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Abstrak 
  

Versa Media merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang car body wrapping sticker yang memiliki 

fitur home service pertama di Surabaya, namun sayangnya banyak yang tidak mengenal Versa Media. Salah satu 

penyebab utamanya adalah kurangnya promosi dari Versa Media, padahal sebenarnya Versa Media memiliki 

vitur dan produk yang lengkap. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena sebenarnya banyak masyarakat 

khususnya para remaja yang sangat tertarik untuk melakukan car body wrapping sticker. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu media promosi untuk memperkenalkan dan menginformasikan keberadaan Versa Media bagi 

remaja. Salah satu media yang dapat menjawab persoalan ini adalah sebuah pameran event. 

  

Kata kunci: Media Promosi, Versa Media, dan Komunikasi Visual. 

  

 

Abstract 
 

Title:  Designing Visual Communication as Media Promotion for Versa Media in Surabaya 

 

Versa Media is a company engaged in the field of car body sticker which offers the first home service in 

Surabaya. However, Versa Media is not well known to the society due to lack of promotion. This is an 

unfortunate, in fact Versa Media delivers good features and complete product. In addition, car body wrapping is 

in high demand, especially teenagers. Therefore, we need a media campaign to introduce and inform the 

existence of Versa Media for teens. One solution that can answer this question is through exhibition event. 

 

Keywords: Promotion Media, Versa Media, Visual Communication. 

 

 

 

Pendahuluan   
 
Dewasa ini, banyak orang yang tidak mengerti 

bagaimana untuk menjaga eksterior mobil agar tetap 

bagus dan terlihat seperti baru. Ada beberapa 

alternatif solusi yang ditawarkan, salah satunya adalah 

dengan memasang lapisan stiker pada bagian eksterior 

mobil atau yang dikenal dengan teknik car body 

wrapping sticker. 

 

Car body wrapping sticker adalah membalut mobil 

dengan menggunakan stiker sehingga dapat 

melindungi warna cat asli kendaraan dari pancaran 

sinar UV, karena sinar UV dapat memudarkan warna 

cat dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat 

mempertahankan nilai jual mobil karena warna dari 

mobil itu masih seperti baru. Selain itu, juga 

melindungi body kendaraan dari gesekan tangan orang 

jahil maupun bersentuhan dengan kendaraan lainnya 

ketika di jalan raya dan juga dapat mencegah 

timbulnya jamur pada body kendaraan akibat air 

hujan. (Wawancara, 28 Januari 2015) 

Dennis mengatakan, selain memiliki fungsi sebagai 

pelindung, car body wrapping sticker juga memiliki 

fungsi lain, yaitu menambah nilai estetik maupun 

dalam segi art dari sebuah kendaraan. Hal itu 

dikarenakan pemilihan warna yang akan digunakan 

dalam car body wrapping sticker bisa beragam sesuai 

dengan selera yang dimiliki. (Wawancara, 17 Febuari 

2015) 

 

Versa Media adalah sebuah anak perusahaan dari PT. 

Ardenmatt Media. PT. Ardenmatt Media sendiri 

didirikan pada tanggal 12 Desember 2012 oleh tiga 

orang pengusaha. Nama Ardenmatt diambil dari 

ketiga pemilik PT tersebut, yaitu Ardi, Dennis, dan 

Matthew. PT. Ardenmatt Media ini sudah 

mendapatkan ijin untuk membuka sebuah usaha di 

bidang car body wrapping sticker. Nama Versa Media 

sendiri diambil dari salah satu dari sebuah nama 

mesin cutting yang bermerk Roland, yaitu mesin 

Roland dengan nama VersaCAMM. 

 



 

 

Versa Media merupakan sebuah perusahaan yang 

tergolong masih baru karena baru saja memulai 

operasionalnya pada awal tahun 2013, yaitu pada 

tanggal 6 Febuari. Dimulai dari bekerja pada sebuah 

perusahaan car body wrapping sticker di Semarang, 

membuat salah satu dari ketiga orang ini ingin untuk 

membuka sebuah usaha sendiri yang bergerak di 

bidang yang sama. Dengan dibekali oleh sedikit ilmu 

yang ia miliki, akhirnya ketiga orang ini membuka 

jasa car body wrapping sticker juga di Surabaya 

dengan nama Versa Media. 

 

Selain bergerak dibidang car body wrapping sticker, 

Versa Media juga memiliki beberapa sampingan 

seperti cutting sticker, dan printing. Perusahaan ini 

beralamat di Jalan Kemayoran Baru No. 3, Surabaya 

Utara. Sasaran target dari Versa Media adalah 

kalangan menengah keatas, terutama perusahaan serta 

komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, 

khususnya di Surabaya. Beberapa komunitas yang 

sering membutuhkan jasa car body wrapping sticker 

di Versa Media, antara lain Club Ferari dan 

Lamborgini yang bernama Surabaya Night Cruise, 

Club Porsche bernama Club Porsche Indonesia, Club 

Jeep bernama JK Owner, Club Mini bernama 

Indonesia Mini Club, serta beberapa komunitas 

lainnya. Produk-produk yang dijual oleh Versa Media 

juga merupakan produk-produk yang berkualitas 

tinggi dan juga Versa Media memberi garansi untuk 

membuktikan bahwa barang yang mereka jual 

bukanlah kualitas yang jelek. 

 

Proses pengerjaan dari car body wrapping sticker ini 

membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam untuk sebuah 

mobil. Pertama-tama, konsumen memilih stiker yang 

diinginkan, baik stiker clear ataupun stiker color. 

Setelah konsumen memilih warna apa yang akan 

digunakan, mobil tersebut dimasukkan kedalam 

bengkel untuk dibersihkan terlebih dahulu. Setelah 

dibersihkan, mobil tersebut dikeringkan. Sesudah 

mobil itu kering, barulah mobil tersebut mulai 

dilakukan body wrapping. 

 

Harga yang ditawarkan oleh Versa Media pun 

beragam. Mulai dari dua ratus ribu per meter sampai 

dua setengah juta per meter. Versa Media juga 

memberikan garansi untuk pemasangan stiker sesuai 

dengan harga dan warna stiker yang dipakai oleh 

konsumen. Stiker yang berharga dua ratus ribu diberi 

garansi hanya 6 bulan, sedangkan stiker yang 

berharga dua setengah juta, akan diberi garansi 5 

sampai 6 tahun, tergantung warna yang dipilih. Dalam 

sekali melakukan car body wrapping sticker sebuah 

mobil, stiker yang dihabiskan rata-rata adalah 20 

meter per mobil. Versa Media sendiri hanya 

menerima maksimal 7 mobil per hari di bengkelnya. 

Penghasilan dari Versa Media sendiri memiliki omzet 

sebulan kurang lebih sebesar 50 sampai 60 juta 

rupiah. 

Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh Versa 

Media adalah home service. Home service adalah car 

body wrapping sticker yang dilakukan diluar area 

bengkel Versa Media, sehingga konsumen tidak perlu 

datang ke bengkel Versa Media, akan tetapi Versa 

Media akan memberikan charge sebagai ganti uang 

akomodasi dan uang untuk tenaga kerjanya. Cukup 

dengan menelepon Versa Media, akan ada sales dari 

Versa Media yang mendatangi rumah / kantor / suatu 

lokasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk 

memilih warna apa yang akan dipakai. Setelah 

melakukan pemilihan warna, calon konsumen dan 

sales akan membuat janji kapan dimana akan 

dikerjakan, sehingga calon konsumen tidak perlu 

repot-repot untuk datang ke bengkel dari Versa Media 

untuk memilih warna dan melakukan car body 

wrapping sticker. Inilah salah satu Unique Selling 

Proposition (USP) yang dimiliki oleh Versa Media 

dan tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. 

 

Permasalahan yang dimiliki oleh Versa Media adalah 

kurangnya promosi dari pihak Versa Media sehingga 

klien yang ada hanya klien-klien lama, tidak ada klien 

baru. Versa Media juga kesulitan dalam 

mengkomunikasikan bahwa car body wrapping 

sticker ini tidak merusak cat mobil dan tidak perlu 

mengganti STNK. Dalam mindset konsumen, apabila 

mengganti warna mobil menggunakan stiker, maka 

harus mengganti STNK juga, akan tetapi hal tersebut 

tidak perlu dilakukan dan juga konsumen takut 

nantinya apabila mau mencabut stiker tersebut, cat 

asli dari kendaraan tersebut rusak (Wawancara, 28 

Januari 2015). 

 

Tidak adanya media promosi serta pendukung yang 

jelas menjadi salah satu permasalahan dari usaha ini 

karena selama ini hanya mengandalkan relasi serta 

promosi dari satu orang ke orang lainnya. Hal ini yang 

menyebabkan Versa Media kurang dikenal dan 

diketahui keberadaanya oleh konsumen. Jika 

dibandingkan dengan kompetitornya seperti Robin 

Cutting Sticker dan dRoyal Sticker, Robin Cutting 

Sticker dan dRoyal Sticker memiliki jumlah 

pelanggan yang lebih banyak karena Robin Cutting 

Sticker dan dRoyal Sticker aktif dalam mengupdate 

sosial media dan gencar mengadakan promosi di 

sosial media dan website seperti facebook, kaskus.  

 

 

Metode Penelitian 
 

Dalam tugas akhir  Perancangan Media Permainan 

Edukatif mengenai Kuliner dari Pemanfaatan 

Mangrove untuk Anak Usia 8-12 Tahun ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian yang terdiri dari 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

Pemaparannya adalah sebagai berikut, yaitu : 

 

 

 



 

 

Metode Pengumpulan Data 
 

x Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab 

lisan kepada owner Versa Media untuk 

mengetahui sejarah perusahaan, jenis produk yang 

dijual, kualitas produk yang dijual, prosedur serta 

proses car body wrapping sticker, omzet, promosi 

yang pernah dilakukan, dan target marketnya. 

Wawancara juga dilaukan kepada karyawan untuk 

mengetahui proses pengerjaan warping secara 

mendetail, serta konsumen Versa Media agar 

mengetahui bagaimana pelayanan serta kualitas 

dari car body wrapping sticker Versa Media. 

Selain itu juga melakukan wawancara kepada 

konsumen yang berada di bengkel Versa Media 

untuk mengetahui alasan apa yang membuat ia 

tertarik untuk melakukan car body wrapping 

sticker atau adakah hal lain. 

 

x Observasi 

Melakukan pengamatan langsung tempat produksi 

dari Versa Media untuk mengetahui bagaimana 

proses car body wrapping sticker berlangsung. 

Selain itu juga mengamati bagaimana proses-

proses mulai dari konsumen datang membawa 

mobil untuk di car body wrapping sticker, sampai 

mobil tersebut kembali lagi kepada konsumen. 

 

x Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mengambil data-

data berupa contoh produk, suasana office, tempat 

produksi, serta bengkel dari Versa Media yang 

nantinya akan digunakan sebagai dasar dari 

perancangan yang akan dibuat. 

 

 

Instrumen / Alat Pengumpulan Data 
 

x Buku dan Alat Tulis 

Untuk mencatat hasil wawancara dan mencatat 

hasil observasi yang telah didapatkan selama 

melakukan observasi. 

 

x Kamera Digital 

Digunakan sebagai alat untuk mengambil data-

data berupa contoh produk, suasana office, tempat 

produksi, serta bengkel sebagai media pendukung 

dalam pembuatan sebuah desain. 

 

x Laptop 

Digunakan untuk pembuatan karya desain, 

menyimpan data hasil dokumentasi, dan 

wawancara. 

 

x Internet 

Sebagai bahan informasi pendukung yang 

diperlukan pada saat membuat sebuah konsep 

desain. 

 

Metode Analisis Data 
 

Analisis SWOT adalah sebuah metode analisis yang 

digunakan untuk mengetahui kelebihan (Strength), 

kekurangan (Weakness), peluang (Opportunity), dan 

ancaman (Threaths) yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain 

yang bergerak di bidang yang sama. 

 

 

Tujuan Pemasaran 
 

Dalam konsep pemasaran jangka pendek, pemasaran 

Versa Media akan lebih diarahkan pada : 

x Menginformasikan kepada masyarakat bahwa 

melakukan car body wrapping sticker tidak perlu 

mengurus STNK karena car body wrapping 

sticker sifatnya hanyalah melapisi mobil dengan 

stiker. 

x Memberi tahu manfaat dari car body wrapping 

sticker diantaranya : 

- Melindungi cat mobil dari jamur. 

- Melindungi cat mobil dari sinar UV, agar 

warna asli cat tetap terjaga. 

- Menjaga body mobil apabila terjadi sentuhan 

dengan kendaraan lain yang tidak terlalu parah, 

tidak langsung terkena body mobil. 

 

Sedangkan konsep pemasaran jangka panjang, 

pemasaran Versa Media akan lebih diarahkan pada : 

x Menciptakan Versa Media sebagai pilihan utama 

car body wrapping sticker yang dibanggakan oleh 

konsumen. 

x Memperluas target market hingga ke luar 

Surabaya. 

x Menciptakan positioning untuk Versa Media. 

x Meningkatkan brand awareness Versa Media. 

 

 

Strategi Pemasaran 
 

Pemilihan strategi pemasaran yang salah akan 

menyebabkan pengeluaran biaya yang sia-sia, maka 

dari itu pemilihan strategi pemasaran harus ditentukan 

dengan tepat. Strategi pemasaran yang akan 

digunakan ialah : 

x Product 

- Menciptakan positioning menengah atas untuk 

membedakan positioning Versa Media dengan 

kompetitor lainnya. 

- Menjaga serta meningkatkan fitur home 

service yang hanya dimiliki oleh Versa Media. 

 

x Price 

- Memberikan voucher discount apabila 

mengajak temannya untuk melakukan car body 

wrapping sticker di Versa Media. 

- Memberikan diskon pada saat ada event 

tertentu. 



 

 

- Harga lebih tinggi dari kompetitor karena 

Versa Media mengutamakan kualitas serta 

service kepuasan pelanggan. 

 

x Place 

- Mengadakan event pameran di mall ± mall. 

- Mengikuti event ± event racing. 

 

x Promotion 

- Membuat brosur sebagai media promosi 

pendukung untuk menginformasikan 

keberadaan Versa Media. 

- Melakukan promosi secara langsung kepada 

calon konsumen, dengan cara melakukan live 

car body wrapping sticker. 

 

 

Tujuan Promosi 
 

Tujuan promosi untuk Versa Media, yaitu : 

x Untuk menginformasikan keberadaan Versa 

Media. 

x Mengkomunikasikan fitur home service yang 

dimiliki oleh Versa Media. 

x Membangun brand loyality untuk konsumen-

konsumen lama Versa Media. 

x Meningkatkan brand awareness Versa Media. 

 

 

Strategi Promosi 
 

Strategi promosi yang dilakukan dengan cara 

pendekatan verbal yaitu menyampaikan terlebih 

dahulu manfaat dari car body wrapping sticker, serta 

melakukan ajakan secara langsung dengan kalimat 

perusasif. 

 

 

Tujuan Media 
 

Tujuan media adalah menyampaikan pesan bahwa 

melakukan car body wrapping sticker itu tidak hanya 

memiliki manfaat sebagai pelindung, car body 

wrapping sticker juga merupakan ekspresi yang 

diinginkan oleh konsumen dan tidak ribet serperti 

yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa melakukan 

car body wrapping sticker harus mengganti STNK 

kepada target audience, yaitu laki ± laki dengan usia 

18 ± 21 tahun, dengan status sosial menengah ke atas 

di Kota Surabaya dan menyukai otomotif. 

 

 

Strategi Media 
 

Dalam perancangan ini, akan menggunakan media 

utama yaitu event pameran serta booth. Sebelum event 

pameran dan booth diadakan, ada beberapa media 

yang berguna untuk menarik massa agar datang pada 

event tersebut. Media yang akan digunakan harus 

mengandung isi pesan yang sama antara media utama 

dengan media pendukungnya. Iklan majalah akan 

dilakukan satu bulan sebelum event tersebut diadakan. 

Banner akan digunakan pada saat event pameran itu 

berlangsung, yang berguna untuk memeriahkan serta 

memberi informasi mengenai event pameran. Flyer 

nantinya akan dibagikan di kampus-kampus yang 

memang memiliki status ekonomi menengah keatas. 

Poster akan ditempelkan dipapan informasi yang ada 

di kampus-kampus yang sesuai dengan target 

audience. Penempelan poster ini akan meminta ijin 

terlebih dahulu pada kampus tersebut dan akan 

dipasang jauh hari sebelum event pameran ini 

berlangsung. Facebook dan instagram akan digunakan 

untuk menginformasikan kepada pelanggan Versa 

Media yang lama maupun calon konsumen Versa 

Media, agar hadir pada saat event pameran ini 

diadakan. Sales promotion girls akan berguna untuk 

menarik perhatian masyarakat yang berjalan di area 

pameran. Brosur nantinya dibagikan pada waktu event 

pameran berlangsung oleh SPG di area booth. Selain 

hal itu, SPG juga akan memberi tahu calon konsumen 

maupun konsumen bahwa melakukan car body 

wrapping sticker tidak memerlukan ganti STNK, tetap 

bisa menggunakan STNK asli dan itu aman dari 

operasi polisi. 

 

 

Karakteristik Target Audience 
  

a. Demografis 

� Usia  : 18 - 21 tahun 

� Jenis kelamin : laki-laki 

� Pekerjaan : mahasiswa 

� Pendidikan : SMA, S1 

� SES : B+ sampai A 

 

b. Geografis 

Perkotaan, Surabaya 

 

c. Psikografis 

Konsumerisme dan suka mencoba hal baru, 

konsumtif, gaya hidup tinggi, dan suka otomotif. 

 

d. Behaviouristis 

Mudah bosan dengan sesuatu yang monotone, 

memiliki banyak relasi, suka berkumpul bersama 

teman ± teman, peduli terhadap penampilan, dan 

membangun citra diri. 

 

 

Panduan Media 
 

Ada dua media yang akan digunakan dalam 

perancangan promosi Versa Media di Surabaya, yaitu 

media primer dan media pendukung. Media primer 

disini merupakan media yang menjadi utama dan 

media pendukung adalah media yang menunjang 

media utama. 

x Primer 



 

 

- Event pameran 

Media yang berupa mengadakan sebuah event 

pameran live car body wrapping sticker dalam 

sebuah mall yang digelar sedemikian rupa di 

tempat yang strategis dengan sebuah tema ³*LYH�

<RXU� &DU� DQ� ,GHQWLW\´ dan sesuai dengan target 

audience yang telah ditentukan sebelumnya. Event 

ini akan berlangsung selama 3 hari, yaitu pada hari 

Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dalam event ini akan 

tersedia sebuah booth dimana konsumen dapat 

diberi informasi mengenai manfaat car body 

wrapping sticker, katalog produk, serta 

berinteraksi langsung dengan sales promotion. 

Selain itu, dalam pameran tersebut juga akan 

dibuat kebijakan pemasaran yang berupa discount 

khusus untuk calon konsumen yang deal serta 

melakukan down payment pada saat event 

pameran ini berlangsung. Pada akhir dari acara ini 

juga akan diberikan door price bagi konsumen 

yang pernah melakukan car body wrapping sticker 

sebagai penutupan event pameran yang digelar. 

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan loyalitas 

konsumen agar tetap setia menggunakan jasa 

Versa Media. 

 

- Booth 

 

x Pendukung 

- Iklan Majalah 

Media majalah merupakan media offline yang 

mempunyai kelebihan yaitu dipercaya oleh 

masyarakat, dibaca oleh hampir seluruh pengemar 

otomotif. Disisi lain media majalah juga memiliki 

kekurangan yaitu masa berlakunya sangatlah 

singkat, hanya satu edisi. 

 

Iklan ini nantinya akan dibuat satu halaman penuh. 

Dalam iklan tersebut mengandung unsur 

pemberitahuan tentang event yang akan diadakan 

pada hari apa, dan dimana lokasinya. 

 

- Banner 

Banner merupakan media offline yang digunakan 

pada saat event pameran berlangsung, sebagai 

penunjang event pameran agar dapat menarik 

perhatian dari khalayak sasaran yang berada dalam 

jangkauan event pameran. Banner terdiri dari 

backdrop, x-banner, dan hanging banner. 

 

- Flyer 

Flyer merupakan media offline yang berfungsi 

untuk memberi informasi kepada khalayak 

masyarakat. Flyer ini nantinya akan dibagi 

sebelum acara pameran event berlangsung. Isi dari 

flyer ini mengenai tentang kapan dan dimana event 

pameran yang akan berlangsung. 

 

- Brosur 

Brosur merupakan media offline yang berisikan 

sejarah singkat dari Versa Media, manfaat dari car 

body wrapping sticker, dan macam ± macam merk 

stiker. Brosur ini nantinya akan dibagikan kepada 

orang-orang yang mampir di booth oleh SPG. 

 

- Poster 

Poster merupakan media offline yang berfungsi 

untuk memberikan informasi kepada khalayak 

masyarakat tentang kapan dan dimana event 

pameran berlangsung. Poster akan diletakkan 

beberapa hari dibeberapa kampus sebelum event 

pameran dimulai. 

 

- Media sosial 

Media sosial merupakan media online yang akan 

dipakai sebagai promosi. Promosi melalui website 

ini berupa sosial media seperti instagram, 

facebook yang berhubungan dengan penyebaran 

informasi mengenai event pameran. Promosi 

melalui sosiam media ini akan dilakukan beberapa 

hari sebelum event pameran dimulai. 

 

- Sales Promotion Girls 

Sales promotion Girls merupakan pendukung yang 

berguna untuk melakukan personal selling pada 

saat event pameran berlangsung. 

 

- Seragam 

Seragam merupakan media offline yang akan 

dikenakan oleh sales promotion girls dan montir. 

Seragam ini sebagai bentuk identitas Versa Media 

dan juga menjadi pembentuk citra perusahaan. 

 

- Montir 

Montir merupa pendukung yang nantinya berguna 

untuk menjawab pertanyaan secara teknis apabila 

ada calon konsumen yang ingin tahu pada saat 

event pameran berlangsung dan juga montir akan 

melakukan live car body wrapping sticker di area 

event pameran. 

 

 

Program Media 
 

Tabel 1. Program media 

 
 

 

 

 

 



 

 

Tujuan Kreatif 
 

Konsep kreatifnya adalah membangun serta persepsi 

masyarakat mengenai manfaat dari car body wrapping 

sticker, mengkomunikasikan fitur home service, serta 

menarik target audience agar memakai jasa car body 

wrapping sticker di Versa Media. 

 

 

Strategi Kreatif 
 

Isi Pesan (What to Say) 

Memposisikan Versa Media sebagai wadah anak 

muda untuk mengekspresikan mobilnya yaitu dengan 

cara memberi identitas menggunakan stiker pada body 

mobil, sesuai dengan ekspresi yang dimiliki. Selain 

itu, mengenalkan kepada masyarakat bahwa Versa 

Media ialah pencetus awal car body wrapping sticker 

yang memiliki sebuah fitur home service. Serta 

memberi tahu baik calon konsumen maupun 

konsumen bahwa melakukan car body wrapping 

sticker, tidak memerlukan ganti STNK. 

 

Bentuk Pesan (How to Say) 

Cara menyampaikan pesan ini yaitu mengadakan 

sebuah event pameran dengan tema ³*LYH� <RXU�&DU�

DQ� ,GHQWLW\´, dengan tone yang fun, simple, dan 

elegan. Selain media utama, ada juga media ± media 

pendukung yang bertujuan mengundang masyarakat 

untuk menghadiri event pameran. 

 

Big Idea 
Big idea dari perancangan media promosi untuk Versa 

Media adalah identity. Nantinya semua proses 

komunikasi akan mengarah kepada ³*LYH� <RXU� &DU�

DQ�,GHQWLW\´ melalui sebuah event pameran dan booth 

yang akan diadakan disebuah mall. Tidak hanya itu, 

media pendukung seperti flyer, poster, majalah, 

brosur, banner, t-shirt juga mengarah kepada 

identitas. 

 

Maka dari itu Versa Media hadir untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat yang ingin memberi identitas 

untuk mobilnya ataupun mengekspresikan 

ekspresinya kepada mobilnya. Serta memposisikan 

Versa Media sebagai pencetus awal car body 

wrapping sticker yang memiliki fitur home service di 

Surabaya. 

 

 

Konsep Visual 
 

� Warna 

Tone warna yang akan digunakan yaitu warna 

hitam, merah, dan putih. Warna hitam 

menunjukkan kesan elegan, serta menunjukkan 

bahwa stiker yang ditawarkan oleh Versa Media 

memiliki kualitas yang bagus dan berkelas. Warna 

merah menunjukkan kesan kuat, berani, macho 

sekaligus hangat yang ditawarkan oleh Versa 

Media kepada calon konsumen. Warna putih 

menunjukkan bahwa Versa Media ini melakukan 

segala sesuatunya dengan jujur, bersih tidak 

kompromi. 

 

 
Gambar 1. Warna color palet 

 

� Tipografi 

Tipografi yang akan digunakan adalah font san 

serif. Font San serif yang akan digunakan adalah 

font aldo the apache dan font helvetica neue. Font 

aldo the apache akan digunakan untuk logo serta 

headline, sedangkan font helvetica neue akan 

digunakan untuk text yang panjang.  

 

 
Gambar 2. Font Aldo the Apache 

 

 
Gambar 3. Font Helvetica Neue 

 

� Gaya desain 

Gaya desain yang digunakan adalah gaya desain 

simplicity untuk menunjukkan kesan sederhana, 

elegan, dan berkualitas. 

 

Secara keseluruhan, konsep perancangan ini dibuat 

dengan identitas yang memiliki kesan fun, elegan, dan 

simple. Fun dalam artian bebas memilih warna untuk 

mengekspresikan mobilnya. Sedangkan elegan dalam 

artian, walaupun diberi stiker, mobil tetap terlihat 

elegan. Warna yang menjadi dominan dalam 

perancangan ini adalah warna hitam dan putih. 

 

 

Strategi Penyajian Pesan 
 

Strategi penyajian pesan pertama kali yang akan 

dilakukan adalah membenarkan persepsi masyarakat 

mengenai tidak perlu mengganti STNK saat 

melakukan car body wrapping sticker. Setelah itu, 

memberi tahu manfaat dari car body wrapping sticker 

secara singkat. Kemudian mulai menjelaskan bahwa 

dalam car body wrapping sticker calon konsumen 

maupun konsumen bisa mengekspresikan mobil yang 

dimiliki sesuai dengan keinginan. 



 

 

Penjaringan Ide Desain 
 

Ide yang akan digunakan dalam perancangan ini 

adalah menggunakan layout yang simple, banyak 

menggunakan white space, dan warna yang digunakan 

hanya hitam, putih dan merah. Warna-warna tersebut 

dipakai dengan tujuan menciptakan image Versa 

Media sebagai perusahaan yang elegan, fun, dan 

simple. Sedangkan ide membuat event pameran, 

bermula dari survey kepada target audience. Saat 

melakukan wawancara, mereka mengatakan bahwa 

mereka lebih mau melakukan car body wrapping 

sticker apabila melihat pemasangan itu secara 

langsung, bukan dari video. 

 

 

Thumbnail 

 
Gambar 4. Thumbnail logo 

 

 

Tight Tissue 
 

 
Gambar 5. Tight tissue logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksekusi Final Desain 
 

 
Gambar 6. Final logo 

 

 
Gambar 7. Brosur luar 

 

 
Gambar 8. Brosur dalam 

 

 
Gambar 9. Flyer 



 

 

 
Gambar 10. Majalah 

 

 
Gambar 11. Poster 

 

 
Gambar 12. Facebook 

 

 
Gambar 13. Instagram 

 

 
Gambar 14. T ± Shirt untuk sales promotion girls 

 

 
Gambar 15. T ± Shirt untuk montir 

 

 
Gambar 16. T ± Shirt untuk souvenir 

 



 

 

 
Gambar 17. Gantungan kunci 

 

 

GSM (Graphic Standard Manual) 
 

 
Gambar 18. Cover GSM 

 

 
Gambar 19. Isi GSM 

 

 

Poster Diri Pameran Tugas Akhir 
 

 
Gambar 20. Poster diri pameran tugas akhir 

 

 

 

Katalog Pameran Tugas Akhir 
 

 
Gambar 21. Katalog pameran tugas akhir 

 

 

Kesimpulan 
 

Versa Media merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang car body wrapping sticker yang 

memiliki fitur home service pertama di Surabaya, 

namun sayangnya banyak yang tidak mengenal Versa 

Media. Salah satu penyebab utamanya adalah 

kurangnya promosi dari Versa Media, padahal 

sebenarnya Versa Media memiliki fitur dan produk 

yang lengkap. Selama ini Versa Media hanya 

mengandalkan lewat mouth to mouth, facebook dan 

instagram juga jarang diupdate. Berdasarkan survey 

yang dilakukan, hampir semua remaja tersebut tidak 

mengenal dan mengetahui keberadaan dari Versa 

Media. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena 

sebenarnya banyak masyarakat khususnya para 

remaja yang sangat tertarik untuk melakukan car body 

wrapping sticker. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu 

media promosi untuk memperkenalkan dan 

menginformasikan keberadaan Versa Media bagi 

remaja ataupun pemuda. Promosi akan dilakukan 

melalui sebuah event pameran dan booth yang akan 

diadakan disebuah mall, berserta dengan media ± 

media pendukungnya. Media ± media pendukung 

antara lain, poster, flyer, majalah, brosur, t-shirt, 

facebook, instagram, souvenir dan banner. 

 

Materi mengenai car body wrapping sticker oleh 

Versa Media perlu diuat dengan media yang menarik 

perhatian dan dapat dinikmati oleh remaja ataupun 

pemuda. Media tersebut juga harus sesuai dengan 

segmentasi pasar yang dituju sehingga tepat sesuai 

sasaran. 
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