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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Promosi 

Suatu perusahaan banyak kegiatan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan produk 

atau jasa, menetapkan harga, dan menjual produk atau jasa, tetapi banyak aktivitas 

lainnya yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Salah satunya adalah promosi, 

kegiatan promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran, yang isinya 

memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen tentang produk atau jasa 

yang ditawarkan perusahaan. Tidak hanya itu, kegiatan promosi merupakan kegiatan 

komunikasi antara perusahaan dengan konsumen.  

Promosi merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam 

memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan kembali suatu produk atau jasa 

supaya konsumen tergerak untuk membeli produk atau jasa yang   dipromosikan. 

Untuk mengadakan promosi, setiap perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat 

alat promosi manakah yang dipergunakan agar dapat mencapai keberhasilan dalam 

penjualan. Karena pihak perusahaan berharap dengan promosi yang dilaksanakan 

secara efektif dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa perusahaan sesuai 

dengan target penjualan yang telah ditetapkan dan dapat bersaing dengan perusahaan 

lain yang menghasilkan produk atau jasa yang sejenis. Saladin dan Oesman (2002, 

Hlm. 123) promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang sebelumnya tidak 

mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan mengingat produk 

tersebut. 
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Sedangkan  Buchari Alma (2006, Hlm. 179) menyatakan promosi adalah sejenis 

komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai 

barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan 

dan meyakinkan calon konsumen. 

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan promosi merupakan alat komunikasi 

dan penyampaian pesan yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun perantara 

dengan tujuan memberikan informasi mengenai produk, harga dan tempat. Informasi 

itu bersifat memberitahukan, membujuk, mengingatkan kembali kepada konsumen 

untuk membeli produk tersebut dan dapat meningkatkan angka penjualan perusahaan 

tersebut.  

Karna itu Distro Bloody Uprising membutuhkan promosi untuk 

mengkomunikasikan/ menginformasikan mengenai produk/ jasa yang dijual agar 

lebih bisa bersaing dengan kompetitornya dan juga dapat sekaligus 

menginformasikan melalui promosi yang akan dilangsungkan bahwa Distro Bloody 

Uprising akan berpindah tempat. 

Promosi juga digunakan untuk mendukung berbagai strategi pemasaran lainnya. 

Promosi akan mempercepat penyampaian strategi pemasaran kepada konsumen. 

Kualitas suatu produk atau jasa yang diberi harga dengan pantas tidak akan dapat 

terjual kecuali jika dipromosikan sehingga konsumen mengetahuinya. Untuk 

memberitahu konsumen mengenai produk atau jasa baru, dapat digunakan promosi 

ketika memperkenalkan produk atau jasa tersebut, promosi juga dapat 

meninformasikan bahwa produk atau jasa tersebut ada. Terlebih, dalam 

menginformasikan konsumen tentang kualitas produk atau jasa keuntungannya 

melebihi dari pesaing yang ada. Promosi juga dapat mempengaruhi konsumen agar 

membeli produk tertentu dan promosi dapat digunakan dalam jangka panjang untuk 
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mempertahankan kesan (image) atas suatu produk atau jasa dan mempertahankan 

pangsa pasarnya. Dalam promosi juga, terdapat beberapa unsur yang mendukung 

jalannya sebuah promosi tersebut yang biasa disebut bauran promosi. 

 Bauran promosi menurut Plilip Kotler yang tercantum dalam buku karangan 

dikutip Djaslim Saladin (2004, Hlm. 172) adalah sebagai berikut : 

1. Periklanan (Advertising) 

Periklanan adalah semua bentuk penyajian nonpersonal, promosi ide-ide, promosi 

barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang dibayar. 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah variasi insentif jangka pendek untuk merangsang 

pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. 

3. Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public Relation and Publicity) 

Hubungan masyarakat adalah suatu usaha (variasi) dari rancangan program guna 

memperbaiki, mempertahankan atau melindungi perusahaan atau citra produk. 

4. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan pribadi atau tatap muka adalah penyajian lisan dalam suatu pembicaraan 

dengan satu atau beberapa pembeli potensial dengan tujuan untuk melakukan 

penjualan. 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Komunikasi secara langsung yang digunakan dari surat, telepon, fax, e-mail atau 

internet untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen secara jelas. 

 

Dalam bauran promosi diatas dapat disimpulkan event promosi yang akan dirancang 

oleh Bloody Uprising termasuk dalam hubungan masyarakat dan publisitas, event 

tersebut merupakan rancangan program untuk mempertahankan citra suatu 
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perusahaan/ produk. 

Selain untuk mempertahankan perusahaan event juga bisa sebagai salah satu 

cara mencapai target yang dituju. Karena Menurut McNamara (1996, Hlm. 154) 

Special event adalah event yang biasanya dilaksanakan untuk mendapatkan perhatian 

pada media untuk klien, perusahaan atau produk. Sedangkan promosi Bloody 

Uprising melalui internet agar menarik konsumen secara luas dan untuk mendapatkan 

tanggapan langsung dari internet termasuk dalam pemasaran langsung/ direct 

marketing. 

Setiap promosi yang akan direncanakan, tidak lepas dari visual untuk 

menyampaikan pesan kepada target yang akan dituju. Pesan visual tersebut 

hendaknya di susun atau diatur berdasarkan prinsip-prinsip dan elemen dalam visual 

desain grafis. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan 

visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan 

tata letak atau layout. Sebelum menata tampilan huruf dan ruang komposisi untuk 

menciptakan sebuah rancangan yang efektif dan komunikatif, desainer hendaknya 

mengerti elemen dan prinsip desain.  

Setelah menggabungkan elemen-elemen desain dan prinsip desain barulah 

dapat menghasilkan desain yang kreatif dan mempunyai kekuatan agar pesan yang 

disampaikan dalam desain dapat langsung diingat atau tersampaikan. Menyusun 

setiap elemen dengan menggunakan prinsip desain menjadi sebuah layout atau tata 

letak. Layout menyangkut penempatan teks dan elemen gambar dalam desain. 

Bagaimana elemen ini diposisikan, baik dalam hubungannya satu sama lain dan 

dalam skema desain keseluruhan, akan mempengaruhi bagaimana konten yang dilihat 

dan diterima oleh pembaca, serta reaksi emosional mereka ke arah itu. Tata letak 

dapat membantu atau menghalangi penerimaan informasi yang disajikan dalam 
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sebuah karya. Demikian pula layout kreatif bisa menambah nilai dan hiasan. Sebelum 

kita membuat desain untuk berbagai media promosi tersebut hendaklah kita mengerti 

prinsip dasar atau elemen yang digunakan dalam membuat suatu layout yang baik. 

 Harris dan Ambrose (2005, Hlm. 9) menyatakan layout adalah susunan unsur-

unsur desain dalam kaitannya dengan ruang yang mereka tempati dan sesuai dengan 

skema estetika secara keseluruhan. Ini juga bisa disebut manajemen bentuk dan 

ruang. Tujuan utama dari layout adalah untuk menyajikan elemen-elemen visual dan 

tekstual yang akan dikomunikasikan dengan cara yang memungkinkan pembaca 

untuk menerima mereka dengan minimum usaha. Dengan layout yang baik pembaca 

bisa dinavigasi melalui informasi cukup kompleks, baik cetak dan media elektronik.  

Layout membahas pertimbangan praktis dan estetika pekerjaan di tangan, 

seperti dimana dan bagaimana konten akan dilihat terlepas dari apakah format akhir 

adalah majalah, website, televisi grafis atau sepotong desain kemasan. Tidak ada 

aturan emas untuk membuat layout, dengan pengecualian tunggal dimana konten 

harus didahulukan. Ketika kita berpikir tentang desain layout  kita sering berpikir 

dalam hal pengukuran grid, struktur, hirarki, spesifik dan hubungan yang digunakan 

dalam desain. Ini berarti layout yang digunakan untuk kontrol atau informasi 

pesanan, tetapi di samping itu, juga dapat digunakan untuk memfasilitasi kreativitas. 

Pada intinya, desain layout adalah tentang memberi informasi, menghibur, 

membimbing dan menawan penonton. 

Menurut Surianto Rustan dalam bukunya yang berjudul Layout dasar & 

penerapannya. Layout adalah tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang 

dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang dibawanya. 

Melayout adalah salah satu proses/ tahapan kerja dalam desain. Dapat dikatakan 

bahwa desain merupakan arsiteknya, sedangkan layout pekerjanya. 
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Namun definisi layout dalam perkembangannya sudah sangat meluas dan 

melebur dengan definisi desain itu sendiri, sehingga banyak orang mengatakan 

bahwa melayout itu sama dengan mendesain. Prinsip dasar layout merupakan prinsip 

dasar desain grafis, antara lain : 

1. Urutan (Sequence) 

Membuat bagian prioritas dan mengurutkan dari yang harus dibaca pertama 

sampai akhir. Urutan ini penting karena jika informasi ditampilkan sama kuatnya, 

pembaca akan kesulitan menangkap pesannya. 

2. Penekanan (Emphasis) 

Frank Jeffkin (Periklanan, 2009, Hlm. 246) menyebutkan bahwa dalam 

penekanan, all emphasis is no emphasis, bila semua ditonjolkan, maka yang terjadi 

adalah tidak ada hal yang ditonjolkan. Adanya penekanan dalam desain 

merupakan hal yang penting untuk menghindari kesan monoton. Penekanan dapat 

dilakukan pada jenis huruf, ruang kosong, warna, maupun yang lainnya akan 

menjadikan desain menjadi menarik bila dilakukan dalam proporsi yang cukup 

dan tidak berlebihan. 

3. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah bagaimana cara mengatur unsur-unsur yang ada menjadi 

sebuah komposisi yang tidak berat sebelah. Keseimbangan dapat tercapai dari dua 

bagian, yaitu secara simetris yang terkesan resmi/ formal yang tercipta dari sebuah 

paduan bentuk dan ukuran tata letak yang sama, sedangkan keseimbangan 

asimetris memberi kesan informal, tapi dapat terlihat lebih dinamis yang terbentuk 

dari paduan garis, bentuk, ukuran, maupun tata letak yang tidak sama namun tetap 

seimbang. 
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4. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan merupakan sebuah upaya untuk menggabungkan unsur-unsur desain 

menjadi suatu bentuk yang proporsional dan menyatu satu sama lain ke dalam sebuah 

media. Kesatuan desain merupakan hal yang penting dalam sebuah desain, tanpa ada 

kesatuan unsur-unsur desain akan terpecah berdiri sendiri-sendiri tidak memiliki 

keseimbangan dan keharmonisan yang utuh. 

 

Prinsip dasar tersebut bertujuan agar elemen gambar dan teks menjadi komunikatif 

sehingga dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Urutan 

menunjuk pada aliran membaca. Penekanan menunjuk pada objek-objek penting 

dalam urutan pembacaan. Keseimbangan menunjuk pada pembagian berat ruang, 

termasuk ruang isi dan kosong (ruang sela). Kesatuan menunjuk pada usaha 

menciptakan kesatuan objek, termasuk ruang secara keseluruhan. Konsistensi 

menunjuk pada kontrol estetik tampilan keseluruhan. Konsistensi kian terasa pada 

penerbitan berkala. Konsistensi selain sebagai kontrol estetik terutama berguna bagi 

koordinasi keseluruhan material yang dilayout. Disamping lima prinsip di atas, 

terdapat dua prinsip lagi yang penting terutama untuk layout penerbitan berkala. Dua 

prinsip tersebut yaitu konstanta dan variabel. Konstanta adalah elemen-elemen yang 

konstan, elemen yang selalu dipertahankan, sedangkan variabel adalah elemen-

elemen yang berubah. (Koskow, 2009, Hlm. 171-172) Konstanta dan variabel 

memperjelas prinsip konsistensi.  

Tipografi juga merupakan unsur penting dalam layout. Tipografi sebaiknya 

tidak dipahami sebatas memilih jenis huruf. Tipografi adalah soal mengorganisasikan 

huruf. Pengorganisasian tersebut tak sebatas memilih jenis huruf yang cocok untuk 

headline, subheadline, body text, caption, dll. Pengorganisasian di sini meliputi 
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pengaturan jarak antar baris, antar huruf, antar kata, spasi, termasuk memastikan 

bentuk/ anatomi huruf yang sebaiknya memiliki perbedaan dengan angka (misalkan 

huruf i kapital sebaiknya tidak sama dengan angka 1). Pemilihan jenis huruf juga 

dengan memerhatikan kelengkapan seri huruf seperti regular, bold, bold italic, italic. 

Tipografi pun termasuk ke dalam prinsip konstanta dan variabel. Misalkan, body text  

surat kabar atau jurnal umumnya merupakan konstanta, baik jenis maupun ukuran. 

Sedangkan untuk headline selain memiliki konstanta pada jenis huruf biasanya 

memiliki variabel ukuran dengan alasan pertimbangan keseimbangan ruang. 

Disamping itu, body text yang konstan berkaitan dengan hitungan jumlah karakter 

yang telah disesuaikan dengan kebutuhan ruang/ kolom. Dalam desain, prinsip-

prinsip desain ini sangat penting untuk diperhatikan. Gabungan dari elemen-elemen 

akan menghasilkan karya yang memiliki prinsip-prinsip desain dan dapat 

menghasilkan desain yang terlihat harmonis. Layout yang baik sangat dibutuhkan 

untuk menarik konsumen agar datang ke event promosi Bloody Uprising agar 

promosi ini berjalan dengan sukses. Seperti contoh media promosi poster dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Poster Lamb of God Wrath Tour 

(http://www.last.fm) 
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Dalam poster ini menjelaskan Lamb of God tur album Wrath akan diadakan di 

Senayan, menurut prinsip layout yang dijelaskan diatas, poster ini memenuhi semua 

syarat layout yang baik. Begitu juga dengan event promosi Bloody Uprising, 

dibutuhkan prinsip dasar layout tersebut untuk menciptakan suatu media promosi 

yang menarik perhatian dalam bidang visual agar mampu menarik target konsumen 

sebanyak-banyaknya. 

Dalam pengaplikasian promosi, tentu saja membutuhkan sebuah media yang 

baik dan tepat sasaran. Cahyo Pramono mengartikan media promosi merupakan suatu 

alat untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, event, image perusahaan ataupun 

yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. Media promosi yang 

paling tua adalah media dari mulut ke mulut. Media ini memang sangat efektif, tetapi 

kurang efisien karena kecepatan penyampainanya kurang bisa diukur dan 

diperkirakan. 

 Menurut Surianto Rustan (2009, Hlm. 89) Kegiatan promosi dapat dilakukan 

dengan menggunakan media yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan seseorang 

atau perusahaan. Media promosi dibagi menjadi 2 macam, yaitu : 

1. Above The Line 

Above The Line adalah suatu istilah dalam advertising yang berasal dari tahun 

1950-1960an. Dalam perkembanganya, istilah Above The Line mengalami 

perluasan arti sebagai : Teknik pemasaran untuk mempromosikan brand melalui 

media massa, televisi, film, radio, web, web banner, search engine di internet 

termasuk Above The Line. Penyebaranya yang sangat luas dan tidak dapat dibatasi 

segmen tertentu saja, cocok untuk brand yang mempunyai target group sangat 

luas, namun oleh karena itu juga kurang dapat menyentuh target audiens secara 

personal. 
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2. Below The Line 

Below the Line cocok digunakan untuk target market yang lebih terbatas dan 

spesifik. Direct Mail, public relation, sales promotion yang menggunakan flyer, 

brosur, iklan dimajalah atau disurat kabar dengan segmen terbatas. 

 

Dari pernyataan diatas above the line adalah aktifitas marketing atau promosi yang 

biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand image 

yang diinginkan, contohnya adalah iklan di televisi dengan berbagai versi. Sifat dari 

above the line merupakan media tidak langsung yang mengenai audience secara luas. 

Sedangkan below the line adalah segala aktifitas marketing atau promosi yang 

dilakukan di tingkat retail atau konsumen dengan salah satu tujuannya adalah 

merangkul konsumen supaya aware dengan produk, contohnya program bonus atau 

hadiah, event, pembinaan konsumen dan lain-lain. Semua aktifitas ini biasanya 

dilakukan oleh kantor perwakilan di daerah yang menjadi area pemasarannya karna 

lebih terbatas. Sifat below the line merupakan media yang langsung menyentuh target 

audience karena sifatnya yang memudahkan audience langsung menyerap satu 

produk atau pesan saja. 

 Pada media pendukung untuk event promosi Bloody Uprising, penulis akan 

menggunakan aplikasi media promosi keduanya karena media promosi tersebut 

saling mendukung antara satu dan yang lainnya. Walaupun target yang dituju adalah 

masyarakat luas, namun untuk event promosi yang akan diadakan, penggunaan below 

the line dirasa lebih cocok, karena target audiens yang ingin dijangkau adalah suatu 

golongan tertentu dan media yang dibutuhkan adalah media yang bersifat menyentuh 

langsung terhadap audience. Macam-macam media below the line yang akan 

digunakan adalah : 
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1. Poster 

 

Gambar 2.2 Poster  

(http://www.mattdidit.com) 

 

Poster merupakan sebuah plakat atau gambar yang berisikan informasi tentang 

sebuah produk, kampanye atau brand yang disebarkan pada dinding tempat 

umum. Sehingga Poster harus terkonsep sedemikian rupa sehingga audiens bisa 

langsung menangkap maksud dan pesan utama pada poster tersebut dalam 

hitungan detik. Poster akan diletakkan ditempat umum yang dianggap strategis 

karena banyak audiens yang melewatinya sehingga sebaiknya poster 

menimalisirkan penggunaan teks dan memaksimalkan penggunaan gambar. Poster 

itu harus simpel, kontras, menarik perhatian, mempengaruhi, dan informasi cepat 

ditangkap. Secara luas bisa memuat pengumuman atau pengenalan suatu acara, 

mempromosikan layanan, jasa, atau produk, juga bisa menjadi sarana untuk 

membentuk opini publik. 
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2. Flyer 

 

Gambar 2.3 Flyer 

(http://blog.digitalnoisephoto.com) 

 

Flyer adalah media promosi berupa satu lembar kertas kecil dan biasanya tidak 

dilipat. Namun lebih memiliki banyak informasi dibandingkan dengan poster, 

karena flyer diperuntukan untuk konsumsi secara individual sehingga lebih 

personal dan detail dengan kualitas cetakan yang bagus, berwarna-warni dan 

menarik.  

3. Spanduk 

 

Gambar 2.4 Spanduk 

(http://www.flickr.com) 
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Spanduk merupakan sarana/ media yang digunakan sebagai alat untuk 

menyampaikan informasi kepada orang lain (masyarakat) mengenai produk 

maupun jasa. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan 

sebuah spanduk, mengenai layout yang akan dihadirkan dalam sebuah spanduk 

merupakan kriteria tersendiri yang harus diperhatikan, ukuran huruf begitupun 

elemen-elemen lainnya yang akan menjadi pelengkap pembuatan sebuah spanduk 

harus menjadi perhatian khusus. 

4. Merchandise 

 

Gambar 2.5 Sticker 

(http://valistmerchandiser.blogspot.com, http://www.metal-mulisha.com.ar) 

 

Dalam event Bloody Uprising merchandise yang akan dieksplorasi adalah sticker 

yang akan dibagian free setiap pembelian produk Bloody Uprising, selain itu biaya 

produksi untuk sticker tidak terlalu mahal. Diharapkan dengan pemberian 

merchandise sticker ini dapat membantu menginformasikan event Bloody 

Uprising. 
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Sebaliknya dalam promosi melalui media online, karena target yang ingin dicapai 

dalam hal pemesanan lebih luas lebih cocok menggunakan media above the line, 

karena jangkauannya yang tidak terbatas dan karena ingin menjangkau seluruh 

kalangan metal di Tangerang. 

 

2.2. Audiens 

Kata khalayak atau audiences menjadi mengemuka ketika diidentikan dengan 

receivers dalam model proses komunikasi massa (source, channel, message, receiver, 

effect) yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm (1955).  Audiences merupakan 

istilah yang dipakai oleh para praktisi media dan para ahli komunikasi untuk 

mengenali para pengguna media agar dapat mengidentifikasi mereka. Walaupun 

dalam implementasinya terdapat banyak pemahaman dan definisi audiences. Audiens 

juga merupakan produk dari konteks sosial dan tanggapan terhadap informasi yang 

diberikan oleh media. Audiens sering diidentifikasikan ketika menetapkan obyek 

yang berada pada saat kesempatan yang sama, kategori sosial dan penduduk yang 

tinggal di tempat yang sama, selain itu Audience bisa dikatakan pengguna media 

dengan pola pikir, penggunaan, ketersediaan, gaya hidup, dan rutinitas yang sama. 

Audiens menurut Aubuchon (1997, Hlm. 70) sebagai orang-orang yang 

berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan tetapi yang tidak ditangani secara 

langsung. Audiens memiliki peranan yang besar dalam kesuksesan sebuah media 

promosi, karena audiens yang akan menentukan sukses atau tidaknya sebuah media 

promosi. Sehingga dalam perancangan sebuah media promosi yang tepat, efektif dan 

efisien perlu diketahui bagaimana karakteristik-karakteristik audiensnya.  Seperti 

event promosi Bloody Uprising, diselenggarakan karena karakteristik target 

audiensnya lebih menyukai event untuk menginformasikan/ mempromosikan 
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perusahaan maupun produknya.  

Andrew Abela (2008, Hlm. 21) mengelompokkan karakter audiens menjadi : 

 

Tabel 2.1 Pengelompokkan Karakter Audiens 

Jenis 
Kepribadian 

Kebutuhan Presentasi Implikasi 

Introvert   

Vs  

Extravert 

Waktu untuk merefleksikan informasi 

 

Diskusi interaktif 

Menyediakan semua atau 

sebagian dari presentasi 

diawal. Berencana untuk 

melakukan banyak diskusi 

Sensor 

Vs 

Intuitor 

Fakta dan semua rincian 

 

Gambaran besar 

Memastikan mencakup 

semua fakta yang relevan 

dan rincian dalam 

presentasi atau Kebuntuan. 

Memberikan gambaran 

diawal 

Thinker 

Vs 

Feeler 

Prinsip-prinsip yang terlibat, biaya dan 

manfaat 

Sangat berharga untuk siapa dan 

mengapa 

Mengidentifikasi prinsip- 

prinsip, biaya dan manfaat 

Implikasi bagi setiap orang 

atau Pemegang Saham 

yang terlibat 

Judger 

Vs 

Preceiver 

Kesimpulan 

 

Alternatif 

Menyajikan kesimpulan 

diawal.  

Daftar Semua alternatif 

yang dipertimbangkan 

 

Dari penjabaran tentang karakteristik audiens diatas, ditemukannya solusi pembuatan 

media promosi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan audiens, yaitu : 

• Introvert 

Karakter audiens introvert membutuhkan waktu untuk merefleksikan 
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informasi yang mereka terima. Implikasinya adalah, anda harus membuktikan 

semua atau sebagian dari desain anda, sehingga mereka langsung dapat 

mengambil keputusan. 

• Extravert 

Karakter audiens extravert membutuhkan diskusi interaktif, banyaknya 

perancanaan dan waktu untuk tanya-jawab tidak dapat langsung memberikan 

sebuah keputusan karena mereka membutuhkan waktu untuk terlebih dahulu 

membahas suatu desain lebih jauh. 

• Sensor 

Karakter audiens sensor sangat membutuhkan fakta dan perincian dalam suatu 

desain, dan juga kemungkinan akan kebuntuan dari desain tersebut. 

• Intuitor 

Karakter audiens intuitor lebih menyukai gambaran tentang suatu desain 

diawal. Sehingga mereka tidak menyukai desain yang mengharuskan mereka 

berpikir dahulu tentang pesan utama dari desain tersebut. 

• Thinker 

Karakter audiens thinker sebaiknya diyakini dengan prinsip-prinsip yang kuat, 

biaya dan penjelasan keuntungan-keuntungan yang akan mereka peroleh saat 

melihat sebuah desain. Karakter audiens seperti ini lebih banyak 

menggunakan rasional, sehingga selalu mengutamakan logika. 

• Feeler 

Karakter audiens feeler juga sebaiknya diyakini dengan prinsip-prinsip yang 

kuat, biaya dan jelaskan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh saat 

melihat sebuah desain. Namun karakter feeler lebih mengutamakan 

penggunaan intuisi dibandingkan dengan rasional. Sehingga melihat sesuatu 
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dengan perasaan dan bukan dengan logika. 

• Judger 

Karakter audiens judger yang satu ini lebih memilih untuk membuat suatu 

keputusan yang mereka anggap benar dan sejalan dengan keinginan mereka. 

 

Ada beberapa karakteristik dari jenis Audience/ Khalayak yang muncul seiring 

dengan berjalannya waktu dan kemajuan media. Nightingale (2003) mengemukakan 

tipologi baru yang berupa keanekaragaman baru, diantaranya ada 4 (empat) jenis 

sebagai berikut : 

1. Audiences sebagai orang berkumpul. Pada dasarnya diukur sebagai pemerhati 

presentasi media tertentu atau produk pada waktu tertentu, ini disebut dengan 

penonton. 

2. Audience sebagai penonton yang berbicara. Merujuk kepada sekelompok orang  

yang digambarkan oleh komunikator dan untuk konten yang dibentuk, hal ini juga  

dikenal sebagai audiens tertulis. 

3. Audience sebagai penonton yang mengalami langsung kejadian. Penerimaan 

pengalaman sendiri atau dengan orang lain sebagai sebuah peristiwa interaktif 

dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks oleh tempat atau fitur lain. 

4. Audience dimana penonton yang mendengar. Dasarnya mengacu pada partisipatif 

pengalaman penonton, ketika penonton terbawa dalam sebuah pertunjukan atau 

diaktifkan untuk berpartisipasi dari jarak jauh berarti memberi tanggapan pada 

waktu yang sama. 

 

Setelah dijelaskan kelompok karakteristik audiens diatas, event Bloody Uprising 

masuk dalam kategori ke-1. Dimana audiens yang mendengar atau menikmati lagu 

Perancangan Media..., Edwin Fauzi Baradinito, FSD UMN, 2013



 23 

kesukaan mereka bisa terbawa dalam sebuah pementasan musik. Karena audiens 

merupakan orang yang berkumpul. Audiens juga dapat berinteraksi langsung dan 

dapat mengetahui apa itu Distro Bloody Uprising.  

 

Audiens juga dibatasi oleh beberapa segmentasi, yaitu : 

a. Segmentasi Demografi 

Audiens dapat dibedakan berdasarkan keadaan peta kependudukannya 

(Demografi) seperti usia, gender, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ras, agama 

dan kebangsaan. 

b. Segmentasi Geografi 

Segmentasi audiens berdasarkan daerah sekitar atau tempat tinggal, ukuran 

populasi, kepadatan, dan iklim. 

c. Segmentasi Behavior 

Segmentasi audiens berdasarkan manfaat yang dicari, penggunaan volume dan 

loyalitas penduduk. 

d. Segmentasi Psikografis 

Rheinald Kasali mengemukakan segmentasi audiens secara psikografis dapat 

diartikan sebagai segmentasi berdasarkan gaya hidup dan bagaimana cara 

seseorang menghabiskan waktu dan uangnya karena gaya hidup mampu 

mempengaruhi perilaku seseorang dan akhirnya menentukan pilihan-pilihan 

konsumsi seseorang. 

 

2.3 Distribution Store 

Distro merupakan singkatan dari distribution store atau distribution outlet, yaitu jenis 

toko yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau 
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diproduksi sendiri. Produk yang dihasilkan diusahakan tidak untuk diproduksi secara 

massal, hal ini dimaksudkan agar dapat mempertahankan sifat eksklusif suatu produk 

dan hasil kerajinan. 

Konsep distro berawal pada pertengahan 1990-an di Bandung. Saat itu band-

band independen di Bandung berusaha menjual merchandise mereka seperti CD/ 

kaset, kaos, dan stiker selain di tempat mereka melakukan pertunjukan. Bentuk awal 

distro adalah usaha rumahan dan dibuat etalase dan rak untuk menjual kaos. Selain 

komunitas musik, akhirnya banyak komunitas lain seperti komunitas punk dan 

skateboard yang kemudian juga membuat toko-toko kecil untuk menjual pakaian dan 

aksesoris mereka. Perkembangan ini dimulai di sebuah studio musik, Reverse di 

daerah Sukasenang. Pada perkembangannya dapat dikatakan sebagai cikal bakal yang 

penting bagi perkembangan komunitas anak muda di kota Bandung pada awal era 

‘90-an. Di awal kemunculannya pada sekitar tahun ‘94, semula Richard, Helvi, dan 

Didit (ketiga pendiri Reverse), hanya memasarkan produk-produk spesifik yang 

terutama diminati oleh komunitas penggemar musik rock dan skateboard.  

Komunitas ini kemudian merupakan simpul pertama bagi perkembangan 

komunitas ataupun kelompok subkultur anak muda pada saat itu. Ketika semakin 

berkembang, Reverse kemudian menjadi sebuah distro yang mulai menjual CD, 

kaset, poster, artwork, asesoris, termasuk barang-barang impor maupun barang 

buatan lokal lainnya. Kemudian bermunculan sederet komunitas baru yang lebih 

spesifik lagi, dari yang semula hanya didatangi oleh penggemar musik rock dan 

komunitas skateboard, Reverse mulai didatangi oleh beberapa kelompok yang berasal 

dari scene yang lain, seperti musik pop, metal, punk, hardcore, sampai pada 

kelompok skater, bmx, surf dan lain sebagainya.  
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Belakangan nama Reverse bermutasi menjadi Reverse Clothing Company, yang 

sekarang ini dikelola oleh Didit. Menurut Richard, selain karena musik rock dan 

skateboard, saat itu kemunculan beragam komunitas semacam ini juga didorong oleh 

keberadaan beberapa film seperti The Warrior (Walter Hill/1979), BMX Bandit 

(Brian  Trenchard-Smith/1983), Thrashin (David Winters/1986), Gleaming The Cube 

(Graeme Clifford/1989), dan film-film sejenis yang bercerita mengenai berbagai 

macam komunitas anak muda di Barat (Eropa Barat & Amerika). 

Dari kondisi yang spesifik ini, dinamika perkembangan industri musik, 

termasuk perkembangan fashion anak muda di Bandung selalu menemui banyak 

pembaharuan. Dimulai dari celana jeans, tas ransel, kaos oblong C-59, clothing lokal, 

band-band underground, distro dan seterusnya sampai sekarang.  

Krisis ekonomi melanda pada tahun 1998, bisnis yang dijalani Reverse, 

mengalami masa sulit sampai akhirnya tutup, mereka tak mampu lagi membeli 

barang-barang dari luar negeri kerena nilai dolar terhadap rupiah melambung tinggi 

dan tak terjangkau. Namun kondisi sulit ini justru melahirkan fase baru dalam 

perkembangan industri clothing Bandung. Helvi, kemudian membangun clothing 

bernama Airplane pada tahun 1997. Bersama Didit dan Marin, Helvi membangun 

juga record label bernama Fast Foward pada tahun 1999. Airplane yang didirikan 

bersama dua rekannya yang lain: Fiki dan Colay, resmi berdiri pada tanggal 8 

Februari 1998. Kurangnya modal untuk membeli barang-barang dari luar, membuat 

daya kreatifitas kedua pemuda ini diasah. Ketika itu mereka berpikir, untuk dapat 

menghasilkan kaos sesuai dengan keinginan mereka.  

Ide-ide membuat desain dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari yang disenangi. 

Bisa dari skateboard, musik, dan lain-lain. Transformasi Reverse sebagai clothing 

company, dimotori oleh Didit pada bulan Februari 2004. Reverse kemudian menjelma 
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menjadi label yang memfokuskan dirinya pada fashion untuk pria. Urban Culture 

yang menjadi keseharian tim kreatifnya, menjadi inspirasi dalam desain produk-

produk Reverse. 

Sementara kegemaran skateboard, bmx dan surfing yang ditekuni justru 

memotivasi mereka untuk membuat produk-produk yang mendukung hobinya. Bukan 

hal yang mudah untuk menemukan fashion penunjang kegiatan surfing di Bandung 

pada saat itu. Seperti halnya Airplane, mulai memproduksi barang-barang yang 

mereka desain untuk kebutuhan hobi mereka sekaligus untuk dijual di kalangan 

teman-teman mereka sendiri dengan label 347 Boardrider Co. Toko pertamanya 

dibuka pada tahun 1999 dan diberi nama 347, demikian pula Ouval yang muncul di 

tahun 1998. 

Tahun 1996, Dadan Ketu bersama delapan orang temannya yang lain 

membentuk sebuah kolektif yang diberi nama Riotic. Kesamaan minat akan ideologi 

punk menyatukannya. Riotic menjadi label kolektif yang memproduksi sendiri rilisan 

musik-musik yang dimainkan oleh komunitas mereka, menerbitkan zines, dan 

membuka sebuah toko kecil yang menjadi distribusi outlet produk kolektif yang 

dihasilkan. Riotic juga dikenal konsisten dalam mendukung pertunjukan-pertunjukan 

musik punk rock dan underground yang saat itu kerap diselenggarakan.  

 

Gambar 2.6 Distro Riotic 

(http://ryansahabat.blogspot.com) 
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Dalam perkembangannya, eksplorasi desain clothing banyak dipengaruhi oleh gaya 

street fashion Jepang yang berbau harajuku terasa lebih eklektik dan eksperimental. 

Pergeseran kreatif global dari Amerika ke Inggris/ Eropa dalam tahun-tahun terakhir 

terasa pengaruhnya. Perubahannya sangat jelas terasa dalam scene musik, street 

culture Inggris dan Eropa kemudian menjadi sumber rujukan baru dalam 

mengelaborasi desain produk-produk clothing kemudian (2012, diakses pada 17 April 

2013). 

Untuk membesarkan bisnis yang semula dibangun berdasarkan hobi, butuh 

kedisiplinan tinggi dalam mengelolanya. Bagi clothing company yang muncul 

belakangan, idealisme, keterbatasan modal dan promosi yang dilakukan menjadi 

tantangan yang harus disiasati lebih keras lagi. Karena secara bisnis, mereka harus 

berhadapan dengan clothing teman-temannya yang muncul dan mapan lebih dulu. 

Promosi yang tepat sasaran langsung melalui pendekatan yang pas kepada suatu 

komunitas musik tertentu dirasa sangat penting, karena Bloody Uprising sendiri 

bergenre musik metal hardcore, maka media promosi yang dipilih adalah event untuk 

mempromosikan tokonya. 
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