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BAB III 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Popular Magazine 

Perancangan rejuvenate brand terhadap Popular Magazine membutuhkan 

berbagai data pendukung berupa informasi seputar konten serta Organisasi 

Popular. Selain menggunakan buku sebagai penunjang informasidan teori, 

penulis juga melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dan 

kuantitatif. 

Melalui metode kualitatif, penulis mengumpulkan data melalui 

wawancara kepada beberapa staf desain, editorial, serta bisnis dari Popular. 

Wawancara ini bertujuan untuk lebih dalam mengenal proses kerja setiap 

edisi majalah popular serta mendapatkan pendapat staf dan petinggi – 

petinggi majalah popular mengenai aspek desain dan visual  popular saat ini, 

apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki, serta kondisi brand popular saat 

ini dihadapan target pasar, pendapat pasar terhadap popular, rintangan yang 

dihadapi,  juga harapan – harapan mereka untuk Popular kedepannya. 

Untuk lebih mengerti proses perancangan majalah, penulis telah 

menyempatkan bekerja di kantor editorial popular yang berlokasi di menara 

global Jl Gatot Subroto, Jakarta pusat. selama delapan hari dalam satu bulan. 

Dalam masa ini, penulis membantu proses desain, ilustrasi serta fotografi 

untuk issue mei. Hal ini guna mendapatkan pengalaman langsung merancang 
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majalah popular, serta mendapatkan kesempatan komunikasi langsung 

bersama staf dan petinggi – petinggi popular. 

Sedangkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan analisis 

kompulan data kuisioner serta survey yang pernah dilakukan Popular, dan 

juga data penjualan untuk melihat relasi aspek visual suatu issue majalah 

dengan penjualannya, untuk membantu penulis dalam proses redesign yang 

menjadi salah satu bagian dari brand rejuvenation Popular. 

3.1.1. Wawancara 

Dalam pengumpulan informasi seputar Popular  dilakukan wawancara kepada 

empat narasumber yang merupakan staf desain, editorial, fotografi serta CEO 

di Kantor Papillon media grup yang berlokasi di menara global Jl Gatot 

Subroto, Jakarta pusat. Wawancara yang pertama dilakukan kepada Bapak 

Vicky Saputra bulan Februari 2015. Bapak Vicky Saputra merupakan Chief 

Executive Officer Papillon media kreasi, Media Grup yang memiliki Popular. 

Wawancara kedua dilakukan bersama dengan Faisal Rahim yang merupakan 

Editor in-chief untuk majalah popular. Wawancara ke-tiga dilakukan bersama 

Agoes Siswanto selaku Chief designer majalah popular. Wawancara ke-

empat dilakukan bersama Arie selaku Photo editor Popular.  Semua 

wawancara ini dilakukan selama penulis bekerja di kantor editorial popular 

dari bulan Maret hingga April 2015. 

 Ke-empat wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kondisi Brand 

popular saat ini, kondisi penjualan, presepsi staf visual dan editorial terhadap 
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Brand dan desain popular, serta pendapat mereka terhadap masa depan 

popular. Setiap hasil wawancara akan menjadi data krusial penulis dalam 

proses brand rejuvenation, dan redesign yang sesuai dengan karakter, 

sejarah, dan visi misi popular kedepannya. 

1. Hasil Wawancara 

Bapak Vicky berpendapat bahwa, walaupun sejak ia menjabat menjadi CEO 

papillon media kreasi pada tahun 2011 penjualan majalah popular masih 

stabil, secara brand value Popular sedang mengalami penurunan posisi 

didalam sektor market majalah pria dewasa. Naiknya jumlah kompetisi dalam 

sektor majalah pria dewasa dengan Brand  yang lebih muda atau berbasis 

franchise dari luar, telah menyebabkan berbagai hal bagi Popular sebagai 

pelopor Majalah pria dewasa di Indonesia. 

-  Status Popular sebagai majalah lama membuat generasi baru mulai 

enggan membeli Popular. Mereka menganggap popular sebagai majalah 

“orang tua” dan kuno. 

- Kompetisi popular yang baru seperti Sooperboy, Fhm, serta Male yang 

lebih mengarahkan brand mereka ke generasi muda telah mengambil 

sebagian besar dari Potential Consumer Popular kedepannya. 

- Hilangnya support dari selebriti layar kaca atau Film yang dulu sering 

menjadi model cover Popular. Banyak selebriti lebih percaya brand 

mereka aman jika muncul di FHM, Maxim, atau Sooperboy. 
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Gambar 1.2. Vicky Saputra 

Sumber : dokumentasi pribadi 

 

Sejak Pak Vicky menjabat menjadi CEO Popular, ia sudah melakukan 

banyak hal untuk menambahkan keberadaan Popular dalam ranah media 

lainnya seperti eBook, Apps, Video (dalam bentuk PopularTV), serta fitur 

Augmented reality yang tidak dimiliki oleh kompetitor popular dan 

merupakan salah satu selling point besar popular. Namun ia merasa Popular 

membutuhkan perubahan Look dan Feel secara umum untuk bisa medapatkan 

kembali perhatian generasi baru. 

Menurut Pak Vicky Keuntungan utama  yang dimiliki Popular dari 

dulu adalah tetap menjadi media pilihan nomer satu untuk Model - model 

sektor konten pria dewasa. Dalam konteks portfolio model, menjadi model 

Popular akan menaikkan stok dan rate mereka. Hal ini menyebabkan akses 

model popular yang nomer satu dipasaran. 
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Pak vicky juga merasa Popular membutuhkan sebuah maskot yang 

bisa mewakili target market popular serta membantu Popular dalam 

marketing dan advertising. Ia menginginkan sebuah ikon yang ramah 

terhadap generasi baru tanpa meng – alienisasikan pembaca lama. Sebuah 

maskot yang fleksible dan dapat menjadi perwakilan popular serta pembaca.  

Menurutnya, Sebuah Maskot yang dapat audiens hubungkan kepada 

popular bisa menjadi solusi mereka terhadap batasan marketing dan 

advertising menggunakan model – model dengan pakaian minim. Kondisi 

masyarakat yang lebih berhati – hati dengan imejnya, serta keberadaan 

intetas keagamaan yang semakin ketat, membuat Popular harus berhati – hati 

dalam mengiklankan produk – produknya. Kesan “porno” Popular dapat di 

minimalisir dengan sebuah maskot. Hal ini juga menurut Pak Vicky akan 

sangat berpengaruh kepada calon sponsor dan investor Popular, dimana 

penilaian brand – brand besar terhadap popular akan naik jika dihadapkan 

oleh sebuah maskot dalam proposal – proposal untuk mereka. 

Setelah berdiskusi dengan penulis, Pak Vicky juga mengatakan bahwa 

mulai edisi anniversary mei 2015, Popular akan menyesuaikan tagline dengan 

brand promise yang popular miliki, yaitu “every man needs a break “. 

Wawancara kedua dilakukan bersama Faisal Rahim. Faisal bekerja 

sebagai editor in-chief  Popular. Faisal bercerita masalah brand popular dan 

presepsi masyarakat terhadap Popular. Menurutnya sampai sekarang Popular 

masih eksklusif bergantung kepada Market yang sudah mengonsumsi Popular 
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dalam sepuluh tahun kebelakang. Ia mengaku teman – teman sebayanya 

kadang suka mengejek Faisal karena bekerja di “majalah porno bapak – 

bapak”. Hal ini menurut dia adalah presepsi utama masyarakat milenial 

tentang Popular. 

 Secara Konten editorial dan artikel, market popular saat ini memang 

bukan mencari bacaan yang berbobot dan lebih mementingkan konten foto 

model, tips – tips seks, dan artikel – artikel santai seperti hobi, olah raga, 

film, musik dan lain lain. Ia juga menginginkan Layout Popular lebih 

diberatkan ke penyampaian info secara grafis seperti melalui infografi, fakta 

– fakta, atau trivia sehingga pembaca tidak selalu perlu membaca tumpukan 

teks. 

 Dari segi desain Faisal mengaku tidak bisa banyak berkomentar, tapi 

dia berpendapat bahwa sebuah look baru akan membawa perhatian target 

market sektor majalah pria dewasa kembali memperhatikan popular. Ia juga 

berpendapat bahwa masthead Popular yang sekarang tidak menggambarkan 

sebuah media lifestyle pria dewasa, dan lebih terlihat sepeti ikon film action. 

 

Gambar 03. Faisal Rahim 

Sumber : Dokumen Subjek foto 
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Faisal merasa bahwa setiap pertumbuhan popular dari segi area 

multimedia, seperti Popular TV, Babes From Net (sebuah acara reality show 

kontes kecantikan), serta augmented reality tidak akan terkomunikasi ke 

masyarakat luas jika tidak dibarengi oleh perubahan look popular yang 

menjadi garis depan dalam penjualan majalah di rak toko buku. 

Wawancara yang ketiga dilakukan bersama Pak Agoes Siswanto yang 

bekerja sebagai Chief Designer. Pak Agoes sudah bekerja menjadi desainer di 

Popular selama lima belas tahun lebih dan adalah anggota paling senior di 

Popular. Ia menyatakan bahwa popular memang secara mendasar tidak terlalu 

banyak berubah dari saat ia masuk sampai sekarang selain dari segi teknologi 

dan staf. Ia pernah me – redesign popular beberapa kali dari segi layout, dan 

sekali untuk mastheadnya. Pak Agoes menyatakan bahwa keputusan untuk 

melakukan perubahan – perubahan ini memang biasanya terjadi tanpa 

perencanaan yang matang dan biasanya dikerjakan secara terburu – buru 

sehingga efeknya tidak terlalu terasa terhadap brandnya. 

Pak Sis bercerita banyak tentang sejarah popular, dari jaman Popular 

sebagai satu satunya majalah yang ada di indonesia selain majalah berita 

hingga sekarang. Dulu Popular merupakan salah satu pintu artis – artis muda 

dalam memasuki dunia entertainment. Menurutnya selebriti – selebriti dulu 

ber lomba – lomba menjadi model popular. Sekarang Popular sudah tidak lagi 

dianggap baik untuk brand seorang selebriti muda. 
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Menurutnya sebuah redesign memang dibutuhkan sebagai garis depan 

perubahan popular menjadi publikasi yang dihormati lagi. Pak Sis berkata 

memang pendapat eksternal dibutuhkan dalam proses redesign ini, 

dikarenakan staf desain popular yang secara umum tidak cukup memiliki 

pengalaman dalam branding atau redesign. Ia juga menyatakan sebuah 

sentuhan desainer muda dibutuhkan untuk bisa menghasilkan desain yang 

dapat menarik generasi pembaca yang baru. 

Wawancara yang keempat dilakukan bersama Arie selaku ketua editor 

fotografi. Menurutnya Fotografi Popular sudah cukup baik dibandingkan 

dengan kebanyakan Kompetitor di sektor industri yang sama. Tapi dia 

mengharapkan dengan terjadinya brand rejuvenation ini, popular akan 

mendapatkan sebuah standar atau “pakem” Fotografi yang bisa membedakan 

fotografi popular dibandingkan yang lainnya dan disesuaikan dengan arah 

look and feel yang baru. 

2. Kesimpulan 

Dari hasil wawancara – wawancara diatas, bisa ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Brand Popular memang tidak dalam bahaya secara mendesak, tapi 

kebutuhan Popular untuk mendapatkan Market pada generasi baru yang 

telah memiliki presepsi Popular sebagai Brand “orang tua” 

mengakibatkan Popular membutuhkan sebuah Brand Rejuvenation.  

2. Popular membutuhkan sebuah sistem visual yang sesuai zaman untuk 

menarik perhatian generasi baru tanpa meng-alienisasi pembaca lama. 
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3. Salah satu cara tercepat untuk menaikkan posisi popular di hadapan 

masyarakat umum dibandingkan kompetitornya adalah mendapatkan 

Selebriti layar kaca atau film untuk menjadi model. Untuk hal ini pertama 

– tama dibutuhkan perbaikan brand popular. 

4. Popular adalah publikasi yang sangat terintegrasi dengan dunia digital. 

Hal ini sayangnya tidak terkomunikasi dengan baik ke masyarakat umum. 

Padahal ini adalah salah satu aspek popular yang dapat menghilangkan 

stigma Popular sebagai brand “tua”. 

5. Salah satu masalah dalam brand popular adalah Brand Promise yang tidak 

terkomunikasi dengan baik. Majalah yang pada dasarnya adalah majalah 

lifestyle pria indonesia, lebih dikenal sebagai majalah “porno”. Hal ini 

menyebabkan berbagai kesulitan, dari mendapatkan slot iklan, sampai 

sulitnya mendapatkan sponsor dan investor. 

6. Sebuah Maskot mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk melepas 

stigma popular sebagai majalah porno. 

7. Masthead Popular sangat esensial untuk diubah, dikarenakan implikasi – 

implikasi yang tidak sesuai dengan brand promise Popular. 

8. Posisi Popular sebagai majalah bersejarah dan legendaris merupakan 

salah satu aspek popular yang tidak terlihat di look yang sekarang. 
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3.1.2. Pengamatan Langsung/Observasi 

1. Materi Desain Popular 

Popular  memiliki beberapa materi desain dalam masa operasionalnya. 

Dengan penjabaran ini, akan dilihat konsistensi visual popular serta 

karakteristik – karakteristiknya.  

1. Masthead/Logo 

Logo  Popular sejak masa bedirinya dua puluh tujuh tahun lalu terus dipakai 

sampai tahun dua ribu sembilan. Logo ini menggunakan sebuah custom slab 

serif typeface dengan setting  all caps dan dengan tracking yang cukup rapat.  

 

 

Gambar 1.4. Logo pertama Popular 

Sumber : http://www.kapanlagi.com/ 

 

Logo ini cukup menggambarkan aspek laki – laki dewasa sebagai 

Target demografi utama Popular dengan ketegasan Typeface-nya, serta serif 

slabyang menggambarkan kekokohan. Nature slab serif yang berbasis 

grotesque ini memiliki kenetralan terhadap waktu dan jaman sehingga 

sifatnya cukup timeless. Selain counter  dan stem yang kurang seimbang dari 

satu huruf ke yang lain, logo ini cukup baik dalam menggambarkan brand 
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promise popular saat itu, yang bisa dilihat dari tagline “entertainment for 

men”. 

  Lalu Cap height yang tidak berlebihan serta M-Box yang mengarah ke 

persegi membuat logo ini cukup fleksible dan tidak menghabisi tempat terlalu 

banyak dalam keperluan layout. 

 Secara Umum Logo ini adalah logo yang baik dan sudah secara kuat 

menjadi identitas Popular selama  dua  dekade lebih. Sesuai  kata Paul rand 

dalam Buku Thoughts on Design hal. 48, sebuah logo tidak memiliki 

tanggung jawab untuk mewakili setiap prinsip dan ideologi sebuah 

perusahaan, mandat yang dimilikinya hanyalah sebagai pembeda, mudah 

diingat, dan jelas. Tentu setiap logo harus konsisten terhadap ide pokok suatu 

perusahaan, tetapi memasukkan setiap hal kecil dan simbolisme kedalam satu 

logo mark atau logotype hanya akan merusak efektifitas logo itu.  

 Lalu sejak tahun dua ribu sembilan, Logo popular diubah menjadi 

menggunakan Typeface DKC FOREVER karya weedhopper press yang 

merupakan intrepretasi logo film Batman & Robin. Pak Agoes Siswanto 

mengatakan bahwa ia mendapatkan perintah untuk melakukan redesign 

secara mendadak dan tanpa planning dari pemimpin papillon di saat itu.  

 

Gambar 1.5. Logo Kedua Popular 

Sumber : http://www.kapanlagi.com/ 
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Logo ini sangat disayangkan karena menghilangkan apa yang sudah 

menjadi karakter Popular selama dua dekade. Setiap  karakter logo yang 

pertama seperti kekokohan dan ketegasan, serta timelessness slab serif 

grotesque  hilang di logo ini.  

2. Website 

Website Popular didesain dan dikelola oleh tim media popular.desainnya 

cukup netral, dan karena tidak adanya sebuah sistem visual yang dipakai 

dalam setiap media desain Popular, desainnya tidak memiliki karakteristik 

khas Popular. 

 

Gambar 0.6. Tampilan Website Popular world 

Sumber : http://www.popular_world.com/ 

3. Media cetak dan online 

Setiap media iklan popular yang utamanya disebarkan secara online, tidak 

memiliki konsistensi selain penggunaan logo. Dari segi tipografi ada resiko 

konten popular bisa tertukar dengan majalah lain seperti MALE. 
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Gambar 1.7. Tampilan Iklan event BFN Popular 

Sumber : Dokumen Papillon Media Kreasi 

 

 

Gambar 1.8. Tampilan Iklan edisi september 2014 

Sumber : Dokumen Papillon Media Kreasi 

 

2. Pengamatan Target  Market 

a. Demografis :  

Usia   : 25 – 45 tahun 

Gender   : Pria 

Bahasa   : Indonesia 
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Pendidikan   : S1 

Kelas Ekonomi  : Menengah sampai menengah keatas 

Karakter  : Suka Bersenang – senang, menyukai Night Live, 

Sekuler.  

Target Utama Popular adalah Pria berusia Prima 

dengan kehidupan seks yang aktif, dan ketertarikan 

terhadap kehidupan malam. Karena konten Popular 

yang rileks dan tidak terlalu berbobot, sesuai dengan 

brand promise baru mereka “every man needs a 

break”, Popular tidak me-limitasi Target mereka ke 

arah menengah keatas. Event –event yang diadakan 

Popular serta Popular Mansion munkin mengarahkan 

target mereka ke arah VIP dan kelas menengah keatas, 

tapi konten majalah masih bisa dinikmati oleh kelas 

menengah. 

Pendapatan : ≥ Rp 5.000.000 / bulan  

Sesuai dengan gaya kehidupan kota dan Night life yang 

di promosikan oleh artikel – artikel Popular, dibutuhkan 

Pria – pria yang hidup masih dengan ukuran kemapanan 

tertentu. 
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b. Psikografis   

Kelas sosial pembaca Popular dibagi menjadi kalangan kelas atas yang 

mampu mengikuti event – event popular yang cukup mahal, serta pekerja 

kelas menengah biasanya blue collar, yang menginginkan dirinya memiliki 

brand yang melebihi status sosialnya sebenarnya. Dan pada dasarnya konten 

artikel Popular tidak memerlukan Pendidikan tinggi untuk bisa dinikmati, 

walaupun membutuhkan sedikit pengetahuan bahasa inggris, dan ketertarikan 

akan konten internasional yang ringan. 

3. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dan studi lapangan, Popular memiliki fondasi 

aset – aset sebuah majalah pria dewasa yang baik. Dibandingkan kompetitor 

dalam sektor industri yang sama, Popular memiliki akses model yang paling 

variatif dan merupakan pilihan utama bagi para model. Secara teknologi pun 

Popular memiliki keuntungan dari segi Augmented reality yang tidak dimiliki 

kompetitornya. Secara fotografi, sebagai salah satu faktor paling penting 

dalam sebuah majalah pria dewasa,  popular juga memiliki kualitas yang 

baik, walaupun masih memerlukan sebuah sistem guideline untuk 

mendapatkan ciri khas yang kuat secara tone dan lain - lain. 

 Masalahnya sekarang adalah brand Popular yang sekarat dikarenakan 

Kurangnya ketertarikan millenial, yang merupakan calon utama pembaca 

Popular sepuluh tahun mendatang,  untuk Popular. Stigma majalah kuno dan 

“porno”, ini memang menjadi masalah nomer satu untuk brand Popular. 

Generasi baru yang lebih kritis dalam memilih serta pilihan mereka akan 
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majalah dewasa membuat popular harus menemukan  kembali stregth dan 

unique selling Point mereka. 

3.1.3. Hasil Survey Angket / Questionnaire 

Selain Wawancara, Penulis merancang Questionnaire yang telah dilakukan 

diawal projek brand rejuvenation ini. Susunan pertanyaan dirancang oleh 

penulis dan staf PT. Bentuk Metakreasi dan disebarkan melalui sosial media 

serta secara langsung oleh staf  Papillon didalam popular mansion. 

  Questionnaire ini untuk lebih jauh mengetahui pendapat target market 

mengenai popular, brand promise-nya, serta hal – hal yang diharapkan dari 

popular untuk membantu dalam proses brand rejuvenation dan redesign. Dari 

82 responden 35 merupakan pembaca popular setia yang ditemukan melalui 

sosial media dan popular mansion, 47 merupakan non pembaca. 

 

1. Gender 

 

 

 

Gambar 1.9. Diagram Jumlah responden Pria dan Wanita pada pembaca (kiri) dan 

non pembaca (kanan) 
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Walaupun Target Popular memang pembaca pria, Popular tidak menutup 

kemungkinan adanya pembaca wanita. Tapi untuk mengerucutkan target 

market dalam proses Brand rejuvenation ini penyebaran memang difokuskan 

kepada pria. Dan hasilnya memang sudah diduga akan menjadi seratus persen 

pria. 

 

2. Usia 

 

 

Gambar 1.10. Diagram Usia responden Pria dan Wanita pada pembaca (kiri) dan 

non pembaca (kanan) 

 

Kuisioner yang disebarkan melalui popular mansion dan sosial media Popular 

didominasi oleh pembaca diatas umur tiga puluh lima tahun. Untuk 

responden non pembaca, pembagian memang dititikberatkan kepada milenial 

dan umur dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun untuk mendapatkan 

pendapat langsung dari target utama brand rejuvenation ini. 
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3. Pernah atau tidak membaca popular 

 

Gambar 1.11. Diagram pernah atau tidaknya membaca popular 

 

Responden Non Pembaca didominasi oleh orang orang yang tidak pernah 

membaca popular. Hal ini sesuai dengan perkiraan awal bahwa kaum milenial 

dan muda secara umum tidak memiliki pengetahuan yang dalam mengenai 

majalh popular. 

 

4. Bagian yang paling disukai dari popular.  

 

 

Gambar 1.12. Diagram bagian favorit popular 
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Bagian yang paling disukai didominasi oleh Model – modelnya, lalu diikuti 

dengan perbedaan presentasi yang cukup besar. Ini artinya Popular disukai 

utamnya karena kualitas modelnya dibanding kontennya sendiri.  

 

5. Jenis Majalah apa Popular? 

 

Gambar 1.13. Diagram pengetahuan tentang popular 

 

Pembaca lama popular mengetahui bahwa inti dasar majalah popular adalah 

lifestyle. Responden non pembaca didominasi oleh presepsi bahwa Popular 

adalah majalah yang secara umum menyediakan konten wanita seksi 

berpakaian minim. Ada beberapa responden yang bahkan tidak mengerti 

popular majalah apa. 

6. Tahukah anda tentang fitur augmented reality Popular 

 

 

Gambar 1.14. Diagram pengetahuan tentang fitur AR 
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Fitur augmented reality merupakan salah satu selling point popular yang 

tidak dimiliki kompetitor – kompetitornya. Sayangnya hal ini tidak banyak 

diketahui oleh kalangan umum. Bahkan di kalangan pembaca ada satu 

responden yang tidak mengetahui hal ini. Ini adalah salah satu hal yang perlu 

diperhatikan dalam brand rejuvenation. 

7. Mana yang anda akan pilih untuk dibaca/beli  

 

 

Gambar 1.15. Diagram majalah pilihan 

 

Dalam Diagram ini dapat dilihat bahwa kaum milenial tersebar cukup merata 

diantara maxim. Fhm dan sooperboy, sementara responden pembaca lebih 

suka membaca popular dibanding yang lainnya. 

8. Laki laki ideal 

 

Gambar 0.165. Diagram laki ideal 
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Dalam diagram responden pembaca, dapat dilihat adanya keseimbangan 

antara pria gentlemen dan pria macho. Namun di kalangan non pembaca, 

gentleman mendominasi dengan angka yang cukup signifikan. Hal ini dapat 

di perkirakan jika melihat tren fashion gentlemen  dengan, gaya rambut dan 

baju ala 60’s  yang  banyak terinspirasi dari karakter – karakter dari seri TV 

Mad men. 

9. Jenis model 

 

Gambar 1.17. Diagram Jenis model pilihan 

 

Kalangan pembaca memilih model Indonesia sebagai pilihan utamanya 

dengan blasteran menempati posisi kedua. Untuk kaum non pembaca lebih 

ada sedikit variasi walaupun tetap secara majoritas memilih model indonesia 

dan campuran. 

10. Kesimpulan 

Berdasarkan Kuisioner yang sudah dilakukan kepada responden pembaca dan 

non pembaca, dalam hal ini responden pembaca secara mayoritas memang 

adalah pria berumur diatas 35 tahun. Mereka pada umumnya menyukai model 

– model yang dipersembahkan oleh Popular walau tetap menyadari bahwa 
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majalah popular adalah majalah lifestyle. Secara umum mereka akan memilih 

Popular dibandingkan dengan kompetitor – kompetitornya. Lalu dalam hal 

laki laki ideal mereka sama dengan kaum non pembaca, memilih pria 

gentleman sebagai pilihannya. 

 Untuk kaum non pembaca, sesuai dengan teori awal, mereka secara 

mayoritas menganggap  Popular sebagai majalah “porno”, dan akan lebih 

memilih maxim dan fhm, atau sooperboy sebagai pilihan utamanya. Untuk 

pilihan origin model, secara umum mereka memilih model indonesia 

walaupun banyak juga yang memilih blasteran. Fitur augmented reality 

hampir secara universal tidak diketahui keberadaannya oleh responden non 

pembaca. Bahkan bagi responden pembaca saja ada satu yang tidak 

mengetahuinya. 

 Hal ini membuktikan bahwa Popular memerlukan update dalam 

brand-nya untuk dapat menarik kembali kaum milenial. Jika dilihat dari 

kesediaan model lokal nomer satu di sektor industri, popular sudah memilik 

aset yang besar. Lalu dengan potensi fitur augmneted reality yang belum 

terkomunikasi, Popular masih memiliki potensi yang besar untuk kaum 

milenial yang umumnya sudah “melek” teknologi. Dengan lifestyle 

Gentleman yang secara universal diterima menjadi laki laki ideal, pengarahan 

artikel dan fashion kearah gaya gentleman bisa menjadi kunci untuk menarik 

konsumen baru. 
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3.1.4. Studi Existing 

Berdasarkan data – data yang telah dikumpulkan, proses brand rejuvenate 

akan terfokus ke perancangan identitas visual majalah dan brand yang 

disesuaikan dengan brand promise baru “every man needs a break”. Dari situ 

penulis akan merancang brand guidelines untuk membantu aplikasi identitas 

visual ke setiap elemen majalah. Dalam perancangan identitas visual penulis 

mengacu ke pada Magazine dan editorial design. 

 

Gambar 1.18. Esquire Cover 

Sumber : http://www.magpile.com/ 

 

Esquire adalah majalah pria dewasa yang memang dari awal masa 

terbitnya  tahun 1993, lebih memfokuskan kontennya ke arah male fashion 

dan Gentlemen lifestyle. Esquire juga menitkberatkan artikel mereka ke arah 
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berita dan politik. Dari segi masthead, mereka tidak banyak berubah sejak 

kelahirannya.  

 

Gambar 1.19. Esquire masthead evolution dari dekade ke dekade 

Sumber : Dokumen pribadi 

 

Mereka mengarahkan konten mereka ke intellectual stlylish men dan 

ini tergambar dalam identitas visual mereka yang menitikberatkan pada 

tipografi dan juga layout yang bersih dan tidak cluttered. Tapi mereka juga 

tidak takut untuk memberikan variasi dengan warna warna yang striking 

untuk artikel – artikel khusus. Tapi secara umum layout dan tipografi mereka 

mengarah ke gaya yang clean dan mengikuti grid yang kuat. 

 

Gambar 1.20. Esquire layout 

Sumber : http://www.itsnicethat.com 
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Secara fotografi esquire biasanya mengarahkan foto fotonya kearah 

kehidupan berkelas dan tone yang mengemulasi foto – foto jurnalis, dengan 

grain yang dipertahankan dan pose yang terlihat candid. 

 

 

Gambar 1.21. Esquire photography 

Sumber : http://www.itsnicethat.com 

 Dengan tendency masyarakat muda indonesia dengan fashion 

gentleman dan 60’s, gaya fotografi esquire dan layout yang menggabungkan 

kelas dan modern bisa menjadi referensi untuk Popular 
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Gambar 1.22. Monocle magazine 

Sumber : http://www.magpile.com 

 Monocle adalah salah satu majalah lifestyle yang populer dikalangan 

“hipster”, dan laki laki muda modern. Monocle mengemas majalahnya 

dengan look  yang serius dan fungsional, dengan cover yang penuh dengan 

info dan penempatan gambar yang sangat berat di grid. 

 Yang unik dari Monocle, secara layout, Foto – foto secara umum 

dikumpulkan dan diletakkan di tengah sehingga teks untuk artikel dan info – 

info lain berada di pinggir luar kertas. Hal ini membuat ilusi bahwa monocle 

tidak terlalu banyak teksnya. Dibanding jika foto dikumpulkan di satu 

halaman dan tulisan di halaman lain. 
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Gambar 1.23. Monocle magazine 

Sumber : http://www.magpile.com 

   

Satu hal yang unik dari monocle juga adalah penggunaan ilustrasi 

yang lebih kuat dibanding majalah lain di sektor industri ini. Ilustrasi dengan 

humor pasti akan lebih ber-efek ke pembaca indonesia yang sangat menyukai 

humor, bisa dilihat dari betapa suksesnya acara – acara komedi di TV dan 
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radio indonesia, dibandingkan dengan foto foto stok yang biasa dipakai 

Popular. 

 

Gambar 1.24. Monocle magazine 

Sumber : http://www.magpile.com 

 

Gambar 1.25. Port Magazine 

Sumber : http://www.magpile.com 
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 Mungkin dari setiap majalah yang ada di list ini Port adalah yang 

paling menyimpang dari target market popular. Port adalah sebuah publikasi 

lifestyle dan fashion untuk pria – pria berselera tinggi, yang biasanya 

mengarah ke desainer, seniman, musisi, atau pria – pria dengan gaya hidup 

high end. Namun penggunaan tipografi di port memiliki banyak aspek yang 

bisa di analisis. 

 

Gambar 1.26. Port Magazine 

Sumber : http://www.magpile.com 
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Port selalu memperlakukan halaman dengan white space yang besar. 

Hal ini menciptakan layout yang tenang dan dramatis. Hal ini merupakan 

aspek yang mungkin tidak bisa diterapkan secara sepenuhnya ke Popular 

yang tidak memiliki konten yang berat, tetapi penggunaan white space yang 

baik akan memberikan tempat bernapas dan memberikan ilusi bahwa teks 

yang tertera di halaman tidak terlalu banyak, sehingga pembaca akan lebih 

tertarik untuk memulai membaca. 

Kemudian penggunaan Typeface khusus untuk titling dan numbering 

akan memberikan karakter yang kuat bagi suatu majalah. Suatu typeface yang 

menjadi perwakilan karakter majalah bisa menjadi aset dalam pembangunan 

karakter halaman – halaman popular. Port menggunakan custom typeface 

untuk numbering dan ini menciptakan focal point dalam setiap halaman dan 

menjadi salah satu karakteristik untuk layout port. 
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