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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Indonesia Fashion World 2010 

 
Gambar 3.1 

Salah satu media promosi Indoenesia Fashion World 2010 

 

Berdasarkan penelitian melalui buku Laporan Kegiatan Indonesia Fashion World 

2010 bahwa Pameran Mode Indonesia Fashion World 2010 merupakan Pameran 

Produk Tekstil, Mode, dan Akesesori Indonesia. Pameran mode ini mengusung 

tema “Eco Friendly Fashion – Go Green with Fashion”, bersifat B to B (Business 

to Business) dan B to C (Business to Consumer). Diadakan pada 25 – 29 Agustus 

2010 di Plenary Hall, Main Lobby, dan Assembly Hall – Balai Sidang Jakarta 
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Convention Center. Pameran yang menyita luas ruangan hingga 9.000 m2 

menyuguhkan banyak bentuk acara, di antaranya adalah pameran, kontak bisnis 

(seller meet buyer), peragaan busana, fashion clinic, temu desainer, lomba 

perancang busana, simposium & workshop, dan demo (make up, hair do, 

cosmetic). Pada penyelenggaraan yang perdana ini, didukung oleh Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Pertekstilan Indonesia 

(API), ESMOD College Jakarta, dan LaSalle College International. 

Maksud dan tujuan diadakannya Indonesia Fashion World adalah untuk 

mempromosikan industri mode Indonesia dalam bentuk pameran busana, 

peragaan busana, demo, talkshow, dan workshop. Pameran mode ini juga menjadi 

ajang interaksi dan tukar menukar informasi atau wawasan mengenai trend serta 

issue yang terjadi di dunia mode nasional maupun internasional, dan menjadi 

wahana promosi bagi usaha kecil dan menengah yang berhubungan dengan dunia 

mode dan pendukungnya. 

Pameran ini menyediakan 308 stand yang terdiri dari pelaku industri dan 

produk tekstil, garmen, desainer lokal, distro, pengerajin kain adati, produsen 

kosmetik, aksesoris, pengerajin kulit, sepatu, dan aksesoris penunjang lainnya. 

Dari jumlah stand tersebut, dibeli 80 stand oleh Direktorat Jenderal Industri 

Logam Mesin Tekstil dan Aneka sebagai dukungan partisipasi dalam acara 

Indonesia Fashion World sebagai faslitias untuk para tekstil dan produk tekstil 

lokal.  
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Gambar 3.2 

Contoh Katalog dan Marketing Kit Indonesia Fashion World 2010 

 

Sebagai etalase utama dan untuk memudahkan para pengunjung melihat 

produk-produk terbaik dari ribuan jenis produk yang hadir, serta memberikan 

informasi perkembangan dunia terkstil dan mode Indonesia, maka ditampilkan 

beberapa produk unggulan mewakili setiap kategori produk untuk display di 

Paviliun Ikon. Fasilitas ini menjadi wajah depan produk tekstil dan mode 

Indonesia dengan desain mutakhir serta bermutu tinggi. Untuk menunjang 

kemeriahan sebuah acara pameran ini digelar pula berbagai acara hiburan, mulai 

dari fashion show, pagelaran tari, musik, demo kosmetik, dan talkshow. 
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Berdasarkan data yang dihimpun panitia, transaksi penjualan yang terjadi 

di dalam acara Indonesia Fashion World 2010 adalah sebagai berikut: 

1. Transaksi langsung / retail  : Rp 5,4 Milyar 

2. Transaksi melalui karta kredit  : Rp 1,6 Milyar 

3. Transaksi tidak langsung / order : Rp 3,6 Milyar 

Total  : Rp 10, 6 Milyar 

Melalui pendataan dan penghitungan undangan, tiket, dan buku tamu maka 

dapat diketahui jumlah pengunjung, yaitu: 

1. Rabu, 25 Agustus 2010 : 5.275 

2. Kamis, 26 Agustus 2010 : 3.392 

3. Jumat, 27 Agustus 2010 : 3.679 

4. Sabtu, 28 Agustus 2010 : 3.885 

5. Minggu, 29 Agustus 2010 : 4.200 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengunjung pameran mode 

Indonesia Fashion World 2010 mencapai 20.431 orang dengan berbagai macam 

profil, seperti para pembeli potensial (seller, buyer, distributor), trend design 

interpreter, kedutaan negara-negara sahabat Indonesia, pers dan media, serta 

masyarakat umum. 
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Untuk menunjang keseluruhan kegiatan pameran, pihak penyelenggara 

membuat beberapa desain materi pendukung pameran. Materi promosi dalam 

bentuk cetakan dan jumlah cetakan selama persiapan dan untuk masa pelaksanaan 

pameran adalah sebagai berikut: 

No Produk Desain dan Cetakan Jumlah 

1. Marketing Kits : Brosur dan Formulir peserta 

pameran 

1.000 eksemplar 

2. Undangan acara pembukaan 2.000 eksemplar 

3. Name tag pameran 1.500 eksemplar 

4. Buku katalog pameran 1.000 eksemplar 

5. Goodybag 1.500 eksemplar 

6. Baliho 2 buah 

7. Spanduk Tol 4 buah 

8. Umbul-umbul 100 buah 

9. Spanduk lokasi 50 buah 

10. Spanduk kain di luar lokasi 250 buah 

11. Leaflet undangan harian 10.000 eksemplar 
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12. Hanging banner 50 buah 

13. Undangan Fashion Show 3.000 eksemplar 

14. Poster 100 eksemplar 

 Tabel 3.1 

Daftar Produk yang Dicetak Untuk Indonesia Fashion World 2010 

 

Media yang memuat promosi serta publikasi dari acara Indonesia Fashion 

World 2010 antara lain: 

1. Radio 

a. MRA Group: Cosmopolitan 90.4 FM dan Hardrock 87.8 FM 

b. Massima Group : Female Radio, Prambors FM, dan Delta FM 

c. Jak FM 

d. Gen FM 

e. Lite FM 

f. Kiss FM 

g. Elshinta 

2. TV 

a. Channel 

b. ANTV 
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c. Metro TV 

d. RCTI 

3. Media Cetak 

a. Majalah Mahligai 

b. MRA Group : Bazaar dan Amica 

c. Kartini Group : Majalah Kartini, Kartika, Elle, dan Marie Claire 

d. Tabloid Aura 

e. Tabloid Wanita Indonesia 

f. Fashion Pro 

g. Media Indonesia 

h. Kompas 

i. Harian Seputar Indonesia 

j. Koran Tempo 

3.1.1 Wawancara 

Penulis melakukan wawancara guna mendapatkan data mengenai Pameran Mode 

Indonesia Fashion World dan perkembangan fashion serta trend nya di Indonesia 

pada tahun 2014 mendatang. 
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Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Igad Permana, Direktur PT. 

Adhouse Adhi Cipta selaku penyelenggara Pameran Mode Indonesia Fashion 

World 2010. Berikut data yang didapat melalui wawancara langsung dan via 

email, menurut beliau, Pemilihan nama Indonesia Fashion World adalah melalui 

pemikiran bahwa tekstil tradisional Indonesia yang khas & kaya dengan ragamnya 

merupakan salah satu modal dasar pengembangan industri fashion modern berciri 

Indonesia. Hal tersebut mendorong PT Adhouse Adhi Cipta sebagai 

penyelenggara untuk menggagas sebuah ajang pameran yang menampilkan wajah 

lengkap industri fashion Indonesia secara terpadu dari hulu hingga hilir. 

Karena sebagai penyelenggara pameran beliau melihat industri fashion 

nasional semakin bertambah subur hingga saat tahun 2010 tersebut. Dapat dilahat 

dari penyelenggaraan pameran yang melibatkan industri kain tradisional 

Indonesia, baik yang khusus pameran kain atau bercampur dengan kerajinan 

lainnya di JCC pada tahun awal 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 hampir 

mencapai 16 kali penyelenggaran. Di lain hal, dalam dekade terakhir jelang 2010, 

menurut catatan Kementerian Perindustrian RI bahwa daya saing tekstil dan 

produk tekstil Indonesia mengalami penurunan. Sehingga diperlukan terobosan-

terobosan yang harus dilakukan guna upaya restrukturisasi industri tekstil 

nasional, tentunya difasilitasi pemerintah untuk dapat meningkatkan daya saing 

tekstil dan produk tekstil Indonesia. Salah satu yang beliau lakukan untuk 

mendorong upaya tersebut adalah mengadakan pameran mode Indonesia Fashion 

World di tahun 2010. 
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Penulis juga melakukan wawancara dengan Lulut Marnganingtyas selaku 

Fashion Blogger, dan merupakan kontributor majalah Go! Girl. Berdasarkan 

wawancara dengan narasumber via email, bahwa perkembangan trend fashion di 

Indonesia dari tahun 2010 – 2013 mengalami banyak perkembangan yang 

ditandai dengan bermunculan fashion designer muda, local brand, fashion 

blogger, dan acara fashion yang makin menjamur di tiap kota. Trend fashion 

mengalami perbedaan tiap tahunnya yang sebenernya itu hanya berputar dari 

tahun ke tahun seperti kemeja kotak-kotak atau outfit hitam yang hits di tahun 90-

an, sekarang kembali lagi marak dipakai oleh banyak orang, dan masih banyak 

trend lainnya yang sebenernya hanya merupakan perputaran dari gaya mode masa 

lalu. 

Menurut pendapatnya, Indonesia masih membutuhkan dan terus 

membutuhkan fashion event. Banyaknya acara tersebut membuktikan bahwa pada 

saat ini di Indonesia sadar dan antusias dengan fashion. Selain itu gunanya fashion 

event adalah memberi pandangan baru untuk trend selanjutnya, dan juga berguna 

untuk memunculkan dan memperkenalkan talent baru yang berkualitas. Prediksi 

Lulut Marnganigtyas mengenai trend mode Indonesia di tahun 2014 adalah 

fashion blogger akan makin naik dan menurutnya itu merupakan hal yang bagus 

karena tiap blogger mempunyai gaya yang berbeda dan dapat memberi pandangan 

baru mengenai fashion. Fashion blogger dapat menjadi indikator mode dan trend 

lokal. 
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3.1.2 Kompetitor 

Dalam pengembangannya, pameran mode Indonesia Fashion World mempunyai 

kompetitor yaitu Indonesia Fashion Week. Event tersebut diadakan per tahun dan 

mempunyai kesamaan target, bentuk acara, serta pemilihan tempat dengan 

Indonesia Fashion World.  

Menurut Bapak Igad Permana, bahwa tawaran untuk meleburkan 

Indonesia Fashion World ke dalam acara Indonesia Fashion Week pun datang dari 

Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) selaku pihak 

penyelenggara, namun karena permasalahan internal yang belum dapat 

dipublikasikan maka APPMI menunjuk PT. Kerabat Dyan Utama (Radyatama) 

sebagai pihak pelaksana pameran mode Indonesia Fashion Week. 

Seiring berjalannya pengadaan event tersebut dari tahun 2012 membuat 

banyak pihak menilai terjadi pegeseran target dan bentuk acara dari Indonesia 

Fashion Week. Bapak Igad Permana menyatakan bahwa banyak exhibitor yang 

menyayangkan perubahan target dan bentuk acara dari Indonesia Fashion Week 

menjadi terkhususkan kepada perancang mode dan pameran busana sehingga sifat 

b to b dari acara tersebut makin minim menyebabkan baik peserta maupun 

produsen yang menjadi pelaku industri mode Indonesia semakin berkurang tiap 

tahunnya. Ditambah banyak dari perancang mode yang ikut serta lebih cenderung 

memakai bahan impor daripada bahan yang diproduksi oleh industri mode lokal. 

Pendapat Lulut Marnganintyas mengenai Indonesia Fashion Week bahwa 

banyak pengunjung serta tamu undangan dari kalangan atas yang hadir di  
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Indonesia Fashion Week karena event tersebut lebih terkonsentrasi pada peragaan 

busana dan penjualan busana saja, itu terbukti dari banyak booth yang diisi oleh 

para peserta pameran, sedangkan yang diharapkan adalah keseluruhan elemen 

dalam berpakaian seperti busana, sepatu, aksesoris, dan lain-lain.  

3.1.3 Indonesia Fashion World 2014 

Bapak Igad Permana menyatakan bahwa setelah sukses dengan edisi perdananya 

pada tahun 2010, acara ini tidak dilanjutkan di tahun berikutnya karena untuk 

membuat sebuah pameran mode dengan sifat business to business seperti 

Indonesia Fashion World, dibutuhkan waktu yang cukup lama, maka ditentukan 

menjadi pameran mode yang diadakan per 4 tahun. Beliau mengatakan untuk edisi 

kedua, Indonesia Fashion World 2014 akan diadakan pada tanggal 15 – 20 

Desember 2014 di Plenary Hall, Main Lobby, dan Assembly Hall – Balai Sidang 

Jakarta Convention Center. Dengan tema “Karya Inovasi Perancang Muda Kain 

Tradisional Menuju Dunia”. 

3.1.4 Analisa SWOT dan STP 

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara dan studi pustaka, maka 

penulis membuat kerangka berpikir untuk menganalisa SWOT dan STP dari 

pameran mode Indonesia Fashion World 2014. Kerangka ini membantu penulis 

untuk membuat kuesioner dan penentuan konsep.  
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Gambar 3.3 

Kerangka berpikir SWOT dan STP 

 

Berdasarkan kerangka di atas, dapat diperoleh data sebagai berikut: 

1. Segment 

a) Demografis: 

• Kelas    : B - A 

• Usia    : 21 – 40 tahun 

• Gender   : Laki-laki dan perempuan 

• Pekerjaan  : Mahasiswa, karyawan, pengusaha muda, wanita    

karir, desainer, eksekutif muda. 

b) Psikografis: 

• Gemar belanja 

• Menggunakan kartu kredit 

• Menyukai diskon 

• Social Climber 

c) Geografis: 

Jabodetabek 

2. Target 

Pecinta mode, exhibitior, distributor, buyers, dan perancang mode. 
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3. Positioning 

Sebagai pameran mode lokal yang menggabungkan industri mode dari 
hulu hingga ke hilir 

 Berikut adalah analisa SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunity, Threat): 

1. Kekuatan (Strength) 

Bagian ini menentukkan kelebihan dari pameran mode Indonesia Fashion 
World 2014 dan menjadi nilai pembeda dari kompetitor atau pameran 
mode lainnya, yaitu: 

a) Menampilkan mode dari busana, sepatu, tas, dan akesoris. 

b) Mengedepankan semua pelaku industri lokal dari hulu-hilir. 

c) Melibatkan para fashion blogger Indonesia. 

2. Kelemahan (Weakness) 

Pada bagian ini terlihat kelemahan dari pameran mode Indonesia Fashion 
World 2014, yaitu acara yang diadakan per 4 tahun. 

3. Kesempatan (Oppurtunity) 

Penulis melihat terdapat kesempatan bagi pameran mode Indonesia 
Fashion World 2014 agar dapat sukses pelaksanaannya, yaitu: 

a) Naiknya industri mode nasional. 

b) Membanjirnya merek lokal di dalam pasar mode Indonesia. 

c) Banyak bermunculan fashion blogger Indonesia yang sudah dapat 
dipandang di kalangan internasional. 

4. Ancaman (Threat) 

Bagian ini memperoleh data yang dapat mengancam atau kelemahan 
pameran mode Indonesai Fashion World 2014 secara eksternal, yaitu: 

a) Indonesia Fashion Week 2014. 

b) Maraknya merek asing dan barang impor yang mulai mendominasi 
pasar mode nasional. 
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3.1.5 Kuesioner 

Penulis menyebarkan kuesioner guna mendapatkan data tentang media promosi 

dari target untuk Indonesia Fashion World 2014. 

Penulis mendapatkan 55 target dengan data dan jawaban dari tiap 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Umur  : 19 – 35 tahun 

2. Profesi  :  Mahasiswa/i, Karyawan, Karyawati, Desainer Grafis, 

Perancang Mode, Jurnalis Musik, Arsitek, Pekerja Lepas, Composer, 

Sekretaris, Penari, dan Wiraswastawan 

3. Jenis Kelamin : 

A. Laki-Laki B. Perempuan 

Berdasarkan jawaban tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Perempuan 

yang merupakan target utama dalam bidang fashion. 

4. Apakah anda merupakan seseorang yang memperhatikan mode 

berpakaian? 

A. Ya B. Tidak 
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Berdasarkan jawaban di atas, diperoleh kesimpulan bahwa para target 

merupakan seseorang yang memperhatikan mode berpakaian. 

5. Berapa budget yang anda habiskan untuk menunjang penampilan anda 

selama sebulan? 

A.!<!Rp!500.000!! ! ! B.!Rp!500.000!2!Rp!1.000.000!!

C.!Rp!1.000.000!2!Rp!2.000.000!D.!>!Rp!2.000.0000!

!

 

 

Berdasarkan jawaban di atas, diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas 

dari mereka menghabiskan uang sebanyak Rp 500.000 – Rp 1.000.000 

per bulannya untuk berbelanja demi berpenampilan modis. 

6. Apakah anda pernah mendatangi fashion event? 
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A. Pernah B. Tidak Pernah 

 

 

 

 

Diketahui kesimpulan dari jawaban di atas bahwa hampir seluruh 

target pernah mendatangi fashion event. 

7. Darimana anda mengetahui fashion event tersebut? 

A. Print Ad (majalah, koran, poster, brosur, leaflet, dll) 

B. Iklan TV 

C. Billboard 

D. Banner 

E. Social Media (facebook, twitter, webste, youtube, dll) 
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Berdasarkan jawaban di atas, dapat disimpulkan bahawa mayoritas 

target mengetahui fashion event melalui social media berupa facebook, 

twitter, website, youtube, dan lain-lain dan  melalui print ad. 

8. Unsur apa yang terdapat dalam visual media tersebut yang menarik 

perhatian anda? 

A. Warna  B. Foto Model   C. Produk    

D. Text   E. Layout  

 

 

 

 

Berdasarkan jawaban di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

target menilai bahwa unsur visual produk dan foto model 

mempengaruhi mereka dalam melihat sebuah media promosi acara 

fashion. 

9. Kesan apa yang anda harapkan untuk ditampilkan ke dalam media 

promosi acara fashion? 

A. Glamour B. Simple C. Minimalis 

D. Komunikatif E. Colourful 
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Berdasarkan jawaban narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Komunikatif, Simple, dan Glamor adalah kesan yang diharapkan untuk 

ditampilkan ke dalam media promosi suatu acara mode. 

3.2. Mindmapping 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Kerangka berpikir 
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3.3 Konsep Kreatif 

Perancangan media promosi pameran mode Indonesia Fashion World 2014 

menjadikan Foto Model sebagai elemen utama yang mewakilkan unsur fashion 

yang terdapat dalam acara tersebut. Fotografi tersebut berkonsep Modern 

Traditional Glamour, yaitu menggunakan mode tradisional yang dianut ke dalam 

gaya modern dan memberikan kesan glamour. Unsur glamour didapat dari 

lighting dan warna pakaian model. Menggunakan lampu sorot yang di letakkan di 

belakang model, menambah kesan fashion yang glamour dan memberi penekanan 

pada visual tersebut. 

Tema acara pameran mode ini adalah Inovasi Karya Tradisional Anak 

Bangsa Menuju Dunia. Dalam memvisualisasikannya, penulis membagi tema 

tersebut menjadi “Inovasi”, “Karya Tradisional Anak Bangsa”, dan “Menuju 

Dunia”. Bagian “Inovasi” diwakilkan dengan style dari model foto yang inovatif, 

mencakup gaya rambut, make up, dan busana. “Karya Tradisional Anak Bangsa” 

diwakilkan dengan kain Batik yang dimanipulasi ke dalam busana yang inovatif. 

Kemudian “Menuju Dunia” divisualisasikan dengan penampilan model foto yang 

berwajah non-lokal. 

Model foto berpose seperti layaknya di atas catwalk, dengan pose hand on 

hips, merupakan pose normal dalam foto model namun pose tersebut menjadi 

andalan banyak fotografer dan model untuk mengeksplor aura kecantikan serta 

kepercayaan dirinya. 
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Font yang dipilih adalah Helvetica Neu yaitu Ultrathin, Thin, dan Reguler. 

Jenis font ini mewakilkan unsur dinamis dan modern yang lekat pada kesan 

inovasi. 

 Warna yang diberikan adalah warna yang strong agar menjadi daya tarik., 

warna yang dipilih adalah Kuning, Emas, Orange, dan Hitam. Beberapa warna 

tersebut dipadupadankan menjadi gradasi. 

 Layout yang digunakan simple dan minimalis namun komunikatif karena 

pembagian porsi head dan body dengan peletakkan sponsor dibagian bawah media 

promosi harus balance.   

 Media yang dipilih untuk berpromosi adalah Website dan Koran. Media ini 

dipilih berdasarkan kebiasaan target acara ini yang tidak mempunyai banyak 

waktu untuk membaca karena kesibukannya, tetapi tetap menggunakan dunia 

online untuk mendapatkan informasi. Maka dipilih website untuk menjadi media 

penjabaran info secara detail dan bersifat komunikatif karena dapat saling kirim 

balas email. Kemudian didukung oleh media Koran untuk menyebarkan alamat 

website tersebut. Koran merupakan surat kabar yang terbit setiap hari dan 

merupakaan bacaan dari target, koran yang yang dipilih adalah Kompas, Jakarta 

Globe, dan Seputar Indonesia. 

 

 

 

Perancangan Media ..., Hizkia Jacobus Silahooy, FSD UMN, 2014




