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ABSTRAK  

 

2008. Promosi perusahaan melalui media desain komunikasi visual pada saat ini sangat 

banyak sekali dilakukan oleh perusahaan besar maupun menengah. 

Media desain komunikasi visual.ini mempunyai peranan penting dalam dunia promosi. Tidak 

hanya untuk mengenalkan produk baru terhadap konsumen akan tetapi juga dapat 

mempromosikan produk - produk yang sudah ada agar di kenal oleh masyarakat sekitar dan 

menarik perhatian para konsumen. Salah satu penggunaan promosi ini adalah Perancangan 

media promosi Roemahkoe Bed & Breakfast melalui  desain komunikasi visual. 

Karya tugas ini diharapkan dapat membantu promosi Roemahkoe Bed & Breakfast dengan 

menggunakan Media Desain Komunikasi Visual  sebagai media promosinya sehingga dapat 

lebih dikenal masyarakat luas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

11 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin berkembang dan majunya pembangunan di Indonesia, 

khususnya di bidang pariwisata, semua ini dapat kita lihat dari banyaknya tempat-

tempat pariwisata yang ada di Indonesia yang  berupa alam maupun budaya yang 

memiliki nilai-nilai budaya dan religius, serta faktor–faktor pendukung lainnya 

seperti sarana dan prasarana, Travel agent / biro jasa, fasilitas, keamanan dan lain-

lain. Sedang dunia jasa sudah ada sejak jaman dahulu yang diawali oleh bangsa 

Eropa, mereka menggunakan hari libur yaitu hari minggu yang dikenal dengan 

holiday. Mereka tidak melakukan perjalanan rutin tetapi pergi berlibur atau ke 

tempat ziarah dan tempat suci. Istilah wisata sampai ke Indonesia yang kemudian 

ingin menguasai Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda fasilitas perhotelan 

masih minim bahkan hanya dipergunakan untuk bangsa kulit putih atau bangsawan 

saja. 

Dengan minimnya fasilitas tersebut disebabkan Indonesia belum mengenal 

fasilitas seperti hotel dan lain-lain. Mereka hanya mengenal tempat menginap yang 

berupa rumah-rumah  penduduk sehingga pengelolaannya kurang bagus, dan 

seadanya. Padahal untuk mendirikan sebuah fasilitas serta prasarana jasa yang baik 

dan berkualitas diperlukan sebuah organisasi yang matang dan bagus. 

Sedangkan mendirikan Hotel dengan fasilitas modern dan serba baru itu 

sudah merupakan hal biasa dalam persaingan bisnis jasa pariwisata. Untuk 

akomodasi dengan memperkenalkan budaya-budaya di kota tersebut kita masih 
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sangat jarang dijumpai. Justru itu sekarang yang sedang banyak orang dicari. 

Sedangkan untuk mengelola akomodasi seperti itu diperlukan sumber daya manusia 

yang mempunyai motivasi dan berdedikasi tinggi. 

Seperti halnya Roemahkoe Bed & Breakfast yang terletak di Jl. Dr Rajiman, 

laweyan yang melakukan usaha untuk meraih minat komsumen terutama warga 

asing dengan memberikan fasilitas – fasilitas unik yang tentunya sangat minim 

dijumpai di hotel – hotel kelas mewah. Roemahkoe memang lebih terkenal bagi 

turis – turis asing dan sedikit orang yang ingin mendapatkan suasana yang khas dan 

berbeda yang tidak didapatkan  di hotel – hotel berbintang yang memiliki standard 

tersendiri. Roemahkoe bed & breakfast adalah sebuah hotel, dari jumlah kamarnya 

yang hanya 13 buah dengan 4 jenis kamar dengan harga fasilitas yang berbeda – 

beda tentu tidak dapat dikategorikan sebagai hotel bintang. Tapi karena kekhasan 

arsitektur dan pelayanannya, menjadi tarif disini setingkat atau bahkan mungkin 

lebih dari hotel bintang tiga. Karena itulah Roemahkoe masuk dalam kategori 

boutique hotel. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Industri jasa dalam hal ini khususnya dalam bidang akomodasi merupakan 

suatu bisnis yang menguntungkan dan banyak mendatangkan kelebihan kalau kita 

tahu cara mengelolanya. Banyak para wisatawan baik wisatawan asing maupun 

domestik melakukan perjalanan jauh dalam rangka kunjungan wisata kesuatu 

tempat atau hanya ingin menikmati fasiltas-fasilitas dari tempat tersebut. Dalam 

sektor pariwisata hotel merupakan suatu pariwisata yang dituju namun hotel hanya 
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menyediakan fasilitas- fasilitas yang serba modern. Sedangkan jenis akomodasi 

yang menonjolkan suatu kebudayaan daerah tertentu itu masih sangat langka sekali. 

Untuk itulah penulis mengemukakan mengapa banyak hotel mewah telah 

terbangun sementara jenis akomodasi lain yang lebih bagus fasilitasnya dari hotel 

masih jarang ditemui dan mengapa akomodasi jenis ini dapat terbangun bagus tidak 

kalah dengan hotel berbintang sebagaimana sejarahnya. Apa alasanya mereka 

membangun akomodasi tersebut dan apa tujuanya. 

Dengan demikian pengaruh promosi dan desain dari segi desain komunikasi 

visual diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar bagi dunia pariwisata secara 

luas. Maka untuk itu sangatlah diperlukan suatu strategi-strategi promosi untuk 

meningkatkan citra bagi “Roemahkoe Bed & Beakfast” maka didapatkan beberapa 

pokok - pokok masalah yang ada sebagai berikut : 

1. Bagaimana memperkenalkan “Roemahkoe Bed & Breakfast” sebagai hotel yang 

mempunyai karakteristik dan nuansa yang berbeda dari hotel yang lain, 

Sehingga diyakini dapat menumbuhkan minat konsumen agar dapat berkunjung 

di “Roemahkoe Bed & Breakfast”? 

2. Bagaimana merancang dan menciptakan desain untuk media promosi yang unik, 

menarik   dan komunikatif untuk “Roemahkoe Bed & Breakfast” melalui 

Desain Komunikasi Visual? 

Untuk itu kami menggunakan desain untuk segi media promosi yang efektif 

serta komunikatif agar dapat meningkatkan citra di tengah–tengah persaingan bisnis 

pariwisata bagi turis asing maupun domestik juga masyarakat secara umum 

terutama dikawasan kota Surakarta seluruhnya. 
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C. Tujuan Perancangan 

Serangkaian media promosi dengan desain grafis juga elemen-elemennya 

dijadikan komunikator utama, karena serangkaian media promosi tersebut dianggap 

lebih mampu dipahami dan manarik perhatian dari turis asing maupun domestik 

juga masyarakat umum. Tujuan perancangannya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperkenalkan “Roemahkoe Bed & Breakfast” sebagai hotel yang 

mempunyai karakteristik dan nuansa yang berbeda dari hotel yang lain, 

Sehingga diyakini dapat menumbuhkan minat konsumen agar dapat berkunjung 

di “Roemahkoe Bed & Breakfast”. 

2. Merancang dan menciptakan desain untuk media promosi yang unik, menarik   

dan komunikatif untuk “Roemahkoe Bed & Breakfast” melalui Desain 

Komunikasi Visual. 
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BAB II 
IDENTIFIKASI DATA 

 

A. Data Produk 

“Roemahkoe Bed & Breakfast” ini adalah rumah yang di bangun pada tahun 

1938. Rumah ini dari depan bergaya Kolonial art deco. Sebuah tiang besar menjadi 

aksen menarik di bagian depan. Soal rancangan dan tata letak rumah ini mengikuti 

pola rumah jawa. Selain menjaga hierearki kesakralan , ruang di dalamnya berpola 

simetris. Semula, “Roemahkoe Bed & Breakfast” yang terletak di kawasan 

Laweyan Solo ini, merupakan rumah tinggal Ibu Poespo Soemarto, salah satu 

saudagar batik sekaligus perintis usaha batik di Solo. Lantas, rumah yang berdiri 

pada tahun 1938 ini, dibeli oleh Nina pada tahun 1997.  Tadinya rumah itu hampir 

berada di tangan pedagang antik. Mereka hendak membeli komponen bangunan 

tersebut satu demi satu. Mengetahui hal itu, Ibu Krisnini Maharani Tandjung 

akhirnya tergerak membeli rumah tersebut. Tujuannya adalah melestarikan sejarah 

budaya , khususnya arsitektur. Agar setiap orang bisa mengenal lebih dekat rumah 

itu maka dijadikan sebagai tempat penginapan dan restaurant dengan konsep Bed & 

Breakfast. 

Sebelum dibangun “Roemahkoe Bed & Breakfast” pada tahun 1990 

bangunan ini  digunakan sebagai industri batik. Karena daerah Laweyan ini roda 

bisnis batik biasa dijalankan. Pada awal 1900-an kehidupan batik di daerah itu 

cukup maju. Tak heran bila pada waktu itu banyak pengusaha batik yang kaya raya. 

Dengan kekayaan itu, mereka membangun kediaman untuk keluarga besar, lengkap 

dengan ruangan membatik sekaligus gudang penyimpanan batik. Seiring pergantian 
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jaman rumah-rumah tersebut beralih ke generasi selanjutnya. Banyak generasi yang 

tidak memeliharanya tapi malah meratakannya dengan tanah. Untunglah masih ada 

beberapa orang dengan warisan sejarah mereka tidak hanya mempertahankanya 

tetapi juga melestarikanya serta mengembangkanya menjadi wisata kebudayaan 

Solo, yaitu salah satunya Roemahkoe Bed& Breakfast yang resmi didirikan pada 8 

juli 2003. 

B. Target 

Dari berbagai macam media promosi yang dibuat, diusahakan agar sampai 

dan mengena kepada sasaran konsumen, yang meliputi Target Market dan Target 

Audience. 

1. Target Market 

Sasaran yang dituju oleh “Roemahkoe Bed & Breakfast“ melalui Desain 

Komunikasi Visual pada umumnya adalah wisatawan domestik dan wisatawan 

asing. Roemahkoe Bed & Breakfast sendiri mengusung konsep yang mencerminkan 

budaya jawa khususnya surakarta agar dapat menarik minat wisatawan domestik 

dan wisatawan asing. Banyak para wisatawan baik wisatawan asing maupun 

domestik melakukan perjalanan jauh dalam rangka kunjungan wisata suatu tempat 

atau hanya ingin menikmati fasiltas – fasilitas dari tempat tersebut. Dalam sektor 

pariwisata hotel merupakan suatu pariwisata yang dituju namun hotel hanya 

menyediakan fasilitas – fasilitas yang serba modern. Sedangkan jenis akomodasi 

yang menonjolkan suatu kebudayaan daerah tertentu itu masih sangat langka dan 

minim. 
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Untuk itulah penulis mengemukakan mengapa banyak hotel mewah telah 

terbangun sementara jenis akomodasi lain yang lebih bagus fasilitasnya dari hotel 

masih jarang ditemui dan mengapa akomodasi jenis ini dapat terbangun bagus tidak 

kalah dengan hotel berbintang sebagaimana sejarahnya. Dengan menyampaikan 

promosi lewat Media Desain Komunikasi Visual memungkinkan antusias 

konsumen akan lebih tinggi dengan ditunjang fasilitas – fasilitas yang ada di 

Roemahkoe sendiri.  

2. Target Audience 

   a. Primer 

       1) Segmen Geografis  : Wilayah sekitar kota surakarta. 

       2) Segmen Demografis  : 

  Jenis kelamin  : Laki-laki dan perempuan. 

      Usia   :  20 sampai 30 tahun. 

      Sosial Ekonomi : Lapisan menengah ke atas. 

      Pendidikan  : Formal. 

       Agama   : Semua Agama. 

3) Segmen Psikologis  : 

   Kelas Sosial   : Kalangan menengah ke atas. 

Gaya Hidup : Masyarakat yang mapan dan mewah. 

b. Sekunder 

1) Segmen Geografis  : Wilayah Indonesia dan mancanegara. 

2) Segmen Demografis  : 

  Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

18 

           Usia   : 30 tahun ke atas. 

  Sosial Ekonomi : Lapisan menengah ke bawah. 

  Pendidikan         : Formal dan non formal. 

  Agama   : Semua agama dan kepercayaan. 

 3) Segmen Psikologis   : 

   Kelas Sosial  : Kalangan menengah ke bawah. 

   Gaya Hidup  : Masyarakat yang cukup mapan. 

3. Target Visual 

   Mengingat target audience yang dimiliki cakupan luas, target visual 

menggunakan strategi dengan berbagi macam media promosi yang di rasa 

efektif untuk mengkomunikasikan pesan kepada khalayak sasaran sehingga 

terjadi komunikasi balik dari sasaran promosi :  

 Media komunikasi visual yang dirasa efektif menjadi target visual sebagai 

media promosi “ Roemahkoe Bed & Breakfast “ adalah :  

a.  Media penunjang administrasi ( stationary )  

 1)   Kertas surat 

 2)   Amplop  

  3)   Kartu Nama 

4) Map 

5) Jam dinding 

6) Kalender 

7) Kartu pengenal ( Id Card ) 

8) Nota 
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9) Daftar menu 

10) Post Card 

b. Media lini atas (above the line media)  

1) Iklan Koran  

2) Poster 

3) X – Banner 

4) Bilboard 

c.  Media lini bawah ( below the line media ) 

1) Spanduk 

2) Leaflet 

3) Brosur 

4) Flagchain 

5) Hanging mobile 

d. Souvenir 

1) Gantungan Kunci 

2) Pembatas Buku 

3) Sticker 

4) Pin  

5) Mug 

6) Baju  

7) Kaos 

8) Block Note 

9) Topi 
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C. Kompetitor 

1. Istana Griya Home Stay 

Tempat yang khusus bagi turis mancanegara ini didirikan pada tahun 1995 

dengan pendirinya Djoko Utomo, home stay ini terletak di Jl. KH. Dahlan No. 

22 Solo.  

Keunggulan :  

Hotel ini mempunyai beberapa keunggulan antara lain dengan fasilitas : 

mengadakan kunjungan rutin untuk tamunya sebagai salah satunya antara lain 

kunjungan di pabrik ciu bekonang, pembuat gamelan, candi sukuh serta 

kerajinan batik yang ada disekitar solo. 

Kelemahan :  

Kurangnya promosi dan tempatnya yang kurang luas untuk lahan parkir para 

tamu yang berkunjung.  

2. Hotel Griya Kencana 

Hotel ini terletak di Jl. Latar ireng No. 22 Laweyan Solo.  

Keunggulan : 

Hotel ini mempunyai nuansa interior bangunannya yang etnik dan selalu 

mengadakan kunjungan dikampung batik laweyan untuk para tamunya. 

Kelemahan : 

Hotel ini berada didalam kampung sehingga sulit bagi masyarakat untuk 

mengetahui lokasi dari hotel tersebut. 
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BAB III 
KONSEP PERANCANGAN 

 

B. Konsep Karya 

1. Konsep Kreatif 

Dalam perancangan dan perencanaan media promosi yang digunakan, 

dirumuskan konsep kreatif yang terdiri dari gaya desain serta karakteristik visual 

sebagai unsur pendukungnya. Strategi kreatif yang digunakan, yaitu memakai 

konsep periklanan dengan strategi positioning dan unique selling proposition (USP) 

terhadap citra dan keunggulan yang dimiliki oleh “Roemahkoe Bed & Breakfast” 

dengan tujuan: 

1. Untuk memperkenalkan “Roemahkoe Bed & Breakfast” sebagai hotel yang 

mempunyai karakteristik dan nuansa yang berbeda dari hotel yang lain, 

Sehingga diyakini dapat menumbuhkan minat konsumen agar dapat berkunjung 

di “Roemahkoe Bed & Breakfast”. 

2. Merancang dan menciptakan desain untuk media promosi yang unik, menarik 

dan komunikatif untuk “Roemahkoe Bed & Breakfast” melalui Desain 

Komunikasi Visual. 

2. Positioning 

Positioning adalah menempatkan sebuah produk atau jasa untuk 

mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen. Merek yang memiliki posisi 

mapan dalam benak konsumen memerlukan solusi dari kebutuhannya. 
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Positioning merupakan strategi penempatan diri dalam upaya mewujudkan 

apa yang sudah menjadi tujuannya. Dengan memperkenalkan keberadaan 

“Roemahkoe Bed & Breakfast” kepada khalayak sebagai hotel yang mempunyai 

karakteristik dan nuansa yang berbeda yang diharapkan dapat menumbuhkan minat 

konsumen dengan media desain komunikasi visual (DKV) sebagai penunjang 

promosinya, oleh sebab itu positioning-nya adalah menempatkan “Roemahkoe Bed 

& Breakfast” sebagai hotel yang mempunyai karakteristik dan nuansa yang berbeda 

dari hotel lain. 

3. Unique Selling Proposition 

“Roemahkoe Bed & Breakfast” memiliki keunggulan yang tidak dimiliki 

oleh hotel berbintang lainnya karena terdapat banyak keunikan tersendiri dari hotel 

ini, dengan adanya fasilitas – fasilitas yang tidak ditemukan dihotel berbintang. 

Adapun keunikan tersebut antara lain interior hotelnya yang bergaya art deco yang 

merupakan bekas tempat tinggal saudagar batik tempo dulu. Selain itu pengunjung 

juga dapat belajar membatik karena lokasinya yang sangat dekat dengan pengrajin 

batik, juga adanya perlengkapan gamelan lengkap beserta seorang pelatih. 

 

C. Konsep Perancangan 

Perancangan visual identity ini dimaksudkan untuk menguatkan brand 

awareness “Roemahkoe Bed & Breakfast”  kepada calon konsumen. Sehingga 

dapat membentuk citra seperti yang diharapkan dan menjadi hotel dengan 

menonjolkan nuansa yang unik dan nyaman. Perancangan visual identity ini 

dimaksudkan untuk menguatkan brand awareness “Roemahkoe Bed & Breakfast” 
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kepada targetnya. Sehingga dapat membentuk citra seperti yang diharapkan sebagai 

hotel yang mempunyai karakteristik fasilitas yang menonjol dari lainnya. 

Oleh karena itu, metode perancangan promosi ini juga mempertimbangkan berbagai 

aspek baik dalam hal pesan, seperti media yang akan dipilih dan bentuk penyajian 

pesan yang akan ditampilkan. Selain juga memperhatikan tiga hal pokok untuk 

tujuan media yang digunakan, yaitu jangkauan (reach), gelombang (frequency) dan 

kesinambungan (continuity). 

Kegiatan pembuatan karya yang mendukung dalam proses perancangan 

karya visual ada beberapa tahap yang dijalankan agar karya-karya visual yang akan 

didesain dan dibuat agar efektif dan efisien yang dapat mendukung dalam kegiatan 

mengenalkan dan mempromosikan “Roemahkoe Bed & Breakfast”. Pembuatan 

karya-karya visual yang akan didesain dan dibuat, mulai dari logo sampai media 

promosi lainnya, yang kesemuanya mengacu pada kaidah AIDCA yaitu: 

1. Perhatian (Attention) 

Media promosi dirancang untuk menarik perhatian calon konsumennya, 

melalui pemilihan warna yang lembut dan natural, gambar atau ilustrasi yang 

menarik, kata-kata lugas namun persuasif, serta jenis tipografi yang mudah dibaca 

calon konsumen, yang merepresentasikan “Roemahkoe Bed & Breakfast”. 

2. Ketertarikan (Interest) 

Setelah mendapatkan perhatian, dilanjutkan dengan membuat calon 

konsumen berminat untuk ingin tahu lebih jauh dengan menyimak setiap material 

promosi yang dirancang. Disinilah bisa dipakai naskah panjang atau ilustrasi, 
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gedung atau bahkan fasilitas yang disediakan oleh “Roemahkoe Bed & Breakfast” 

yang sifatnya menjelaskan produk jasa yang ditawarkan. 

3. Keinginan (Desire) 

Menimbulkan rasa untuk menikmati fasilitas dan produk dari “Roemahkoe 

Bed & Breakfast” dengan memberikan penawaran menarik seperti adanya diskon, 

serta pemberian souvenir.  

4. Keyakinan (Conviction) 

Tiap material promosi yang dirancang diharapkan mampu menciptakan 

keyakinan kepada calon konsumen bahwa “Roemahkoe Bed & Breakfast” sangat 

nyaman untuk mereka. 

5. Tindakan (Action) 

Merupakan usaha terakhir yang dilakukan yakni dengan serangkaian AIDC 

maka calon konsumen diharapkan untuk mengadakan aksi atau tindakan dengan 

berkunjung di “Roemahkoe Bed & Breakfast”. 

Konsep perancangan yang berdasarkan uraian di atas, maka muncul konsep 

perancangan sebagai berikut: 

1. Strategi Visual Secara Umum 

Sesuai dengan tujuan perancangan visual identity ini adalah untuk 

mengenalkan dan mempromosikan “Roemahkoe Bed & Breakfast”, dengan 

berbagai media promosi yaitu; media perlengkapan seperti stationary, souvenir, dan 

media penunjang promosi seperti iklan koran, leflet, poster, spanduk serta standing 

banner 
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Selain untuk mengenalkan dan mempromosikan “Roemahkoe Bed & 

Breakfast”, perancangan visual identity ini untuk membentuk citra, bahwa 

“Roemahkoe Bed & Breakfast” adalah hotel dengan nuansa yang bergaya seperti 

tempo dulu. 

2. Strategi Visual Verbal 

a. Kepala berita/ judul  (headline) 

Headline sering juga disebut sebagai judul. Headline adalah bagian 

terpenting dari suatu iklan, yang biasa dipakai sebagai penangkap perhatian 

utama (eye chatcher). Salah satu kunci keberhasilan suatu iklan adalah headline 

yang cukup menarik perhatian. Karena fungsi utama headline adalah menarik 

perhatian khalayak ataupun para pembaca dengan cepat dan berusaha menarik 

keinginan khalayak untuk terus menikmati.  

Sebuah headline yang baik seharusnya dibuat sesingkat mungkin, menarik 

sekaligus memikat pembacanya. Headline yang digunakan pada materi iklan 

kali ini adalah logo dari “Roemahkoe Bed & Breakfast” itu sendiri. 

b. Anak judul (sub headline) 

  Sub headline (anak judul) adalah jembatan penghubung antara headline 

dengan body text. Sub headline digunakan untuk lebih memperjelas headline 

secara singkat baik fakta maupun keterangan dari isi pesan yang disampaikan 

sekaligus mengarahkan sedemikian rupa agar pembaca tertarik seperti apa yang 

tertulis/ diharapkan dalam pesan.  

 Sub headline digunakan apabila kalimat dalam headline cukup panjang, 

sehingga kurang efektif. Apabila headline sudah memiliki kemampuan lebih 
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untuk menarik perhatian membaca body text, maka sub headline tidak 

diperlukan lagi. 

c. Teks inti (body copy) 

Body copy merupakan penjelas dari apa yang tertuliskan dalam headline 

sampai diperkirakan pembaca sudah mampu untuk memahaminya. Sehingga 

perlu dibuat sekomunikatif dan seefektif mungkin. Body copy menjadi 

perluasan ide yang disampaikan oleh headline dan ilustrasi. Body copy berati 

kata-kata yang kita temukan dalam iklan. Dalam penerapan pada promosi “ 

Roemahkoe Bed & Breakfast “ ini, body copy akan digunakan dalam semua 

promosi. Menggunakan sedikit bahasa kias sehingga mampu menterjemahkan 

isi dan informasi tentang produk dan jasa yang akan diiklankan kepada 

pengunjung maupun mayarakat luas 

d. Kalimat dasar (base line) 

Merupakan unsur lain yang biasanya ditempatkan dibagian bawah dari 

bidang keseluruhan (biasanya tercantum nama perusahaan, brand name, dan 

juga slogan). Baseline yang digunakan  pada materi iklan kali ini adalah alamat 

lengkap dari “Roemahkoe Bed & Breakfast”: 

Jl. Dr. Rajiman No. 501 Laweyan, Solo 57148 central java 

Phone : 0271 – 714024 Fax 0271 – 720097 / Hp. 

0817253162 

E-mail : roemahkoe@indo.net.id 

http.//www.roemahkoe.info 
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e. Slogan (key words) 

Merupakan inti sari dari pesan yang ingin yang disampaikan. Slogan dapat 

membantu untuk mengenalkan dan menanamkan citra produk pada benak  

masyarakat. Salah satu unsur dalam keberhasilan suatu slogan adalah kalimat 

atau kata-kata yang digunakan harus komunikatif dan tidak bertele-tele, 

sehingga mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat. Slogan sangat dibutuhkan 

dalam suatu iklan. Karena dapat melekatkan suatu image suatu produk ataupun 

jasa yang diiklankan pada konsumen. Slogan yang dipakai dalam materi iklan 

ini adalah : 

“ Unique place from central Java” 

 

Yang Menegaskan bahwa “Roemahkoe Bed & Breakfast” sebagai salah 

satu hotel dengan nuansa yang tidak meninggalkan khas budaya jawa dengan 

bangunan interiornya yang klasik seperti berada di tempo dulu. Dengan 

demikian secara tidak langsung, juga turut menjunjung dan melestarikan 

kebudayaan daerah jawa serta “Roemahkoe Bed & Breakfast” adalah hotel yang 

mempunyai nuansa seperti berada dirumah sendiri yang menawarkan 

kenyamanan bagi pengunjung yang berada di “Roemahkoe Bed & Breakfast. 

3. Strategi Visual Non Verbal 
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a. Layout 

Layout adalah mengatur penempatan berbagai unsur komposisi, seperti 

misalnya huruf teks, garis-garis, bidang-bidang, gambar-gambar dan 

sebagainya. Layout dimulai dengan gagasan pertama dan diakhiri oleh 

selesainya pekerjaan. (Ahmad Kurnia/ Edi Sudadi, 1985, 7). 

Layout adalah bentuk visual bidang hitam putih pada desain grafis 

bertujuan untuk memperoleh persuasi yang tinggi. Layout dikerjakan untuk 

memperoleh eye chatcher yang kuat serta mangenai sasaran. Oleh karena itu 

penempatan gambar dan tulisan baik mengenai sifat, ukuran tipografi dan 

ilustrasinya ditentukan oleh layout.  

Perancangan layout pada materi iklan ini lebih menyesuaikan dari konsep  

dan karakter produk itu sendiri yang menggunakan gaya desain simple, karena 

khas Jawa, sehingga layout yang tepat dalam perancangan promosi “Roemahkoe 

Bed & Breakfast” adalah Picture Window tetapi tanpa meninggalkan 

karakteristik dari  kebudayaan masyarakat Jawa itu sendiri. Dimana tata letak 

gambarnya lebih mendominasi ruangan kemudian diikuti elemen-elemen desain 

pendukung lainnya seperti headline, bodycopy, baseline dan lainnya. Hal ini 

dikarenakan dari “Roemahkoe Bed & Breakfast” sendiri belum banyak dikenal 

oleh masyarakat luas, sehingga perlu adanya strategi dan media promosi yang 

lebih menonjolkan desain-desain yang kreatif dan inovatif agar dapat lebih 

menarik perhatian dan minat dari khalayak konsumen. 

b. Ilustrasi  
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Perencanaan ilustrasi berdasarkan pada proses awal komunikasi yaitu 

harus menimbulkan sensasi, sehingga dapat menarik perhatian. Perencanaan 

ilustrasi harus terkait atau tidak lepas dari fungsi utama ilustrasi yaitu menarik 

perhatian, merangsang minat pembaca keseluruhan pesan, menonjolkan 

keistimewaan produk, menjelaskan pernyataan, memenangkan persaingan 

dalam menarik perhatian pembaca diantara rentetan pesan lainnya dalam suatu 

media yang sama, menciptakan suasana yang khas, mendramatisasikan pesan 

dan mendukung judul iklan. Ilustrasi sering dianggap sebagai bahasa universal, 

karena merupakan salah satu unsur penting yang sering digunakan dalam 

komunikasi periklanan. Ilustrasi dapat membantu memperjelas perbedaan yang 

ditimbulkan oleh bahasa kata-kata ataupun ungkapan verbal. Ilustrasi juga 

merupakan unsur penting yang digunakan berkomunikasi lewat suatu gambar 

baik realistis, coretan garis atau penggabungan suatu bidang tertentu. Fungsi 

dari ilustrasi tersebut adalah: 

1) Menarik perhatian. 

2) Medramatisir suatu pesan. 

3) Menciptakan suatu suasana khusus. 

4) Menciptakan keistimewaan suatu produk atau jasa. 

Ilustrasi yang digunakan berbentuk logo serta ornament – ornament batik 

yang tidak meninggalkan karakteristik dari tempat itu sendiri yang terkenal akan 

kerajinan batiknya dan juga foto bangunan dan foto fasilitas – fasilitas yang ada. 

c. Typography 
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Dipresentasikan dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk 

membentuk tulisan sabagai wakil dari bahasa verbal dengan bentuk visual 

langsung. Typography sangat penting dalam desain grafis karena mewakili isi 

yang akan disampaikan oleh pemberi pesan dengan typography. 

Perancangan typography didasarkan pada pertimbangan gaya desain, 

fungsi dan juga karakter huruf yang digunakan. Dari tema yang diangkat, 

pemilihan typography disesuaikan dengan gaya desain yang sederhana namun 

tetap eye catching, dan juga menggunakan typography yang bentuknya 

sederhana namun tetap sesuai dengan karakteristik dari “Roemahkoe Bed & 

Breakfast” itu “Roemahkoe Bed & Breakfast” ini disesuaikan dengan karakter 

desainnya sehingga membentuk suatu perpaduan yang baik. Huruf-huruf yang 

dipakai dalam desain “Roemahkoe Bed & Breakfast” ini adalah : 

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
1234567890

 

Alasan pemilihan font : 

Arial memiliki kesan simple dan tidak terlalu mencolok dan dalam media 

periklanan digunakan dalam penulisan alamat dan penulisan teks iklan. 

Spray script
ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890  
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Alasan pemilihan font : 

Huruf ini digunakan dalam pembuatan logo dari “ Roemahkoe Bed & 

breakfast”. Spray script memiliki unsur dekoratif yang berkesan simple dan 

luwes yang digunakan dalam materi logo dan slogan dari “ Roemahkoe Bed & 

breakfast” 

Arial Rounded MT Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
1234567890  

Arial Rounded MT Bold memiliki kesan simple dan elegan yang digunakan 

dalam materi iklan dari “ Roemahkoe Bed & breakfast”. 

Cassandra font

ABCDEFGH I JK LM NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi j k lmnoprstuvwxyz
1234567890

 

Alasan pemilihan font : 

Cassandra font memiliki kesan simple yang digunakan dalam materi iklan dari “ 

Roemahkoe Bed & breakfast”. 

d. Warna 

Warna  merupakan unsur  penting dalam promosi yang dilakukan dengan 

media Komunikasi visual, sebab warna mempunyai bahasa komunikasi 

tersendiri yang disampaikan lewat penglihatan (visual). Penggunaan warna 

menunjukkan identitas dari produk (identification marks) tersebut yang 
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selanjutnya akan selalu dipakai dalam setiap media visual yang akan digunakan, 

selain hanya dapat dilihat dengan mata ternyata warna juga mampu 

mempengaruhi perilaku seseorang, mempengaruhi penilaian estetis dan turut 

menentukan suka tidaknya seseorang pada suatu benda. 

Warna-warna yang akan dominan digunakan dalam perancangan desain 

media promosi dari “Roemahkoe Bed & Breakfast” adalah warna-warna natural 

yang mewakili karakteristik dari budaya masyarakat Jawa pada umumnya dan 

khususnya untuk “Roemahkoe Bed & Breakfast” sendiri. Dalam pemakaian 

warna menggunakan Hijau tua dan muda, kuning serta jingga. Setiap warna 

memiliki ciri khas, sifat, dan maksud atau filosofi sendiri-sendiri. Oleh karena 

itu pemilihan warna menjadi faktor penting yang berpengaruh besar dalam 

perancangan desain media promosi dari “Roemahkoe Bed & Breakfast”.  

Warna mempunyai karakteristik tersendiri yang mampu memberikan 

filosofi dan kesan tertentu pada suatu produk. Antara lain : hijau 

menggambarkan pertumbuhan, kesehatan, harmoni. Kuning menggambarkan 

kesuburan, kemakmuran, kebahagiaan. Jingga menggambarkan keramahan, 

kehangatan dan kesuksesan. ( Maitland graves ) 

Adapun contoh-contoh warna yang saya gunakan pada desain ini antara lain : 

    

 

 

    

 

C  :   40 
M :     0 
Y : 100 
K :     0 

C  :     0 
M :     0 
Y :   60 
K :     0 

C  :   95 
M :     8 
Y :   93 
K :   27    
0 

C  :     0 
M :   30 
Y : 100 
K :     0    
0 
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e. Logo 

Logo adalah simbol yang biasanya dibuat sebagai ikon yang mempunyai 

karakteristik atau ciri khas. 

Logo ini masih menggunakan logo lama dari “ Roemahkoe Bed & 

Breakfast karena dirasa sudah mengenai icon dan karakter yang di inginkan jadi 

logo tidak dirubah lagi sebagaimana yang diharapkan, hanya warna icon dirubah 

jingga. Dalam logo ini terdapat bentuk kotak yang di dalamnya terdapat icon 

huruf R yang dibuat berlekuk yang berkesan feminim dan lembut yang 

bercirikan seperti masyarakat solo yang berkarakter luwes dan halus. Warna 

yang digunakan dalam logo ini adalah : hijau tua, dan jingga. Dengan visualisasi 

logo seperti itu dapat memberikan citra positif dan mempunyai karakteristik 

tersendiri untuk “Roemahkoe Bed & Breakfast”. Dibawah ini merupakan contoh 

dari logo dari “Roemahkoe Bed & Breakfast” : 
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D. Teknik Pelaksanaan 

Seluruh rangkaian dari mulai menentukan konsep karya dan konsep 

perancangan, dipilih media promosi yang efektif dan efisien yang sesuai dengan 

konsep karya dan konsep perancangan. Pembuatan desain dilakukan dengan 

komputer menggunakan kombinasi software Corel DrawX3 dan Adobe 

PhotoShop. Setelah pembuatan desain selesai maka langkah selanjutnya adalah 

visualisasi, dengan menggunakan cetak print dan offset. Selanjutnya adalah 

penempatan media sesuai dengan kebutuhan akan desain yang dibuat. Sebagai 

contoh, stationary ditempatkan pada kantor, media promosi juga ditempatkan 

sesuai dengan jenisnya yaitu, spanduk ditempatkan di jalan strategis di sekitar 

Wilayah Surakarta dan di depan pintu masuk hotel misalnya. Hal ini 

dimaksudkan agar pengguna jalan dapat melihat spanduk tersebut. 

 

D. Media Placement 

Yang dimaksud media adalah segala sesuatu untuk mengaplikasikan atau 

menyampaikan iklan. Pemilihan media merupakan masalah mencari cara dan 

biaya yang paling efektif untuk menampilkan sejumlah pembeberan yang 

dikehendaki kepada khalayak sasaran. Strategi media diperlukan agar pesan-

pesan periklanan yang akan disampaikan dapat dirancang dan dilakukan dengan 

baik. Hal ini dimaksudkan agar apa yang akan disampaikan dapat diterima 

masyarakat luas. Media promosi tersebut harus tepat dan terseleksi dengan 

mempertimbangkan : 

1. Media lini atas ( above the line )    
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Terdiri dari iklan – iklan yang dimuat dalam media cetak, media 

elektronik, serta media luar ruang ( seperti papan reklame ). 

2. Media lini bawah ( below the line )  

Terdiri dari seluruh media selain media di atas, seperti direct mail, 

pameran, point of sale display material, kalender, agenda, pin, atau tanda 

mata.  ( Rhenald kasali, 2007 : 23 ) 

 Promosi “Roemahkoe Bed & Breakfast” dalam melakukan kegiatan 

promosi menggunakan media lini atas dan media lini bawah sebagai media 

promosinya. Diantaranya :  

1. Media Penunjang Administrasi (stationary) 

a) Kertas Surat (kop surat) 

Konsep Desain  

Desain Kop surat menggunakan desain yang simple dan terdapat 

ornament batik sebagai pengisi dan tanpa mengurangi dari nilai dari isi 

surat yang akan disampaikan. 

Penempatan Media  

  Dapat ditempatkan pada kantor maupun perusahaan. Dan biasanya 

media promosi, kertas surat ini ditempatkan untuk keperluan surat-

menyurat antar perusahaan maupun klien.   

b) Amplop 

Konsep Desain 

Sebagai pasangan dari kertas surat, sudah pasti desain 

diseragamkan dengan kertas surat.  
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Penempatan Media 

  Penempatan dari media amplop tidak jauh berbeda dengan kertas 

surat. Media ini merupakan satu kesatuan. Biasanya di pasangkan oleh 

media kertas surat. Media ini biasanya dipergunakan untuk bagian surat 

menyurat dari perusahaan kepada klien. 

c) Kartu Nama 

Konsep Desain 

  Desain kartu nama ini menggunakan desain yang simple dan 

terdapat ornamen-ornamen batik agar tidak meninggalkan kesan daerah 

tersebut yang terkenal dengan kampung batik laweyan.   

Penempatan Media 

  Biasanya penempatan media ini (kartu nama) langsung kepada 

pemegang.  

d) Map 

Konsep Desain 

  Desain Map ini menempatkan logo di cover depan atas dan foto – 

foto berwarna di back cover dan foto penari di bagian dalam map sebagai 

ilustrasi dan alamat dibawahnya serta menggunakan ornament batik 

sebagai pelengkap desain.  

Penempatan Media 

  Ditempatkan dilaci atau lemari sebagai pelindung dokumen – 

dokumen yang penting.  
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e) Jam Dinding 

Konsep Desain 

Di Desain dengan menempatkan logo besar didalamnya agar orang 

jelas melihatnya beserta slogan / keywords dibuat lengkung. 

Penempatan Media 

Ditempatkan di dinding ruang tamu, kamar dan sebagainya. 

f)  Kalender 

Konsep Desain 

Kalender di desain dengan menempatkan beberapa foto disetiap 

halamannya agar tidak terkesan monoton. Ilustrasi foto – foto dibuat ada 

yang berwarna dan juga ada yang dibuat classic yang berciri bangunan 

dari “ Roemahkoe Bed & Breakfast “ itu sendiri.  

Penempatan Media 

Ditempatkan pada meja resepsionist mudah untuk dilihat. 

g)  Id card 

  Konsep Desain 

Id Card didesain dengan menampilkan logo dan foto – foto sebagai 

ilustrasi dan biasanya digunakan oleh semua karyawan perusahaan sebagai 

tanda pengenal pegawai. 

Penempatan Media 

Media ini biasanya di pakai oleh masing - masing pegawai sebagai 

kartu identitas pegawai. 
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h) Nota 

 Konsep Desain 

Nota dibuat simple dengan menempatkan logo yang dibuat 

transparan serta alamat karena kegunaannya yang hanya untuk penulisan 

setiap kali transaksi.  

Penempatan Media 

 Biasanya di gunakan untuk perhitungan harga sewa kamar maupun 

makanan pada setiap selesai melakukan transaksi yang ada. 

i) Daftar menu 

 Konsep Desain 

Daftar menu di desain dengan mengubah warna foto di Adobe 

Photoshop Cs yang dibuat bangunan terasa classic dan desain dalam 

dibuat warna putih agar berkesan bersih dan hiegenis seperti makanannya. 

Penempatan Media 

Ditempatkan pada meja ruang makan, biasanya digunakan untuk 

tamu dalam membantu memilih makanan yang ada di “Roemahkoe Bed & 

Breakfast”. 

j)  Post card 

 Konsep Desain 

 Di desain simple karena kegunaannya yang hanya untuk 

penyampaian berita dan di back covernya dibuat warna yang classic. 

Walaupun zaman sudah modern dengan adanya e-mail dan telfon tapi Post 
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card merupakan media promosi yang masih sangat efektif dalam 

menyampaikan suatu iklan.  

Penempatan Media 

 Post card ini biasanya digunakan untuk mengirim surat jika ada 

acara atau berita penting. 

2. Media Lini Atas 

a) Iklan Koran 

Konsep Desain 

Didesain menggunakan warna hitam putih dengan isi masih 

menonjolkan fasilitas – fasilitas unik yang ada dan menempatkan logo dikiri 

atas. 

Penempatan Media 

Ditempatkan dikoran harian Solopos yang mencakup dikawasan 

wilayah surakarta. Ditayangkan satu minggu dan ditempatkan diseputar 

pariwisata dan layanan jasa. 

b) Poster 

Konsep Desain 

Didesain menggunakan banyak tampilan foto agar orang dapat jelas 

menangkap iklan poster tersebut dan isi masih menonjolkan bahasa kias 

seperti fasilitas – fasilitas yang unik yang tidak terdapat pada hotel lainnya. 

Penempatan Media 

Biasanya poster banyak di tempel di sudut-sudut jalan karena 

merupakan media yang efektif dalam sebuah promosi. 
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c) X-Banner 

Konsep Desain 

Didesain dengan menempatkan logo, keywords, dan penjelasan 

bahasa kias yang berisi tentang produk dan jasa yang akan ditawarkan serta 

foto – foto yang ada sebagai ilustrasi. 

Penempatan Media 

Biasanya ditempatkan di ruang resepsionis agar calon konsumen 

mengetahui tentang isi dari “ Reomahkoe Bed & Breakfast “. 

d) Bilboard 

Konsep Desain 

Didesain dengan menempatkan logo dan foto – foto yang ada 

sebagai ilustrasi dan adanya penjelasan bahasa kias yang berisi tentang 

produk dan jasa yang akan ditawarkan serta dibawahnya terdapat ornament 

batik sebagai pelengkap desain dan tentunya menggunakan desain yang 

mudah ditangkap mata karena hanya dilihat sekilas. Media ini sangat 

menunjang promosi suatu perusahaan karena media ini berukuran besar. 

Penempatan Media  

Penempatan media ini  biasanya kita temui di perempatan- 

perempatan jalan yang strategis agar mudah dibaca oleh masyarakat maupun 

pengendara.  

3. Media lini bawah 

a) Spanduk  

Konsep Desain 
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Spanduk didesain dengan menempatkan logo, ilustrasi foto – foto 

pelengkap dan penjelasan bahasa kias yang berisi tentang produk dan jasa 

yang akan ditawarkan serta dibuat dengan sejelas mungkin dari penulisan 

kata – katanya agar masyarakat dengan mudah menangkap iklan yang 

ditawarkan. 

Penempatan Media 

Media ini biasanya ditempatkan di tempat-tempat keramaian. Di 

pasang pada halaman pintu perusahaan sebagai identitas perusahaan. Dapat 

juga dipasang pada jalan jalan strategis agar mudah di ketahui banyak orang. 

b) Leaflet 

Konsep Desain 

Di desain menggunakan dua muka depan dan belakang dengan 

menempatkan kata – kata tentang isi berita didalamnya. Media promosi ini 

merupakan media yang efektif sebagai promosi karena bentuknya yang 

berupa lembaran yang berisikan berita dari fasilitas – fasilitas yang ada di 

“Roemahkoe Bed & Breakfast”. 

Penempatan Media 

Ditempatkan di meja resepsionist dan dapat dibagikan kepada 

masyarakat pada acara – acara tertentu agar masyarakat mengetahui tentang 

“ Roemahkoe Bed & Breakfast “ 

c) Brosur 

Konsep Desain 
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  Didesain dengan menggunakan banyak gambar dan penjelasan 

bahasa kias yang berisi tentang produk dan jasa serta fasilitas yang ada 

agar dapat memikat konsumen karena fungsinya sebagai informasi. 

Penempatan Media 

Ditempatkan di meja resepsionist atau dibagikan kepada 

masyarakat dalam suatu acara tertentu. 

d) Flag Chains  

Konsep Desain 

Di desain dengan layout yang berbeda – beda agar tidak terkesan 

monoton dengan menggunakan ilustrasi foto berwarna dan juga classic serta 

penjelasan bahasa kias yang berisi tentang produk dan jasa yang akan 

ditawarkan. 

Penempatan Media  

Di tempatkan pada pintu perusahaan sebagai identitas diri dari 

perusahaan itu sendiri. Namun biasanya ditempatkan sebagai penghias 

ruangan perusahaan. Penempatan media ini biasanya hanya sebagai hiasan 

ruangan tetapi apabila perusahaan mengadakan acara - acara biasanya media 

ini sering di tunjukan sebagai hiasan sekaligus promosi perusahaan. 

e) Hanging Mobile  

 Konsep Desain 

Tidak jauh beda dengan flag chain Hanging mobile di desain 

semenarik mungkin dengan menempatkan logo dan ilustrasi foto 

didalamnya serta bahasa kias tentang produk dan jasa yang akan ditawarkan. 
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Ditempatkan di ruangan tamu dan fungsinya untuk gantungan atau hiasan 

ruangan. 

Penempatan Media  

Penempatan media ini biasanya hanya di dalam ruangan kantor, 

sebagai hiasan ruangan tetapi apabila perusahaan mengadakan acara 

pameran biasanya media ini sering di tunjukan sebagai hiasan sekaligus 

promosi perusahaan. 

4. Souvenir dan merchendise 

a) Gantungan Kunci 

Konsep Desain 

Gantungan kunci dibuat desain semenarik mungkin dengan 

menempatkan nomor kamar dibelakangnya. Gantungan kunci juga 

merupakan suatu media yang efektif dalam mempromosikan suatu 

perusahaan. 

Penempatan Media 

Dalam penempatan media ini digantungkan pada setiap kunci kamar. 

b) Pembatas Buku 

Konsep Desain 

Desain pembatas buku ini menonjolkan logo dan penjelasan bahasa 

kias yang berisi tentang produk dan jasa yang akan ditawarkan dari 

perusahaan itu dan foto – foto yang ada sebagai penjelas promosi. 

Penempatan Media 
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 Penempatan media ini hanya sebagai souvenir atau kenang-

kenangan apabila perusahaan mengadakan seminar maupun acara. 

c) Stiker  

Konsep Desain 

Didesain dengan menggunakan dua jenis yang satu menonjolkan 

logo dan yang satunya lagi tentunya lebih detail dengan terdapat penjelasan 

bahasa kias yang berisi tentang produk dan jasa yang ada dan dilengkapi 

foto – foto yang ada dari Roemahkoe itu sendiri. 

Penempatan Media  

 Dibagikan secara cuma-cuma kepada  para tamu. Penempatan 

media ini hanya sebagai souvenir atau kenang-kenangan apabila perusahaan 

mengadakan seminar maupun acara pameran. 

d) Pin 

Konsep Desain 

Desain pin dibuat dua jenis yang satu menonjolkan foto dan yang 

satunya logo dari “ Roemahkoe Bed & Breakfast “. 

Penempatan Media 

Dibagikan secara cuma-cuma untuk peserta sebagai souvenir yang 

mudah dibawa kemana saja dan  dijual sebagai cindera mata. 

e) Mug 

Konsep Desain 

Mug di desain dengan menonjolkan logo dan dominasi warna putih 

yang mencerminkan kebersihan. 
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Penempatan Media 

Tidak jauh dari media media promosi diatas media promosi 

cangkir (MUG) merupakan media yang di tempatkan sebagai souvenir dari 

perusahaan akan tetapi media ini pun biasanya di tempatkan di meja – meja 

 kantor, yang biasanya digunakan oleh masing – masing karyawan untuk 

tempat minum.  

f) Baju Karyawan 

Konsep Desain 

Baju didesain dengan menggunakan warna putih agar memberikan 

kesan bersih serta menempatkan icon logo didepan pojok atas kiri serta 

terdapat logo dibelakangnya. 

Penempatan Media 

Baju dipakai oleh semua karyawan. 

g) Kaos 

Konsep Desain 

Kaos didesain dengan menempatkan logo didepan pojok bawah yang 

didominasi warna putih dan dibelakangnya terdapat ilustrasi foto bangunan 

dari “Roemahkoe Bed & Breakfast yang dibuat klasik serta menempatkan 

key words dan email didekat ilustrasi foto. 

Penempatan Media 

Kaos dijual sebagai marchendise untuk tamu. 

h) Block Note 

Konsep Desain 
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Block Note didesain dengan adanya penjelasan bahasa kias yang 

berisi tentang produk dan jasa yang akan ditawarkan dan tentunya ilustrasi 

foto,logo ,slogan dan terdapat ornament – ornament batik di dalamnya. 

Penempatan Media 

Dibagikan secara cuma-cuma apabila perusahaan mengadakan acara 

– acara atau pertemuan. 

i) Topi 

Konsep Desain 

Desain topi dibuat dengan menonjolkan logo dari ” Roemahkoe 

Bed & Breakfast agar jelas dalam penyampaian promosinya. 

Penempatan Media 

Digunakan sebagai pelindung kepala dari panas matahari. 
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BAB IV 
VISUALISASI KARYA 

 
A. Media Penunjang Administrasi (Stationary) 

1. Kop Surat 

                 

  Media/ Bahan    :  Kertas HVS 70gr 

  Ukuran    :  A4 (29,7cm x 21,5cm) 

  Ilustrasi desain  :  Logo, ornament batik 

  Format desain   :  Portrait 

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala    : 1:6 

  Penempatan media  : Rak kantor 
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2. Amplop      

 

  Media/ Bahan    :  Kertas HVS 70gr 

  Ukuran    :  11cm x 23cm 

  Ilustrasi desain  :  Logo, ornament batik 

  Format desain   :  Landscape 

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

   Skala         :  1:2 

  Penempatan media  : Rak kantor 
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3. Kartu Nama (Name Card) 

             

  Media/ Bahan    :  Kertas Hammer 

  Ukuran    :  5cm x 9cm 

  Ilustrasi desain  :  Logo, ornament batik 

  Format desain   :  Horisontal dan Vertikal 

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala     : 1:1 

  Penempatan media  : meja kantor 
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4. Map 

            

  Media/ Bahan    :  Glossy Paper 

  Ukuran    :  32cm x 23,5 cm 

  Ilustrasi desain  :  Logo, Foto – foto pendukung, ornament batik 

  Format desain   :  Potrait - dua muka 

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3, Adobe Photoshop Cs 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala     :  1:8 

  Penempatan media  : Rak kantor 
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5. Jam Dinding 

             

 
  Media/ Bahan    : Glossy Paper 

  Ukuran    :  Diameter 28 cm  

  Ilustrasi desain   :  Logo 

  Format desain   :  Lingkaran 

  Jenis Font   :  Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala    :  1:6 

  Penempatan media  : Tembok ruangan 
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6. Kalender  

 

  Media/ Bahan    :  Kertas Hammer  

  Ukuran    :  22cm x 15cm 

Ilustrasi desain  : Logo, foto – foto pendukung, ornament batik. 

  Format desain   :  Kalender meja atau kalender duduk  

  Jenis Font   :  Arial, Cassandra font , Spray Script, Bridgnorth 

  Proses Visualisasi  :  Adobe Photoshop CS, Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala     : 1:10 

  Penempatan media  : Meja resepsionis 
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7. Id Card 

       

  Media/ Bahan    :  Glossy Paper, mika 

  Ukuran    :  5,5cm x 8,5cm 

Ilustrasi desain  : Logo, foto manager, foto – foto pendukung, 

ornament batik. 

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Format desain   :  Vertikal 

  Proses Visualisasi  :  Adobe PhotoshopCS, Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala     :  1:1 

  Penempatan media  : Digantung pada baju karyawan 
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8. Nota 

       

  Media/ Bahan    :  Kertas HVS 70gr 

  Ukuran    :  14cm x 12cm 

  Ilustrasi desain  :  Logo, ornament batik 

  Jenis Font   :  Arial, Spray Script, Arial Rounded MT Bold 

  Format desain   :  Vertikal 

  Proses Visualisasi  :  Adobe PhotoshopCS, Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala     :  1:2 

  Penempatan media  : Laci kantor 
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9. Daftar Menu 

            

  Media/ Bahan    :  Gloosy Paper 

  Ukuran    :  26cm x 20cm 

  Ilustrasi desain  :  Logo, Foto – foto pendukung, ornament batik 

     Jenis Font                 : Arial, Cassandra font, Spray Script, Times New                                            

Roman 

  Format desain   :  Vertikal 

  Proses Visualisasi  :  Adobe PhotoshopCS, Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala    :  1:6 

  Penempatan meida  : Meja makan 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

58 

10. Post Card 

    

 

  Media/ Bahan    :  Glossy paper 

  Ukuran    :  16cm x 11cm 

  Ilustrasi desain  :  Logo, Foto – foto pendukung, ornament batik 

  Jenis Font   :  Arial, Spray Script 

  Format desain   :  Vertikal 

  Proses Visualisasi  :  Adobe PhotoshopCS, Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Digital Print 

  Skala     :  1:2 

  Penempatan media  : Rak kantor 
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B. Media Lini Atas 
 

1. Iklan Koran 

       
 

  Media/ Bahan    :  Kertas koran 

  Ukuran    :  3 kolom ( 42mm x 3mm x 6mm ) = 132 mm 

  Ilustrasi desain  :  Logo, Foto – foto pendukung 

  Jenis Font   :  Arial, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Adobe Photoshop Cs, Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Offset 

  Skala    :  1:2 

  Nama Koran    :  Solopos 

  Halaman penempatan  : Pariwisata dan layanan jasa 

  Waktu tayang    : 1 kali tayang 
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2. Poster 

       

Media Bahan   :  Art Paper 

Ukuran   : A2 ( 42 cm x 59,4cm )  

Ilustrasi Desain  :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik  

  Typografi  :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

Format Desain  :  Portrait  

  Proses Visualisasi  :  Corel Draw X3, Adobe Photoshop Cs  

  Realisasi  :  Teknik Offset 

  Skala  :  1:8 

  Penempatan media : Ditempel ditempat – tempat yang strategis 
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3. X – Banner 
 

       
 

  Media/ Bahan    :  MMT (Korean Flag) 

  Ukuran    :  160cm x 60cm  

   Ilustrasi Desain  :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik  

  Jenis Font   :  Arial, Spray Script 

  Format desain   :  Vertikal 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3, Adobe Photoshop Cs 

  Realisasi   :  Digital Print 

  Skala     :  1:13 

  Penempatan media  : Di pintu masuk ruangan 
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4. Bilboard 

        

  Media/ Bahan    :  MMT 

  Ukuran    :  360cm x 200cm  

  Ilustrasi Desain  :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik  

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold , Spray Script 

  Format desain   :  potrait 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3, Adobe Photoshop Cs 

  Realisasi   :  Digital print 

  Skala     :  1:60 

  Penempatan media  : Perempatan jalan 
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C. Media Lini Bawah 
 

1. Spanduk 
 

        
 

          Media/ Bahan    :  MMT (Fronlit 340gr) 

  Ukuran    :  300cm x 80cm  

  Ilustrasi Desain  :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik  

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3, Adobe Photoshop Cs 

  Realisasi   :  Digital Printing 

  Skala     :  1:30 

  Penempatan media  : Disekitar jalan yang ramai 
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2. Leaflet 

        

  Media/ Bahan    :  Kertas HVS 70gr 

  Ukuran    :  20cm x 9cm  

  Ilustrasi Desain  :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik  

  Jenis Font   :  Arial, Cassandra font, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3, Adobe Photoshop Cs 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala     :  1:2 

  Penempatan media  : Meja Resepsionis 
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3. Brosur 

             

  Media/ Bahan    :  Glossy paper 

  Ukuran    :  20cm x 30cm 

  Ilustrasi Desain  :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik  

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3, Adobe photoshop Cs 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala     :  1:3 

  Penempatan media  : Meja Resepsionis 
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4. Flag Chains 

 

  Media/ Bahan    :  Glossy Paper 

  Ukuran    :  17cm x 16cm 

  Ilustrasi Desain  :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik  

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3, Adobe Photoshop Cs 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala     :  1:6 

  Penempatan media  : Digantung diruang tamu 
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5. Hanging Mobile  
 
                

 
  Media/ Bahan    :  Glossy Paper  

  Ukuran    :  18cm x 12cm 

  Ilustrasi Desain  :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik  

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

     Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3, Adobe Photoshop Cs 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala     :  1:6 

  Penempatan media  : Digantung diruang tamu 
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D. Souvenir dan Marchendise 

1. Gantungan kunci 

 

  Media/ Bahan    :  Arcylic 

  Ukuran    :  4cm x 6cm 

  Ilustrasi Desain  :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik  

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala     :  1:1 

  Penempatan media  : Digantungkan pada kunci pintu kamar 
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2. Pembatas buku 

            

 

  Media/ Bahan    :  Glossy Paper  

  Ukuran    :  16 cm x 3,5cm 

  Ilustrasi Desain   :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik 

  Format desain   :  Vertikal 

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala     :  1:1 

  Distribusi   : Dibagikan secara Cuma – Cuma untuk tamu. 
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3. Stiker 

          

  Media/ Bahan    :  Sticker Glossy  

  Ukuran    :  16cm x 4cm dan 8cm x 4cm 

  Ilustrasi Desain   :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik 

  Format desain   :  Vertikal dan Horisontal 

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala    :  1:1 

  Distribusi   : Dibagikan untuk para tamu sebagai souvenir 
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4. Pin 

               

  Media/ Bahan    :  Glossy Paper, Lempengan besi, laminasi dop 

  Ukuran    :  Diameter 5,8cm 

  Ilustrasi Desain   :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik 

  Format desain   :  Lingkaran 

  Jenis Font   :  Arial, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3, Adobe Photoshop Cs 

  Realisasi   :  Pres Pin 

  Skala    :  1:1 

  Distribusi   : Dibagikan untuk tamu 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

72 

5. Mug 

       

  Media/ Bahan    :  Keramik 

  Ukuran    :  Diameter 8 cm, tinggi 8 cm 

  Ilustrasi Desain   :  Logo, ornamen batik 

  Jenis Font   :  Arial, Spray Script 

  Format desain   :  Lingkaran 

  Jenis Font   :  Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala    :  1:2 

  Distribusi   : Diletakkan di etalase untuk dijual 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

73 

6. Baju Karyawan 
 

 
 

  Media/ Bahan    :  Lacos 

  Ukuran    :  All Size 

  Ilustrasi Desain   :  Logo, ornamen batik 

  Format desain   :  Baju Berkerah  

  Jenis Font   :  Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Jahit, bordir 

Skala    :  1:12 
 
Distribusi   : Dipakai oleh karyawan sewaktu bekerja 
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7. Kaos 
 

 
 

         Media/ Bahan    :  Catton 

  Ukuran    :  All Size 

  Ilustrasi Desain   :  Logo, Ilustrasi foto 

  Format desain   :  Kaos  

  Jenis Font   :  Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3 

  Realisasi   :  Jahit, Sablon 

Skala    :  1:12 
 
Distribusi   : Diletakkan di etalase untuk dijual 
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8. Block Note 
 
      

 
 

  Media/ Bahan    :  Glossy Paper, HVS 70gr 

  Ukuran    : 13,5cm x 10cm 

  Ilustrasi Desain   :  Logo, foto – foto pendukung, ornamen batik 

  Format desain   :  vertical, horizontal  

  Jenis Font   :  Arial, Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

  Proses Visualisasi  :  Corel DrawX3, Adobe Photoshop Cs 

  Realisasi   :  Teknik Offset 

  Skala    :  1:1 

  Distribusi   : Diberikan Cuma – Cuma untuk tamu 
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9. Topi 

         

Media / Bahan                    :  Kain kanvas 

Ukuran                                :  All Size 

  Ilustrasi Desain          :  Logo 

Jenis Font                           :  Arial Rounded MT Bold, Spray Script 

Proses visualisasi               :  Corel DrawX3, Adobe Photoshop Cs 

Realisasi                             :  Jahit, Bordir 

Skala           :  1:10 

Distribusi          : Dipakai oleh karyawan 
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E. Estimasi Biaya 

NO Media Ukuran Jumlah Biaya  Keterangan 
1 Kop surat A4 (21 x 29,7)cm 1 Rim 450.000  
2 Amplop 23cm x 11cm 1 Rim 450.000  
3 Kartu nama 9cm x 5cm 1 box @40.000 40.000  

4 Map 29,7cm x 42cm 50 buah @15.000 750.000 Plus biaya laminasi 

5 Jam dinding Diameter 28cm 12 buah @50.000 600.000  

6 Kalender 22 cm x 15cm 100 unit 500.000 Plus biaya spiral 

7 Id card 5,5cm x 8,5cm 
20 unit@ 6000 

120.000 Plus mika dan 
gantungan 

8 Nota 14cm x 12cm 1Box 200.000  

9 Daftar menu 26cm x 20cm 20 buah 150.000  

10 Post card 16cm x 11cm 100 buah 300.000  

11 Iklan koran 3 kolom ( 42mm x 3mm x 6mm ) 1 300.000 1 x tayang 

12 Poster A2 ( 42 cm x 59,4cm ) 100 buah 1.500.000  

13 X - banner 160cm x 60cm 
10 buah 

500.000 Plus besi 
penyangga 

14 Bilboard 360cm x 200cm 

2 buah 

3.000.000 1 bulan 
pemasangan, biaya 
pajak dan 
pemasangan 

15 Spanduk 300cm x 80cm 

10 buah 

1.500.000 1 bulan 
pemasangan, biaya 
pajak dan 
pemasangan 

16 Leaflet 18cm x 10cm 1 Rim 450.000  
17 Brosur 20cm x 30cm 1 Rim 450.000  
18 Flag chain 17cm x 16cm 25 875.000  
19 Hanging mobile 18cm x 16cm 25 875.000  
20 Gantungan 

kunci 
4cm x 6cm 

13buah 
195.000 Plus gantungan 

21 Pembatas buku 16 cm x 3,5cm 100 buah   50.000 Plus laminasi  

22 Sticker 16cm x 4cm dan 8cm x 4cm 100 buah 150.000  
23 Pin Diameter 5,8cm 300keping 500.000 Plus laminasi dof 
24 Mug Diameter 8 cm, tinggi 8 cm 40buah @ 20.000 800.000  
25 Baju karyawan All Size 20 buah @ 45.000 900.000 Plus bordir 

26 Kaos All Size 30 buah @ 45.000 1.350.000 Plus sablon 

27 Block note 13,5cm x 10cm 100buah @8.000 800.000  
28 Topi All Size 50buah 500.000 Plus bordir 

 
 

TOTAL  

 

18.205.000 

 

Sumber      :  Paperku,  Percetakan Persatuan, Oxygen, Mata Visual 

Data Hari dan Tanggal  :  Rabu, 13 Agustus 2008 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

promosi “Roemahkoe Bed & Breakfast” sebagai salah satu tempat penginapan dan 

tempat makan sekaligus merupakan asset wisata dengan bermacam fasilitas yang ada.  

Perancangan media promosi roemahkoe bed & breakfast melalui  desain 

komunikasi visual merupakan salah satu strategi yang bertujuan untuk mengenalkan 

“Roemahkoe Bed & Breakfast“, sehingga diharapkan nantinya semakin dikenal dan 

dikunjungi oleh wisatawan asing dan domestic untuk berkunjung di “Roemahkoe Bed & 

Breakfast“ dan menikmati fasilitas – fasilitas yang ada dan juga dapat mempelajari 

budaya – budaya didaerah itu. 

 

B. Saran 

Dengan semakin berkembangnya usaha pariwisata dan jasa di Indonesia terutama 

hotel – hotel baru yang bermunculan dengan memberikan fasilitas – fasilitas mewah yang 

ada dan kurang memberikan fasilitas budaya yang ada di daerah itu merupakan konsep 

baru bagi “Roemahkoe Bed & Breakfast“ agar menjadi contoh bagi hotel – hotel lainnya.  

Peranan pemerintah dirasa perlu agar budaya – budaya dalam usaha promosi 

budaya didaerah sekitar dimasukkan didalam kegiatan dan acara – acara tertentu agar 

wisatawan asing dan tentunya masyarakat semakin mengenal dan mencintai budayanya 

sendiri dalam kegiatan usaha jasa seperti “Roemahkoe Bed & Breakfast” dengan 

memasukkan unsur budaya daerah di dalamnya. Dalam hal ini Desain komunikasi visual 
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dirasa diperlukan sebagai strategi media sarana promosi yang efektif bagi suatu 

perusahaan. 
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