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan memperoleh 

pemesanan.  

3.  Promosi penjualan (sales promotion)  

“Short-term  incentives  to  encourage  the  purchase  or  sale  of  a  

product  or service”. Promosi penjualan merupakan intensif jangka pendek 

untuk mendorong penjualan  barang  atau  jasa  yang  akan  diberikan  kepada 

pasar sasaran. Perusahaan melakukan ini guna untuk meningkatkan tingkat 

penjualan  barang  yang  kurang  diminati di pasar.  

4.  Publisitas (public relation)  

“Building  good  relations  with  the  company’s  various  publics  by  

obtaining favorable publicity, building up a good corporate image, and 

handling or heading off unfavorable  rumors,  stories,  and  events”. Publisitas 

merupakan cara membangun hubungan baik dengan publik untuk  

menghindari  hal  negatif  dan  membawa perusahaan  akan  citra  yang  baik. 

Berbagai program yang telah dirancang untuk mempromosikan atau 

melindungi citra perusahaan  atau  masing - masing  produknya.  

5.  Pemasaran langsung (direct marketing)  

“Direct  connections  with  carefully  targeted  individual  consumers  to  

both  obtain an immediate response and cultivate lasting customer 

relationship – the use of direct mail, the telephone, direct-response television. 
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e-mail, the internet, and other tools to communicate  directly  with  

specific  consumers”. Pemasaran langsung menunjukan komunikasi  langsung 

dengan sejumlah konsumen sasaran guna memperoleh tanggapan  ataupun 

berdialog dengan pelanggan dan calon pelanggan melalui penggunaan surat, 

telepon, faksimili, e-mail, dan internet.  

Bauran komunikasi promosi selalu terkait dengan cara penyampaian 

sejumlah pesan dan penggunaan visual yang tepat sebagai syarat  keberhasilan  

program promosi.  Bauran  tersebut  mempunyai  tahapan  komunikasi  dan  

strategi  pesan  yang disusun  berdasarkan  tercapainya  kesadaran  produk  

barang  atau  jasa  (awareness / attention), membuat  ketertarikan  produk  

(interest),  membuat  keinginan  untuk  memiliki  produk (desire),  dan  

mengajak  pelanggan  untuk  melakukan  tindakan  dalam  pembelian produk 

(action). Kajian komunikasi tahapan tersebut dikenal dengan rumusan AIDA 

(Attention, Interest, Desire, Action).   

Komunikasi terjalin baik dengan konsumen dan perantara melalui 

komunikasi pemasaran  dalam  meningkatkan  upaya  pemasaran produk.  

Seorang  pemasar  harus bisa  memahami  bagaimana  proses  komunikasi  itu  

berlangsung.  Suatu  model komunikasi pemasaran meliputi dari siapa 

pengirimnya, apa yang akan disampaikan, media  komunikasi  yang  

digunakan,  ditujukan  kepada  siapa,  dan  akibat  yang  akan ditimbulkan. 

Sebagai seorang pengirim (komunikator) berusaha untuk menyampaikan 

pesan  yang  diterima  oleh  konsumen  sesuai  kehendak  pengirim.  Model  

proses   komunikasi   memberikan   gambaran   tentang   penetapan  respon 
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audience yang akan dikehendaki sehingga komunikator dapat beralih ke  

pembuatan  pesan  yang   efektif   menurut  Kotler,  Armstrong (2004:73). 

3.6   Garis 

Gerakkan alat gambar atau penggores lain pada tafril atau bidang akan 

meninggalkan sebuah bekas. Bekas itu disebut goresan atau garis, disebut 

demikian karena bentuknya yang kecil memanjang. Terdapat beberapa macam 

garis seperti : garis horizontal, vertikal, diagonal, lengkung, lengkung s, dan 

zig - zag. Dalam buku Nirmana Dasar - dasar Seni dan Desain ( Drs. Sadjiman 

Ebdi Sanyoto, 2009 :  65), disetiap garis memiliki karakter yang merupakan 

bahasa rupa dari unsur garis. Berikut ini beberapa karakter garis tersebut:  

1.   Garis horizontal  

  Garis horizontal atau garis mendatar air mengasosiasikan cakrawala laut 

mendatar, pohon tumbang dan benda - benda lain yang panjang mendatar. 

Mengesankan keadaan istirahat dan memberikan karakter tenang, damai, pasif, 

kaku. Garis ini melambangkan ketenangan dan kedamaian.  Susunan garis 

horizontal akan menghasilkan kesan tenang, damai, tetapi pasif.   

2.   Garis vertikal  

Garis vertikal atau garis tegak mengasosiasikan benda - benda yang berdiri 

tegak seperti batang pohon, orang berdiri dan tugu. Garis vertikal 

mengesankan keadaan tak bergerak sesuatu yang melesat menusuk langit, 

mengesankan agung, jujur, cerah dan cita- cita. Garis ini memberikan karakter 

seimbang, megah, kuat, tetapi statis dan kaku. Melambangkan kemegahan, 
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kekuatan, kejujuran dan kekokohan.   Susunan garis vertikal  menghasilkan  

kesan stabil, kuat, megah, dan kaku.  

3.   Garis diagonal  

Garis diagonal mengasosiasikan orang lari, pohon doyong, dan kuda 

meloncat.  Kesan dari garis ini,  objek dalam keadaan tidak seimbang.   Garis 

diagonal memberikan karakter gerakan, lincah, gerak lari. Melambangkan 

kegesitan dan kelincahan. Susunan garis diagonal menghasilkan  kesan  

bergerak  lari  tetapi  tampak  tak  seimbang.   

4.   Garis lengkung  

Garis lengkung mengesankan ringan dan dinamis. Garis ini memiliki 

karakter dan membe rikan kesan ringan dan dinamis. Susunan garis lengkung 

akan memberikan kesan ringan, dinamis dan kuat.   

5.   Garis lengkung S   

Garis lengkung S merupakan garis majemuk. Garis ini dibuat melengkung 

ke atas bersambung melengkung ke bawah. Garis ini merupakan garis  

terindah dari semua bentuk garis, memberikan asosiasi gerakan ombak. Garis 

ini memiliki karakter luwes  dan melambangkan keindahan.  

6.   Garis zig- zag  

Garis zig- zag merupakan garis lurus patah- patah bersudut runcing. Garis 

ini memberikan karakter dan kesan bahaya serta kengerian karena dibuat 

dengan tikungan- tikungan tajam dan mendadak.  Jika dalam irama musik 

seperti rock dan metal. Susunan garis - garis zig - zag memberikan kesan 

semangat tetapi ada kesan bahaya dan kengerian. 
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3.7   Warna 

Warna memainkan peran yang sangat besar dalam pengambilan 

keputusan saat membeli barang. Karena itu memilih warna yang tepat 

merupakan proses yang sangat penting dalam mendesain.  

Memilih warna tidak hanya sekedar mengikuti selera pribadi 

berdasarkan perasaannya saja, tetapi telah memilihnya dengan penuh 

kesadaran akan kegunaannya. Sifat warna digolongkan menjadi dua golongan 

ekstrem yaitu warna panas dan warna dingin (Dharmaprawira, 2002:33) 

dengan penjelasan sebagai berikut:  

 1.  Warna panas adalah keluarga merah / jingga yang memiliki sifat dan 

pengaruh hangat, segar, menyenangkan, merangsang, dan  bergairah.    

 2.  Warna dingin adalah kelompok biru/hijau yang memiliki sifat dan 

pengaruh sunyi, tenang, makin tua, dan makin gelap serta arahnya makin 

menambah enggelam dan depresi.  

Berikut ini adalah warna- warna yang mempunyai asosiasi dengan 

pribadi seseorang diambil dari buku  Design in Dress  oleh Marian L.David 

dalam buku Warna Teori dan Kreativitas Penggunaannya  (Dharmaprawira, 

2002: 37) ,  sebagai berikut :  

Merah   : cinta, nafsu,  kekuatan,  berani,  primitif,  menarik,  

bahaya, dosa, pengorbanan.  

Merah Jingga : semangat, tenaga, kekuatan, pesat, hebat, gairah.   

Jingga  : hangat, semangat muda, ekstremis, menarik. 
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Kuning Jingga   : kebahagiaan,   kegembiraan,    optimisme, terbuka,   

penghormatan.  

Kuning : cerah,   bijaksana,    terang,    pengecut,   bahagia,   

hangat, pengkhianatan. 

Kuning Hijau   : persahabatan, muda, kehangatan, baru, gelisah, berseri.   

Hijau Muda    : kurang   pengalaman,    segar,    kaya,   tumbuh,    iri  hati, 

cemburu.   

Hijau Biru   : istirahat, tenang, santai,  diam, lembut,  setia, kepercayaan.   

Biru       : damai, setia, konservatif,  pasif terhormat, depresi, lembut,  

menahan diri, ikhlas.  

Biru Ungu : spiritual, kelelahan, sederhana, keterasingan, hebat, tenang, 

sentosa, tersisih, kesuraman, kematangan, rendah hati.   

Ungu     : agung  (mulia), pendiam,  misteri, kuat, supremasi, 

formal, melankolis,  

Merah Ungu   : tekanan, intrik, drama, terpencil, penggerak, teka-teki.   

Coklat      : hangat,  alami,  bersahabat, kebersamaan,  tenang, sentosa,  

rendah hati.   

Hitam     : kuat, duka cita,  resmi,  kematian, keahlian, tidak menentu.   

Abu - abu   : tenang, bimbang, tidak jelas, tidak menentu.   

Putih      : senang,  harapan,  murni,  lugu,  bersih,  spiritual,  pemaaf,  

  cinta,  tenang.   

Menurut Drs. Sadjiman Ebdi Sanyoto di dalam bukunya yang berjudul    

Nirmana  Dasar  -  dasar  Seni  dan  Desain  (2009),  tentang  karakter  dan 
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simbolisasi warna dijelaskan bahwa warna kuning memiliki karakter terang, 

gembira, ramah, supel, riang, cerah, hangat. Warna kuning juga 

melambangkan kecerahan, kehidupan, kemenangan, kegembiraan, 

kemeriahan, kecemerlangan, humor dan peringatan. Sedangkan warna jingga / 

orange memiliki karakter semangat, merdeka, dan anugerah. Warna ini 

melambangkan kehangatan dan keseimbangan. Warna jingga dapat 

mempengaruhi sistem saraf, menimbulkan nafsu makan, dan dapat 

memberikan kesan murah dalam arti harga. 

3.8   Tipografi 

Tipografi merupakan istilah  yang sering digunakan sebagai cara 

memilih dan mengelola huruf dalam desain grafis. Pengelolahan tipografi  

akan sangat menentukan keberhasilan dalam desain, karena dibaca tidaknya 

sebuah pesan tergantung pada huruf yang digunakan, keterbacaan huruf, dan  

cara penyusunannya pula.  

Berdasarkan fungsinya, huruf dibagi menjadi dua macam yaitu huruf 

teks dan huruf judul (Supriyono, 2010:23). Jika menggunakan huruf teks, 

sebaiknya memilih huruf yang sederhana dan akrab dengan pembaca misalnya 

Times New Roman   dan  Arial, nilai keterbacaan jauh lebih penting dari pada 

keindahan. Sedangkan untuk huruf judul, dapat menggunakan jenis huruf yang 

sedikit unik dengan tetap menjaga nilai keterbacaan dan kesesuaian untuk 

menarik minat pembaca. Pemakaian huruf yang berlebihan  akan memberikan 

kesan  crowded  atau berdesakkan. Kesederhanaan huruf menjadi syarat untuk 

menciptakan sebuah desain yang nyaman untuk dibaca. 



33 
 

 

Menurut (Rustan, 2011: 1- 10) pengelompokan huruf sesuai garis besar 

antara lain:   

1.   Serif   

Huruf jenis serif ini dapat dikenali dari memiliki kait yang terdapat 

diujung – ujungnya. Selain membantu keterbacaan, serif juga memudahkan 

saat diukir ke batu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.1 Contoh huruf Serif 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

2.    Sans Serif  

Huruf jenis sans serif ini tidak memiliki kait yang terdapat pada ujung 

– ujungnya hurufnya. Sans serif melambangkan kesederhanaan, selain itu jenis 

sans serif juga memiliki karakter ringan, dinamis, modern dan to the point .  

 

 

 

Gambar 3.2 Contoh huruf Sans Serif  

Sumber:  Hasil Olahan Penulis 
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3.    Script    

Jenis huruf ini juga sering disebut Kursif. Huruf ini menyerupai 

goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam dan 

biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan adalah sifat pribadi, akrab, 

keanggunan, dan kepuasan. Seperti halnya huruf jawa adalah salah satu 

contohnya.  : 

 

Gambar 2.3 Contoh huruf Script 

Sumber:  Hasil Olahan Penulis  

 

Huruf  Sans  serif   cocok untuk  heading  karena memiliki karakter 

yang elegan, lugas, tegas, simple, dan mudah dibaca. Sementara untuk huruf  

Serif memiliki kesan luwes, fleksibel, familier, dan lebih nyaman dibaca untuk 

teks panjang (Supriyono, 2010 : 32).   

Pemilihan huruf yang tepat belum tentu menghasilkan teks yang 

nyaman untuk dibaca, untuk itu perlu beberapa pertimbangan untuk mengelola 

huruf, diantaranya : 
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1.   Ukuran Huruf  

Nilai keterbacaan sebuah huruf ditentukan pula oleh besar kecil huruf 

yang digunakan. Jika ingin me nonjolkan judul sebagai eye catcher   maka 

huruf perlu dibuat besar, tebal, dan kontras. Sedangkan jika ingin 

menonjolkan gambar atau unsur visual pada desain maka judul bisa dibuat 

lebih kecil agar komposisinya enak dilihat dan tidak bersaing merebut 

perhatian pembaca.   

2.   Variasi Huruf  

Tebal tipis sebuah huruf juga berpengaruh pada keterbacaan sebuah 

desain. Huruf tebal biasanya digunakan untuk  display   atau  eye catcher.  

Huruf tebal efektif jika digunakan  pad poster, iklan, leaflet, dan publikasi 

lainnya. Sedangkan huruf tipis cocok digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang halus, sopan, dan informasi yang ringan, yang didukung 

dengan latar yang cukup kontras.   

3.   Panjang Baris atau Lebar Kolom  

Pengaturan panjang baris perlu disesuaikan dengan spasi dan ukuran 

huruf. Menurut penelitian spancer, jumlah huruf per baris yang nyaman 

dibaca adalah sekitar 60 karakter. Baris teks yang terlalu pendek 

mengakibatkan banyak penggalan kata yang dapat mengganggu 

kenyamanan saat membaca.   

4.   Spasi Baris (leading)  

Pengaturan jarak baris ini bertujuan untuk kenyamanan membaca 

(readability)    dan     keindahan     (aesthetic).   Kerapatan   baris   dapat 
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disesuaikan dengan panjang baris. Terkadang hanya butuh kepekaan rasa 

untuk menentukan jarak baris sesuai dengan komposisi, dan keseimbangan 

pada desain nya.   

5.   Spasi Huruf, kerning,  dan  tracking   

Kerning  merupakan pengaturan spasi huruf yang hanya dilakukan 

pada dua huruf berdampingan dalam satu kata. Tracking merupakan spasi 

huruf dalam satu kata yang dirapatkan atau direnggangkan. Keduanya 

dilakukan tentu untuk memberikan kemudahan membaca.   

6.   Bentuk Susunan 

Dalam perancangan tipografi penataan baris (alignment ) memiliki 

peranan penting sebagai penunjang  legabitility (keterbacaan) serta estetika 

dari perancangan. Berdasarkan bentuk susunannya, baris teks dapat ditata 

dengan lima cara, yaitu: (1) rata kiri/ flush left , (2) rata kanan/ flush right , 

(3) rata tengah / centered, (4) rata kiri kanan / justified, dan (5) asimetris / 

random. 

3.9   Layout  

Prinsip layout yang baik adalah yang selalu memuat 5 prinsip utama 

dalam desain,  yaitu proporsi, keseimbangan, kontras, irama dan kesatuan 

(Kusrianto, 2007:277). Dalam penerapan perancangan ini desain layout 

menjadi landasan untuk dijadikan acuan dasar dalam memberikan panduan 

dalam mendesain layout dari perancangan media promosi prod uk Diva. Untuk 

mengatur layout, di perlukan pengetahuan akan jenis- jenis layout. 
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Berikut adalah jenis- jenis layout pada media cetak, baik brosur,  majalah, 

iklan maupun pada buku:  

1.   Mondrian Layout  

Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, 

yaitu penyajian iklan yang mengacu pada bentuk - bentuk  square / landscape / 

portait , dimana masing - masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian 

dan memuat gambar / copywriting yang saling berpadu sehingga membentuk 

suatu komposisi yang konseptual.  

2.  Multi Panel Layout  

Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa 

tema visual dalam bentuk yang sama ( square/double square  semuanya).  

3.   Picture Window Layout  

Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan ditampilkan secara close 

up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan 

model ( public figure).   

4.  Copy Heavy Layout   

Tata letaknya mengutamakan pada bentuk  copy writing  (naskah iklan) 

atau dengan kata lain komposisi layoutnya didominasi oleh penyajian teks 

(copy).  

5.  Frame Layout   

Suatu tampilan ik lan dimana border/bingkai/frame nya membentuk 

suatu naratif (mempunyai cerita). 
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6.  Shilhoutte Layout  

Sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau tehnik fotografi dimana 

hanya ditonjolkan bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Text - Rap atau 

warna spot color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar seadanya 

dengan tehnik fotografi.   

7.  Type Specimen Layout  

Tata letak iklan yang hanya menekankan pada penampilan jenis huruf 

dengan point size yang besar. Pada umumnya hanya berupa Head  Line   saja.   

8.  Sircus Layout   

Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. 

Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang - kadang teks dan susunannya 

tidak beraturan.  

9.  Jumble Layout   

Penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari  sircus  layout , yaitu 

komposisi beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur.  

10.  Grid Layout   

Suatu tata letak iklan yang mengacu pada konsep grid, yaitu desain iklan 

tersebut seolah - olah bagian per bagian (gambar atau teks) berada di dalam 

skala grid.  

11.  Bleed Layout  

Sajian iklan dimana sekeliling bidang menggunakan  frame   (seolah - 

olah belum dipotong pinggirnya). Catatan: Bleed artinya belum dipotong 

menurut pas cruis (utuh) kalau Trim sudah dipotong. 
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12.  Vertical Panel Layout  

Tata letaknya menghadirkan garis pemisah secara  vertical  dan membagi 

layout iklan tersebut.  

13.  Alphabet Inspired Layout  

Tata letak iklan yang menekankan pada susunan huruf atau angka yang 

berurutan atau membentuk suatu kata dan diimprovisasikan sehingga 

menimbulkan kesan narasi (cerita).  

14.  Angular  Layout  

Penyajian iklan dengan susunan elemen visualnya membentuk sudut 

kemiringan, biasanya membentuk sudut antara 40 -70 derajat.  

15.  Informal  Balance Layout   

Tata letak iklan yang tampilan  elemen visualnya merupakan suatu 

perbandingan yang tidak seimbang.  

16.  Brace  Layout   

Unsur - unsur dalam tata letak iklan membentuk letter L (L- Shape). Posisi 

bentuk L nya bisa tebalik, dan dimuka bentuk L tersebut dibiarkan kosong.   

17.  Two Mortises Layout  

Penyajian bentuk iklan yang penggarapannya menghadirkan dua inset 

yang masing - masing memvisualkan secara diskriptif mengenai hasil 

penggunaan/detail dari produk yang ditawarkan.  

18. Quadran Layout 

Bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi empat bagian 

dengan volume / isi yang berbeda. Misalnya kotak pertama 45%, kedua 5%. 
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ketiga 12%, dan keempat 38%. (mempunyai perbedaan yang menyolok 

apabila dibagi empat sama besar).  

19.  Comic Script Layout  

Penyajian iklan yang dirancang secara kreatif sehingga  merupakan bentuk 

media komik, lengkap dengan captions  nya.   

 20.  Rebus Layout  

Susunan layout iklan yang menampilkan perpaduan gambar dan teks sehingga 

membentuk suatu cerita.   

3.10   Tagline  

Tagline adalah salah satu atribut dalam sistem identitas, berupa satu 

kata atau lebih yang menggambarkan esensi,  personality  maupun positioning 

brand (Rustan, 2009: 70). Eric Swart, seorang penulis dan ahli brand tagline  

dalam buku Logo mendefinisikan tagline sebagai susunan kata yang ringkas 

(biasanya tidak lebih dari 7 kata), diletakkan mendampingi logo dan 

mengandung pesan brand yang kuat ditujukan kepada audience tertentu.   

Tagline juga disebut dengan istilah slogan yang menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dalam periklanan. Kata - kata pada tagline   makin lama makin 

singkat namun sarat makna. Selain slogan, tagline   juga dikenal dengan istilah 

motto. Usia pemakaian  tagline   pada suatu brand tidak selamanya. Seringkali 

tagline diganti menyesuaikan perkembangan pasar dan gaya hidup target 

audiensnya (Rustan, 2009: 70). Menurut Rustan dalam buku  Logo, jenis - 

jenis tagline dibedakan berdasarkan sifatnya, seperti : 
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1.   Descriptive   : Menerangkan produknya / servisnya / janji brand.  

2.   Specific : Memposisikan  dirinya   sebagai   yang   paling  unggul  di   

  bidangnya.  

3.   Superlative   : Memposisikan dirinya sebagai yang paling unggul.  

4.   Imperative  : Menyuruh   /  menggambarkan  suatu  aksi,  biasa  diawali     

  dengan kata kerja. 

5.   Provocative    : Mengajak  /  menantang /  memancing  logika  atau  

emosi, seringkali berupa kalimat tanya. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 
 

 

 

 

4.1   Analisa Sistem 

Kerja praktik yang dilaksanakan di : 

Nama Perusahaan  : Brand Outlet (PT Nusantara Sarana Outlet) 

Divisi   : Production (Retoucher & Desain Grafis) 

Tempat   : Jl.  Kebon  Sirih  No. 17-19, Jakarta  Pusat  10340,  

  Indonesia 

Kerja Praktik ini Dilaksanakan oleh penyusun selama satu bulan, 

dimulai pada tanggal 27 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 24 Februari 

2016, dengan alokasi perminggu sebagai berikut : 

a) Senin - Jum’at    : Pukul 09.00 – 18.00 WIB 

b) Sabtu – Minggu : Libur 

(dengan  ketentuan  Istirahat pukul 12.00 – 13.00) 

Pada pelaksanaan kerja praktik diberi tugas atau pekerjaan yang 

berhubungan dengan Program studi Desain Komunikasi Visual dan yang 

berhubungan juga dengan internal di perusahaan Brand Outlet. 
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4.2  Implementasi Desain 

Dari sketsa desain terpilih pada masing – masing media 

diimplementasikan pada setiap media promosi yang telah dipilih. Untuk 

membuat iklan yang mampu membangun dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat atau bisa disebut brand awarness atas adanya Brand Outlet sebagai 

toko online yang menjual aneka kebutuhan fashion maka pada setiap desain 

dirancang sebagai berikut : 

1. Desain pada media promosi yang telah dirancang dengan membuat iklan 

promosi sesuai dengan karakteristik dari perusahaan. 

2. Warna yang akan dipakai pada setiap desain adalah Hitam, Putih, Merah, 

karena warna dasar dari ID Brand Outlet itu sendiri Hitam dan putih, tetapi 

diberikan tambahan warna Merah. Dan inilah warna - warna dasar yang pakai 

: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Warna Pilihan 

Sumber:  Hasil Olahan Penulis  

 

Warna Merah yang memiliki arti menarik, gairah, semangat dan kuat. Putih 

sendiri memiliki arti yang murni ,anggun, suci, sederhana, senang dan bersih, 

Warna  Hitam  sendiri  memiliki  arti  kuat,  resmi, dan  elegan, dan Dengan 
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adanya 3 warna ini bila digabungkan berarti barang – barang yang ada di 

brand outlet jelas “Menarik, Anggun dan pasti Elegan”. Dengan pilihan warna 

merah untuk menemani hitam dan putih, diyakini bisa membuat masyarakat 

menjadi lebih tertarik, apalagi kombinasi warna hitam, putih dan merah bisa 

terlihat anggun, dan elegan, dan tidak lupa sangat memiliki daya ketertarikan. 

3. Headline yang akan ditampilkan pada desain media komunikasi visual 

sebagai media promosi brand outlet adalah “Diskon” yang dimana tujuan dari 

media promosi ini adalah untuk mempromosikan Brand Outlet, sejalan dengan 

keinginan brand outlet yang akan mengadakan diskon sebelum lebaran dan 

sesudah lebaran, jadi dengan digunakan kata “diskon”, seperti sale, big sale, 

semuanya yang berhubungan dengan kata “diskon” 

4. Pesan yang disampaikan singkat dan mudah di ingat oleh target market, 

dengan konsep penyampaian seragam. 

5. Desain media komunikasi visual sebagai media promosi dirancang dengan 

konsep “simply” atau simple, diharapkan agar konsumen dengan mudah 

menerima dan bisa lebih menonjolkan produk dari Brand Outlet sendiri. 

6. Layout yang digunakan sangat simple, elegan dan pastinya humble. 

Layout di setiap media komunikasi visual sebagai media promosi ini, tidak 

menghilangkan identity dari BrandOutlet yang sangat simple yang elegan, tapi 

diberikan sedikit variasi dan permainan warna yang dimainkan, agar tentu 

menarik perhatian dari target pasar. 

Berikut disajikan implementasi final desain beserta rencana penempatan 

pada masing – masing media  : 
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.3  Final Desain Media Promosi 

1. Iklan Spanduk / Banner 

Media ini bisa juga diartikan dengan baliho, dengan media spanduk 

atau baliho ini, produk – produk yang di jual Brand Outlet dapat ditampilkan 

untuk menarik para pembeli. 

Gambar 4.2: Desain Final Media Promosi Spanduk(Baliho) atau Banner 

Sumber:  Hasil Olahan Penulis  

 

Spanduk / baliho ini dapat di cetak dengan ukuran 1m x 3m, dengan 

Kain dasar warna hitam yang di  cetak di printing offset, dan biasa di letakkan 

diluar (outdoor) atau lebih tepatnya di setiap sudut jalan Jakarta, atau sudut 

jalan yang potensial selalu dilalui oleh para konsumen. 

Bila ingin di cetak sebagai banner, bisa di cetak dengan ukuran 60 cm x 

160 cm, atau bahkan bisa lebih kecil, bisa disesuaikan pada tempatnya 

(indoor). Bila menjadi sebuah banner peletakannya berbeda dengan baliho 

atau spanduk, karena banner untuk indoor. Indoor disini bisa diletakkan di 

tempat - tempat umum seperti, di dalam Kereta(KRL), di dalam Terminal Bus, 
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di dalam Stasiun Kereta, di dalam bandara  atau tempat – tempat layanan 

umum lainnya yang banyak dikunjungi oleh konsumen. 

Konsepnya pada banner atau spanduk ini tidak telalu rumit, hanya 

sekedar seruan atau ajakan untuk melihat produk – produk yang paling laris di 

ramadhan saat ini dan menjelang lebaran, produk produk apa saja yang paling 

diburu oleh konsumen. Dan memberikan info diskon atau potongan harga 

yang terbatas oleh waktu, karena sifat dari banner dan spanduk sendiri yang 

sementara. 

Informasi yang ingin disampaikan pada banner atau spanduk ini adalah 

dengan agenda lebaran yang akan tiba, Brand Outlet sebagai outlet e-

commercial mengadakan “Lebaran Shopping” untuk melanjutkan tradisi 

masyarakat apabila mendekati Lebaran selalu mempunyai tradisi untuk 

“Shopping” untuk memenuhi tradisi memiliki pakaian baru untuk lebaran. 

Dengan Informasi Diskon Hingga 70% akan meningkatkan minat para 

pembeli untuk belanja dan untuk mengetahui tentang apa aja yang disediakan 

oleh BrandOutlet untuk segala produk Fashionnya. Dan dengan memiliki 

batas waktu, akan dipastikan dalam tempo waktu itu masyarakat akan segera 

mampir untuk  menjelajahi website Brand Outlet. 

2. Iklan Poster / Bilboard 

Media poster ini memiliki tujuan yang sangat penting, karena media poster 

harus dapat menarik perhatian pembacanya seketika, dan dalam hitungan 

detik, pesannya harus dapat dimengerti oleh para calon konumen. 
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Gambar 4.3: Desain Final Media Promosi Poster(Bilboard)  

Sumber:  Hasil Olahan Penulis  

Poster ini dirancang dengan info tepat, pesan yang cepat, dan warna 

yang begitu menarik mata untuk melihat poster ini. Dengan rancangan poster 

seperti itu, diharapkan calon konsumen akan cepat menangkap maksud dari 

poster ini, karena poster biasanya diletakkan pada tempat – tempat dimana 

orang - orang yang sedang bergerak dengan cepat(mobile). 

Konsep dasar pada poster ini adalah “Simply is Elegant” dengan point of 

interestnya sang Model cantik. Elegant di sini ditunjukan oleh paduan warna 

yang ada, paduan warna hitam, yang di padu oleh warna cerah merah dan 

putih membuat foto model tersebut seperti bidadari yang bersinar terang 

ditengah kegelapan, Dengan ada efek shine atau cahaya yang berwarna – 

warni menambah sisi elegant dari poster karena terlihat lebih eye-catching. 

Simply disini dari layout dan element – element yang terdapat di poster ini, 
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dan ditunjang oleh pakaian yang dikenakan oleh sang model yang simple, tapi 

terlihat mewah / elegan.  

Informasi yang ditampilkan disini adalah dalam Tahun 2016 ini 

terdapat “Fashion Sale” atau Potongan harga pada semua produk fashion 

Brand Outlet, besarnya “sale” sendiri tidak ditampilkan pada poster 

dikarenakan sudah di wakilkan oleh “only 2016” atau di artikan hanya tahun 

2016, itu dimakudkan agar konsumen atau calon pembeli langsung tertarik 

untuk melihat langsung apa saja produk – produk yang di “Sale” oleh brand 

outlet.  Dengan begitu para konsumen bisa dengan puas menjelajahi website 

brandoutlet untuk mencari tahu apa saja yang di “sale” produk – produk yang 

di jual oleh Brand Outlet. 

3. Iklan X-Banner 

Media ini masih saudara dengan Banner, bedanya x-banner ini tidak 

memanjang (horisontal), tetapi berdiri (vertical). X-banner dan banner 

tergolong media yang sama berada di tempat yang indoor, meskipun semua 

jenis banner sebenarnya bisa untuk Outdoor dan indoor, tapi keluarga dari 

media banner ini lebih sering digunakan untuk indoor. X-Banner bisa lebih 

fleksibel dari pada banner, karena x-banner sudah memiliki kaki pengait 

sendiri untuk berdiri (langsung dapat waktu mencetak x-banner di digital 

printing maupun offset). Jadi sangat praktis dan fleksibel. 
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Gambar 4.4: Desain Final Media Promosi X-Banner  

Sumber:  Hasil Olahan Penulis  

 

 

X-Banner ini bisa di cetak pada ukuran 60 x 160 cm atau 80 x 180 cm. Untuk 

ukuran mini nya bisa di cetak 30 x 80 cm, dengan ukuran yang kecil, dan 

memiliki alat penopang sendiri yang ringan, media x-banner ini bisa di letakan 

dimana saja, dan di pindah dimana saja, karena itu x- banner ini sangat 

fleksibel. X – Banner ini di desain berbeda dengan desain banner, karena 

banner memiliki waktu yang lebih terbatas daripada X- Banner, Banner 

penempatan yang diluar(outdoor) disetiap tikungan jalan memiliki 

keterbatasan waktu dan berbayar baik dari pemerintah atau lngung dari agensi 

periklanan yang memiliki stand banner dijalan tersebut, tapi X-Banner 

biasanya tidak membayar meskipun ditaruh didepan toko orang(di dalam mall) 

atau diletakkan dimana saja, asalkan sudah memiliki ijin dari pihak – pihak 

yang terkait karena fleksibelitas x – banner itulah membuat X- Banner lebih 

banyak diminati oleh para promotor produksi sebagai alternative media 

promosi. 
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Konsep dari X-banner ini seperti semiotika pada desain poster 

sebelumnya yaitu “simply of elegant”, ditunjukkan dari seluruh elemen yang 

pada x-banner dan ditunjang oleh foto yang terlihat “santai tetap fashionable”, 

dengan tema model cewek dan cowok yang lagi bersantai di sebuah taman 

dengan meminum minuman, dan model cowoknya lagi bersandar tangannya di 

meja, pakaian yang dikenakan keduanya sangat santai, simple dan terlihat 

sangat fashionable. 

Informasi yang di tampilkan dalam x-banner adalah tentang “Spring 

Collection in Sale” atau koleksi musim semi dalam “Sale” atau potongan 

harga hingga 50 %, dengan waktu yang sudah ditentukan atau memiliki batas 

waktu, dengan begitu masyarakat akan melihat apa aja produk “Spring 

Collection” dan dari brand apa aja yang termasuk di dalam “Spring 

Collection”. Apalagi kategori muim semi adalah pakaian yang santai dan 

simple akan angat menarik para konumen untuk mencarinya karena pakaian 

musim semi saat ini sangat popular atau lagi ngetren / sedang hits. Pastinya 

akan jadi buruan empuk oleh calon pembeli. 

4. Iklan Flyer 

Media ini masih saudara dengan Poster, bedanya Poster dan Flyer selain dari 

ukurannya, juga sebagai batas limit yang terkandung pada isi flyer atau pun 

biasanya sifat flyer yang sementara karena dibagikan pada semua orang untuk 

memberitahu dan sekaligu sebagai alat pendekatan persuasif untuk mengajak 

atau membuat opini untuk banyak orang. Flyer pun memiliki keempatan 1/5 

detik untuk ‘menangkap’ mata si target, maka dari itu flyer ini. 
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didesain dengan dengan warna yang eye-catching dan sangat 

memorable untuk memudahkan para pembaca bisa langsung memahami dan 

tersimpan pada memori mereka tentang isi flyer tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5: Desain Final Media Promosi Flyer  

Sumber:  Hasil Olahan Penulis  

 

. Flyer ini bisa di cetak pada ukuran 21 x 29,7 cm (A4) atau 10,5 x 16 

cm (A5). Alasan kenapa flyer juga harus didesain eye-catching dan 

memorable karena biasanya flyer terebut setelah dibaca oleh calon konumen, 

dibuang, atau sebagai bungkus kacang, untuk mencegah itu biasanya flyer 

didesain dengan format yang beraneka ragam bentuk, dan dideain emenarik 

mungkin, agar tetap disimpan oleh para calon pembeli . 

Konsep dari Flyer ini seperti semiotika pada desain poster dan x-

banner sebelumnya yaitu “simply of elegant”, ditunjukkan dari seluruh elemen 

yang pada flyer dan ditunjang oleh foto yang terlihat “santai tetap 

fashionable”, dengan tema model cewek dan cowok yang lagi bersantai di 
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sebuah taman dengan meminum minuman, dan model cowoknya lagi 

bersandar tangannya di meja dengan membawa cangkir minuman sebagai 

bentuk untuk menunjukkan bahwa mereka lagi bersantai tetapi tetap stylish 

atau fashionable, pakaian yang dikenakan keduanya juga sangat mendukung, 

pakaian yang santai, simple dan terlihat sangat fashionable. 

Informasi yang ingin dismapaikan melalui media flyer tersebut adalah 

untuk memberitahu bahwa brand outlet memiliki produk – produk dari brand 

ternama yang masuk dalam kategori spring collection dimana kotegori spring 

collection ini juga akan dijual dengan harga – harga yang terjangkau karena 

akan diadakan big sale terhadap spring collection ini, dan informasi yang bisa 

di dapat lebih lengkap ada di website, dan media social brand outlet, seperti 

yang ada di bagian bawah flyer tersebut.   

5. Iklan Brosur 

Media ini adalah media favorite untuk promosi produk, fungsinya 

hampir sama seperti buku catalog produk, tetapi ini versi sederhananya dan 

disebar ke semua calon pembeli yang potensial. Alasan lebih memilih brosur 

dari pada catalog produk karena dari segi targetnya, yang lebih fleksibel, dan 

brosur lebih praktis dan sangatlah ekonomis. Media brosur ini dicetak ukuran 

A4 atau ukuruan 29,7 cm x 21 cm full warna 2 sisi bolak – balik, dengan 

komposisi lipat menjadi 3 bagian. Media ini didesain sedemikian rupa agar 

dapat dilipat menjadi 3 bagian. 
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Gambar 4.6 Desain Final Media Promosi Brosur (Tampak Depan) 

Sumber : Olahan dari Penulis 
 

Bagian paling depan dari media brosur ini adalah bagian paling 

kanan(pada gambar diatas), sedangkan bagian tengah adalah bagian paling 

belakang, dan paling ujung kiri adalah bagian tengah adalah bagian belakang 

dalam lipatan.  

Media Iklan Brosur ini memiliki banyak aneka ragam informai yang 

dapat di sampaikan pada calon pembeli, diataranya tentang brandoutlet itu 

sendiri apa,  ataupun kenapa harus memilih brand outlet dari pada memilih e-

commercial yang lain, dan sebagainya, banyak informasi yang bisa dibagikan 

dalam brosur tersebut, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari brandoutlet 

sendiri atau dari market place brandoutlet. Di bagian depan ini didesain untuk 

membuat para calon konsumen tahu tentang adanya Brand Outlet sebagai 

outlet fashion berbasis e-commercial, dan di bagian depan ini bisa ditunjukan 

brand – brand apa saja yang ada di outlet online brandoutlet, dan informasi. 

 

http://www.instagram.com/brandoutletid/
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tentang adanya produk produk yang di termasuk big sale, dan informasi 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 : Desain Final Media Promosi Brosur (Tampak belakang) 

Sumber : Olahan dari Penulis 
 

Media brosur yang bagian belakang ini bisa ditampilkan beberapa 

produk dari brand outlet yang termasuk big sale seperti tertera di bagian depan 

tersebut, dan juga detail dari produk nya, baik dari harga yang sebelum di 

diskon – yang udah di diskon, dan detail – detail mengenai produknya seperti 

ukurannya, jenis bahan atau kainnya, dari brand apa, dan sebagainya. 

Media ini dibagikan pada titik – titik berkumpulnya para calon 

konsumen, seperti di dalam keramaian KRL, di Mal – mal, di bandara, di 

stasiun, di terminal bis, atau pun di dalam angkutan umum dan berbagai 

tempat nongkrong dan tempat strategis yang lainnya yang menjadi target pasar 

dari brandoutlet. Konsep yang digunakan adalah mereview produk – produk 

unggulan brand outlet dan menginformasikan tentang Brand Outlet itu sendiri. 

 

 

http://www.instagram.com/brandoutletid/
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Dengan begitu diharapkan agar konsumen sebagai target market akan 

lebih mengenal Brand Outlet dan cukup mengetahui apa saja produk – produk 

dan brand apa saja yang ditawarkan oleh Brand Outlet karena Toko Fashion 

online tidak hanya Brand Outlet apalagi brand outlet yang masih ytergolong 

baru di dunia e-commercial tidak semua tahu tentang Brand Outlet dan produk 

– produk yang dijual oleh Brand Outlet. 

 
6. Iklan Web Banner (Banner khusus website / social media online) 

Media ini masih sudah dipastikan adalah keluarga Banner. Dengan 

majunya teknologi sekarang, dan dengan adanya banyak media online sebagai 

sarana promosi untuk mendekatkan lebih dekat dengan para calon pembeli, 

melalui webite, blog, dan media social diperlukan sebuah alat promosi atau 

iklan, biasa disebut dengan Ads Banner. Ads Banner disini difungsikan 

sebagai iklan yang ditempatkan di berbagai IP address online, dengan Ads 

Banner ini meskipun konsumen tidak menuju atau mencari tentang Fashion 

pun, Ads banner ini bisa tampil dilayar computer atau gadget sebagai iklan, 

baik dilayar depan saat baru klik alamat yang dituju, atau sebagai variai 

gambar di amping, kiri atau kanan, bahkan atas dan bawah sebuah alamat 

address, meskipun keberadaannya untuk sebagian orang sangat mengganggu, 

tetapi demi kelangsungan hidup website, atau blog sangat diperlukan ads 

banner. 
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Untuk di media social ads banner bisa juga sebagai media promosi di 

media social pribadi masing – masing untuk mempromosikan produknya, 

bahkan sekrang ads banner bisa di berikan hyperlink, bila dklik di gambar atau 

tulisan “klik” akan membawa konsumen langsung pada pada alamat link yang 

sudah tertera pada ads banner tersebut. 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 4.8: Desain Final Media Promosi Ads Banner (Banner Website) 

Sumber:  Hasil Olahan Penulis  

Disini desain Banner, X - banner dan web banner atau ads banner 

sengaja dibuat berbeda karena memang fungsi dan letaknya pun berbeda. 

Seperti penjelasan sebelumnya tentang desain banner dan x – banner yang 

berbeda, ads banner ini juga berbeda karena memiliki fungi tambahan 

hyperlink pada gambar tersebut, mekipun tidak diberikan “klik disini” pada 

gambar, gambar tersebut sudah bisa di hyperlink pada gambarnya. Tetapi 

desain ads banner ini sengaja diberikan “klik” dan ada tulisan alamat website 

brand outlet, agar tidak adanya unsur paksaan terhadap calon konsumen untuk 

mengunjungi website brandoutlet, karena kebanyakan dari iklan – iklan ads. 
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banner yang beredar di dalam internet sedikit ada unsur pakasaan 

untuk memaksa calon konsumen untuk mampir ke website yang dituju, seperti 

misal saat ingin mengunjungi website pemerintah Surabaya, saat meng-klik 

websitenya, yang pertama keluar biaa jendela iklan website commercial 

produk,jadi tidak langsung menuju website yang dituju, karena itu sebagian 

besar orang menganggap iklan ads banner sangat menjengkelkan, karena itu 

malah membuat para calon konsumen bukannya membuat menarik konsumen 

malah membuat banyak yang lari para konsumen. 

Meskipun tidak ada unsur pemaksaannya pada desain ads banner ini, 

tetapi tetap dapat membuat para calon konsumen tertarik pada Ads banner ini, 

dengan konsep yang berbeda dari media yang sebelumnya, dengan headline 

sebuah ajakan untuk menjadi seorang yang fashionable akan membuat para 

calon konsumen akan tertarik untuk mampir ke website brandoutlet, para 

calon konumen akan bertanya – tanya dengan headline “let’s be Fahionable”, 

dan akan mencari tahu apa aja yang bisa membuat para calon konsumen ini 

lebih fashionable bila memakai produk yang dijual Brand Outlet. Dan dengan 

desain yang Ads Banner yang sangat terlihat “Ekslusif dan Elegan” ini dengan 

adanya layout yang simple dan dipadu dengan warna – warna yang sangat eye-

cacthing ini dapat membuat konumen tertarik untuk melihat website Brand 

Outlet dibalik iklan ini. 

Iklan Banner ini diimplementasikan pada ukuran 2500px x 1250px (px 

= pixel), dan Ads banner ini biasanya lebih menarik bila di animaikan dalam 

format .gif, maksudnya di animasikan disini lebih digerak – gerakan baik. 
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tulisannya atau gambarnya, agar menarik dan meraih banyak minat calon para 

pembeli. 

4.4   Merchandise 

Selain Media promosi diatas, juga telah dibuat desain merchandise 

yang akan melengkapi tujuan promosi brand outlet, sebagai sarana promosi 

yang mendukung media promosi diatas, merchandise lebih efektif untuk 

mendekatkan pada konsumen brandoutlet, agar konsumen yang sudah belanja 

di brand outlet mau kembali lagi berbelanja di brand outlet. Dengan 

merchandise sebagai souvenir brand outlet juga dapat menjangkau para 

konsumen – konsumen yang tidak bisa dijangkau oleh media promosi diatas, 

karena tidak semua konsumen akan mendapatkan media promosi seperti flyer, 

brosur, poster, dan media promosi yang akan dibagikan oleh brand outlet. Jadi 

untuk mendukung dan mensupport media promosi yang ada dibutuhkan 

sebuah merchandise untuk menarik minat dan menjangkau konsumen lebih 

dari media promosi yang ada. 

 Merchandise yang telah dibuat adala sebagai berikut : 

1. Gantungan Pin 

Pin merupakan marchendise yang praktis, karena pin bisa dijadikan 

konsumen sebagai aksesoris, media yang bernama pin ini bisa dibawa dan 

ditaruh dimana saja, bahkan bisa diberikan pada anak – anak dari konsumen 

tersebut sebagai aksesoris. 
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Gambar 4.9: Desain Final Merchandise Promosi Pin 

Sumber:  Hasil Olahan Penulis  

Dengan adanya Pin ini bisa dijadikan sebagai hadiah / souvenir dari 

konsumen yang belanja pada brandoutlet, dengan pin ini diharapkan bisa 

membuat konsumen senang berbelanja di brandoutlet dan diharapkan 

membantu mempromosikan secara tidak langsung pada konsumen yang belum 

terjangkau oleh media promosi, karena Pin ini bisa dipakai oleh siapa saja, dan 

ditaruh dimana saja sebagai aksesoris tambahan. 

Pin ini didesain dengan menonjolkan logo dari brand outlet , dan tidak 

lupa diberikan shilouete laki – laki dan perempuan yang termasuk orang – 

orang yang fashionable, dengan desain seperti ini ingin menonjolkan bahwa 

brandoutlet adalah jujukan pertama untuk menjadi orang yang fashionable 

atau stylish. 

2. Gantungan Kunci Kulit 

Gantungan Kunci Kulit juga termasuk merchandise yang sangat praktis, 

dan fungsional, karena sekarang dengan banyaknya kendaraan yang ada di 
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Negara ini, termasuk kota seperti Jakarta yang terkenal karena padatnya 

kendaraan hingga macet, pasti sangat membutuhkan gantungan kunci untuk 

kendaraannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10: Desain Final Merchandise Promosi Gantungan Kunci Kulit 

Sumber:  Hasil Olahan Penulis 
 

Gantungan kunci ini di pilih dibuat dengan bahan dasar kulit, karena 

agar sangat terlihat elegant dan mewah, dengan desain yang simple, tetap 

terlihat elegant dan mewah sekali, Logo yang dibuat timbul dengan piringan 

besi yang dicat dengan warna chrome metallic ini membuat gantungan ini 

terlihat ekslusif sekali, dan tulisan dari logo yang ditulis dengan teknik jahit 

(border) menjadikannya semakin menarik. Dan konsumen yang berbelanja 

dibrandoutlet akan semakin tertarik. 

Warna kulit pada gantungan tersebut dipilih warna hitam dan coklat, 

coklat dipilih sebagai pengganti warna putih(dar 3 warna dasar yang terpilih), 

karena pada umumnya warna kulit adalah hitam dan coklat maka dipilihlah 
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warna coklat tersebut agar terjamin originalitas dari warna kulit 

tersebut, meskipun sekarang banyak ditemukan warna kulit selain hitam dan 

coklat dipakai dalam tas, dompet dan sebagainya. Warna dasar Hitam, putih 

dan merah tetap menjadi warna dasar dari desain gantungan kunci ini, 

meskipun warna merah terdapat hanya sebagai warna jahitan dalam gantungan 

kunci tersebut. 

3. Kalendar 

Kalender termasuk merchandise favorite konsumen, selain karena 

sangat berguna bila ditaruh dirumah atau, kantor oleh konsumen, kalender 

juga bisa dibawa ke mana – mana terutama kalender duduk.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11: Desain Final Merchandise Promosi Kalender 

Sumber:  Hasil Olahan Penulis 
 

Kalender ini adalah kalender untuk tahun depan (tahun 2017), di desain 

sedemikian rupa agar dapat menjadi media promosi produk – produk 

brandoutlet, produk – produk brand outlet di layout disebelah kiri, dengan 

latar belakang berwarana putih, disebalah kiri ini terdapat gambar produk, 

review produk, dan logo brand dari produk tersebut, logo ditaruh secara acak 
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disesuaikan oleh gambar produk agar tidak menutupi produk tersebut. Di 

sebelah tengah terdapat bulat besar beserta bulan dan tahunnya, di sebelah 

kanan yang backgroundnya berwarna hitam, tentu saja tanggal – tanggal yang 

di urutkan menjadi 6 minggu yang lain dari pada tanggal – tanggal lainnya 

yang hanya 4 minggu, tentu saja tetap bisa dibedakan tanggalan yang sedang 

berada di bulan januari-desember apa saja degan perbedaan warna putih terang 

untuk bulan tersebut, dan warna putih gelap(sedikit abu-abu) untu bulan 

sebelum dan sesudahnya, dan bagian bawah sendiri adalah alamat website dan 

media social brandoutlet, untuk sekedar informasi atau bertanya tentang 

produk brandoutlet  

Dengan adanya merchandise kalender ini juga diharapkan dapat 

menambah ketertarikan konsumen untuk selalu berbelanja pada BrandOutlet. 

Dan dengan kalender yang sangat eksklusif ini dapat menarik minat  

konsumen lainnya yang belum bisa dijangkau oleh media promosi lainnya, 

meskipun awalnya hanya tertarik oleh merchandise - merchandisenya 

brandoutlet, setelah melihat produk - produk yang dijual oleh brandoutlet 

dipastikan dapat membuat konsumen akan menjadi langganan dari brandoutlet. 

4. Label 

Label ini merupakan merchandise yang wajib brandoutlet punya, karena 

selain label brand dari produkt, brand outlet juga tidak ada salahnya 

mencantumkan label pada setiap produk yang dijual, karena label merupakan 

media promosi sederhana yang melekat pada produk, bisa ditaruh terpisah 

oleh label dari brand produk tersebut. 
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Gambar 4.12: Desain Final Merchandise Promosi Label 

Sumber:  Hasil Olahan Penulis 
 

Label memang terlihat sepele, tapi label yang melekat pada product 

seperti label brand produk tersebut merupakan media promosi dari brand itu 

sendiri, meskipun produk – produk yang dijual oleh brand outlet adalah 

kumpulan dari brand – brand terbaik dari nasional dan internasional, tidak ada 

salahnya bila brandoutlet juga memberikan label pada produk brand lain, 

fungsi dan maksudnya hanya sebagai sarana promosi brandoutlet, tidak lebih 

dan tidak kurang. 

Dengan desain label yang sederhana tetapi tetap terlihat ekslusif dengan 

paduan 3 warna dasar yang terpilih. Label didesain dengan menonjolkan logo 

dari brandoutlet sendiri, warna dasar label memiliki 2 dasar warna, yaitu hitam 

dan putih, ini bisa dipakai produk laki – laki memakai label berwarna hitam, 

dan produk wanita memakai warna yang putih. 

 



64 
 

 

5. Kipas Tangan 

Kipas Tangan merupakan favorite konsumen perempuan, karena setiap 

acara outdoor, baik pernikahan outdoor, atau acara – acara lain, para kaum 

perempuan biasanya membawa kipas tangan untuk menyejukkan tubuh 

mereka. Memang terlihat sangat sederhana, tetapi merchandise yang baik 

adala merchandise yang bisa berguna untuk orang lain(konsumen), dan kipas 

tangan ini dinilai sangat cocok untuk menjadi merchandise dan media promosi 

brandoutlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.13: Desain Final Merchandise Promosi Kipas Tangan 

Sumber:  Hasil Olahan Penulis 
 

Meskipun kipas tangan ini favorite kaum perempuan, tetap bisa menjadi 

media promosi yang baik untuk brandoutlet, karena kipas tangan ini bila 

digunakan di acara penting para konsumen, maka para calon konsumen yang 

belum terjangkau akan melihat merchandise ini dan tujuan dari dibuat 

merchandise ini akan tercapai karena sebagai media promosi, merchandise ini 

bisa menjangkau titik – titik yang tidak bisa dijangkau oleh media promosi.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

Pada pelaksanaan kerja praktik di Brand Outlet MNC Group Jakarta 

pusat, banyak mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja, khususnya 

yang berhubungan dengan program studi Desain Komunikasi Visual. Salah 

satunya adalah bagaimana menjadikan sebuah kegiatan yang ada di Brand 

Outlet menjadi sebuah rancangan media komunikasi visual untuk 

mempromosikan perusahaan Brand Outlet guna meningkatkan Awarness 

konsumen yang di aplikasikan dengan media promosi cetak.  

Penggunaan media cetak sebagai media promosi diharapkan sesuai 

bagi prospek kemajuan marketing di Brand Outlet, di karenakan media cetak 

adalah media yang di desain sedemikian rupa agar komunikasi secara visual 

lewat media cetak sehingga hasil desain yang diberikan akan tersampaikan ke 

konsumen dengan baik. 

Desain baju pada produk yang dimiliki oleh Brand Outlet sangat 

bervariasi mulai dari desain simple hingga glamour, tidak hanyak produk luar 

negeri saja yang dimiliki oleh Brand Outlet tetapi juga Produk lokal berupa 

kemeja dan baju cewek batik dari produk lokal asli indonesia juga bekerja 

sama dengan Brand outlet guna mempromosikan produk yang akan dijualnya. 
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5.2   Saran 

Dari laporan kerja praktik yang penulis paparkan maka penulis 

menyarankan dan memberi rekomendasi terkait kerja praktik di PT. Brand 

Outlet MNC Group sebagai berikut : 

1. Di dalam mendesain diharapkan tidak menggunakan beberapa warna yang 

terlalu monoton, seperti dengan hanya menambahkan logo dan tulisan merk 

baju. selalu berinovasi untuk membuat sesuatu desain media promosi yang 

berbeda dan lebih kreatif agar bisa menjadi ciri khas yang melekat di benak 

konsumen dari Brand Outlet 

2. Penggunaan jenis huruf / font harus menyesuaikan dengan konsep atau 

tema, dan yang terpenting informasi dapat tersampaikan dengan baik. 

3. Dalam menata desain dan foto diharapkan dapat keseimbangan tata letak 

objek, foto maupun font sehingga dapat dilihat dengan menarik. 
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