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BAB III

PEMECAHAN MASALAH

3.1

Objek Rancangan : Musicanova

Musicanova adalah paduan suara yang terbentuk pada tanggal Sembilan September 2004 oleh
gabungan penyanyi paduan suara yang telah berpengalaman di paduan suara mahasiswa di Bandung.
Rata-rata anggota Musicanova merupakan anggota senior Paduan Suara Mahasiswa Universitas
Katolik Parahyangan dan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran. Pengalaman bermusik
setiap anggotanya memungkinkan Musicanova kaya akan pengalaman bermusik, khususnya musik
paduan suara serius. Sebagai asosiasi paduan suara yang bersifat non profit, Musicanova juga
berusaha untuk mengejar prestasi dalam ajang kompetitif. Adapun prestasi yang diraih Musicanova
adalah sebagai juara pertama dalam Maria Assumptae Choir Competition yang diadakan di Jakarta pada
bulan November 2004, serta juara pertama dalam kompetisi yang diadakan di Mall Be.

3.2
1.

Ciri Khas Musicanova
Musicanova adalah paduan suara kamar yang beranggotakan sekitar 30 orang, berusia antara 20
s.d 40 tahun yang memiliki latar belakang musik paduan suara, sebelumnya merupakan anggota
paduan suara mahasiswa yang telah turut andil memajukan dunia musik klasik Indonesia.

2.

Para anggota Musicanova memiliki pengalaman, rentang repertoir dari jaman Renaissance hingga
modern dan pengetahuan musik yang luas sehingga walaupun bukan organisasi profit oriented,
namun secara profesional mayoritas mata pencaharian mereka adalah dalam bidang musik,

3.

Dalam setiap pagelarannya, Musicanova selain mengutamakan vokal, namun juga
memperhatikan secara khusus penampilan mereka dengan tujuan bahwa musik serius yang
mereka bawakan tidak terasa berat bagi penonton. Untuk itu Musicanova berusaha tampil
berbeda daripada paduan suara ‘konservatif’ maupun paduan suara gerejawi.
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3.3

Pagelaran yang Pernah Diadakan

Selama berdirinya, Musicanova telah menyelenggarakan tiga buah pagelaran sebagai berikut:
1. Swinging Christmas
 Bandung, Jumat 25 November 2005, GSG Unpar
 Jakarta, Minggu 27 November 2005, Goethe Institute
Pianist : Yoppie Krisanto
Swinging Christmas merupakan konser perdana Musicanova dan diadakan sebagai konser Natal.
Karya yang akan dimunculkan pada pagelaran ini adalah karya Benjamin Britten – seorang
komponis asal Inggris yang lahir pada tanggal 22 November 1913 dan karyanya banyak memberi
kontribusi terhadap musik paduan suara. Karya Britten yang akan ditampilkan Musicanova adalah
rangkaian lagu yang digubahnya sekitar tahun 1931. Tema-tema lagu yang dinyanyikan akan
memperlihatkan secara jelas, betapa pikiran komposer ini sangat terpicu oleh pengaturan kalimat
yang diselaraskan dengan tema melodi tertentu. Untuk itu lirik yang digunakan adalah isi puisi
yang sarat akan drama, warna serta ambisi. Setelah intermission/ rehat, maka karya-karya yang
dibawakan akan dihiasi oleh aransemen lagu-lagu natal bernuansa jazz dari Jonthan Rathbone,
Kirby Shaw dan Thomas Gabriel. Sesuai dengan tema perayaan gembira yang dibawakan, maka
pada pagelaran kali ini, para anggota Musicanova mengenakan pakaian berwarna-warni cerah.
2. Death and Immortality
 Jakarta, Sabtu 22 April 2006, Goethe Institute
 Bandung, Selasa 25 April 2006, GSG Unpar
Pianist : Pao Pao Wijaya
Death and Immortality merupakan konser tahunan kedua Musicanova. Tema yang diangkat disini
adalah tema kematian dan kekekalan, dengan jenis musik yang dibawakan berasal dari periode
Romantik hingga Modern. Konser ini akan diawali dengan cuplikan lagu-lagu sakral dari
rangkaian misa yang sering digunakan untuk pelayanan yang berasal dari gubahan Johaness
Brahms, Gabriel Fauré, John Rutter dan Joszef Karai dengan tema dominan menggambarkan
kematian sebagai bagian dari kehidupan, dimana kita diajak untuk berkontemplasi bahwa segala
sesuatu itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kehadirat-Nya. Setelah intermission, Musicanova
akan menampilkan lagu-lagu yang lebih bercerita mengenai berbagai mahluk imortal serta arwah
manusia yang telah tiada, yang diangkat dari komponis-komponis periode Modern. Untuk lebih
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mendramatisasi tema yang diangkat pada pagelaran kali ini, Musicanova mengenakan kostum
yang menggambarkan imortalitas, yaitu kostum malaikat dan drakula.
3. Shakespearience !
 Bandung, Jumat 9 maret 2007, GSG Unpar
 Jakarta, Minggu 11 Maret 2007, Yamaha Music Hall
Pianist : Widhiana Hartanthi
Bass : Rudy
Pada pagelaran yang ketiga, Musicanova menampilkan lagu-lagu gubahan komponis abad modern
yang liriknya diambil dari soneta-soneta Shakespeare. Jenis dan nuansa yang dimunculkan pada
setiap lagunya beragam dari gubahan kontemporer yang sifatnya disonan sampai gubahan pop,
jazz, dan country yang lebih ringan gubahan Juriaan Andriessen (Belanda), Christopher Brown
(Inggris), Jaakko Mntyjarvi (Finlandia), George Shearing (Inggris), Roger Quilter (Inggris) dan
Kevin Olsson (Amerikas Serikat). Pada kesempatan kali ini , conductor Musicanova Ivan Yohan
secara khusus mendapatkan ijin dan kesempatan untuk membawakan rangkaian lagu gubahan
Matthew

Harris

yang

belum

pernah

dipublikasikan

secara

umum

(www.matthewharrismusic.com). Sesuai dengan tema pagelaran yang diadakan, maka setiap
anggota Musicanova mengenakan kostum bertemakan Renaissance yang berbeda satu sama lain
dengan nuansa warna yang sama.

3.4

Conductor Musicanova : Ivan Yohan

Lahir di Bandung pada tahun 1975, Ivan Yohan mulai tertarik pada musik vokal dan conducting sejak
ia kuliah di Universitas Katolik Parahyangan dan mengikuti kegiatan kemahasiswaan PSM Unpar.
Sebagai seorang penyanyi, ia mendapat bimbingan vokal dari Catharina W. Leimena, Avip Priatna,
Binu D. Soekaman, Rachelle Gerodias, Christopher Abimanyu, serta mengikuti masterclass vokal dari
Rudolf Jannsen dan Christa Pfeiler. Kompetensi Ivan Yohan sebagai seorang penyanyi tenor
dibuktikan dengan terpilih sebagai salah satu delegasi Indonesia untuk Asian Youth Choir– yang
berlangsung setiap dua tahun sekali di Jepang – di bawah bimbingan Chifuru Matsubara, Seiko
Hazegawa dan Hakwon Yoon pada tahun 2002, 2006 dan 2007. Ditahun 2006, ia lulus dari Gr.8
singing Associated Board of Royal Schools of Music (ABRSM) dengan predikat distinction, dan
memperoleh kesempatan untuk tampil di acara ABRSM National High Scorers' and High Achievers'
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Concerts. Di tahun yang sama pula, ia menjadi salah satu solois tenor dalam konser "Messiah" karya
G. F. Händel di Jakarta di bawah arahan Avip Priatna dan memulai karirnya sebagai chorus master
Paduan Suara Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan untuk opera 'Cavalleria Rusticana' karya
Pietro Mascagni dan berperan sebagai 'Sanjaya' dalam opera "Kali" ciptaan Tony Prabowo.
Kiprahnya sebagai dirigen dimulai dari bimbingan Avip Priatna, choir studio Paduan Suara
Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan bersama dari Malcolm Goldring (Inggris) dan mengikuti
kelas conducting dari Jonathan Velasco di Manila, Filipina. Sejak tahun 1998 hingga sekarang ia aktif
mengajar vokal di sanggar paduan suara Cantabile Bandung, menjadi dirigen dan direktur musik
Musicanova Chamber Choir dan Cantabile Vocal Ensemble, selain masih aktif membina Paduan
Suara Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan sebagai asisten dirigen.

3.5

Pagelaran yang Akan Diadakan : Odyssey

Odyssey merupakan pagelaran mendatang yang diadakan oleh Musicanova dengan tujuan untuk
mengawali kiprah mereka dalam ajang kompetisi bertaraf internasional di Korea Selatan diakhir
tahun 2007. Untuk itu Odyssey – Infinity Concert, adalah pagelaran yang akan menampilkan program
yang akan menguji kemampuan mereka sebagai sebuah paduan suara yang memiliki rentang
repertoar yang luas. Musik-musik yang akan dibawakan adalah musik-musik sacra dan profana dari
periode Renaissance hingga Contemporary Classic serta jenis folksong yang telah diatur sesuai pakempakem klasik dari Indonesia serta mancanegara. Pemilihan setiap lagu yang memiliki tingkat kesulitan
dan teknik bernyanyi yang berbeda terpeta sebagai hasil perjalanan mereka selama ini sebagai
penyanyi yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan arti Odyssey – sebuah kata yang
etimologinya berdasarkan epic Yunani karangan Homer –, sebagai berikut:
1. Sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan
2. Perjalanan intelektual dan spiritual
3. Perjalanan yang penuh kejutan dan kegiatan
4. Perjalanan yang dipercaya dapat mengubah nasib serta kebijaksanaan para pesertanya.
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3.6

Tempat dan Waktu

Jakarta

Minggu, 21 Oktober 2007
Pk. 20.00 WIBB

Bandung

Selasa, 23 Oktober 2007
Pk. 20.00 WIBB

3.7

Goethe Haus
Jl. Sam Ratulangi no 9 – 15
Jakarta 10350
Tel : +62 21 23550208
Fax : +62 21 23550021
info@jakarta.goethe.org
www.goethe.de
Gedung Serba Guna Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Ciumbuleuit no. 94
Bandung 40141
Tel : +62 22 2032655
humas@home.unpar.ac.id
www.unpar.ac.id

Materi Lagu

No. Judul

Komponis

Durasi
(menit)

1. Gloria in Excelsis Deo

Thomas Weelkes

3.17

2. Exultate iusti in Domino

Andreas Hakenberger

2.38

3. Voi pur da me partite

Claudio Monteverdi

3.17

4. O Love, they wrong thee much

Hubert Parry

2.00

5. Take, O Take those lips away

Ivan Yohan

3.00

6. Riant du ciel et des planetes

Francis Poulenc

1.00

Francis Poulenc

1.40

8. Kyrie (From Indonesian Mass

Ivan Yohan

3.09

9. Agnus Dei (From Indonesian Mass)

Ivan Yohan

3.50

10. Ave Maria (From Indonesian Mass)

Ivan Yohan

4.00

11. Fuscepit Israel (From Magnificat)

Eino Juharnni Rautavaara

2.07

(from Figure Humaine)
7. Le jour m’etonne
(From Figure Humaine)

Intermission
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No. Judul

Komponis

Aransemen

Durasi
(menit)

1. Soleram (Riau Folksong)

Arr. Ivan Yohan

3.16

2. Arirang (Korean Folksong)

Arr. Sin Hwa Park

3.00

3. Oboko Iwai Uta (Japanese

Michiyo Mamiya

3.14

Folksong)
4. Sakura (Japanese Folksong)

Arr. Ivan Yohan

5. Dravidian Dithlyramb (India) Victor Paranjori
6. Deep River
7. Everytime I Feel the Spirit

2.00
Arr. Paul Hart

Bob Chilcott

8. Go Tell it on the Mountain

3.10
4.00
3.00

Arr. Thomas Gabriel

5.00

Aransemen

Durasi

Encore
No.

Judul

Komponis

1.

Elijah Rock

Moses Hogan

3.8

Interkultur Foundation

Interkultur Foundation atau Fordeverein Interkultur, adalah sebuah lembaga bersifat non profit yang
memiliki misi membantu pertukaran kebudayaan secara internasional, terutama dalam bidang musik
paduan suara dan musik instrumental. Pada saat ini, terdapat sekitar seribu orang anggotanya yang
merupakan individu maupun lembaga, termasuk asosiasi paduan suara, orkestra dan segala bentuk
asosiasinya. Untuk merealisasikan misinya, Interkultur bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah
setempat, perguruan tinggi, lembaga musik, asosiasi paduan suara dan stasiun-stasiun radio, serta
lembaga pers lainnya. Didirikan pada tahun 1990, memiliki tujuan semula untuk menghilangkan
batas antara Eropa Barat dan Eropa Timur dan dalam masa tiga tahun perkembangannya, yayasan
ini memiliki berbagai kesuksesan dalam menyelenggarakan festival paduan suara bertingkat
internasional dan pagelaran musik yang juga berarti meningkatkan antusias pertemuan antara
peminat serta anggota paduan suara dan orkestra di seluruh dunia.
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Interkultur Foundation mencatatkan tujuan dan kewajibannya dalam dekrit pembentukannya sebagai
berikut:
1. Asosiasi ini merupakan asosiasi yang tidak mengejar keuntungan secara ekonomi, seluruh
anggota tidak akan mendapatkan alokasi pendanaan untuk kepentingan pribadinya.
2. Tujuan utama dari asosiasi ini adalah untuk mempromosikan seni dan kebudayaan
3. Pencapaian spesifik dari tujuan Interkultur adalah:
i. Mempromosikan pertukaran kebudayaan bertaraf nasional maupun internasional,
terutama untuk kebudayaan yang berasal dari Eropa Timur dan Barat.
ii. Materi ideal yang akan dikembangkan adalah berupa kebudayaan yang berkaitan
dengan lagu dan paduan suara
iii. Pengorganisasian dari festival dan kompetisi paduan suara ditujukan supaya adanya
peningkatan kualitas seni paduan suara.
iv. Memberikan beasiswa kepada artis-artis muda yang berbakat dalam bidang vokal.
v. Bantuan yang diberikan terutama akan diberikan dalam bidang musik amatir.
vi. Aktivitas yang dilakukan juga bertujuan supaya orang-orang muda lebih dekat pada
seni paduan suara.
Salah satu program utama Interkultur adalah Choir Development Fund (CDP), yang juga tercatat dalam
dekrit pembentukannya. Program ini pada dasarnya akan mensupport dan mendanai paduan suarapaduan suara dengan tujuan untuk:
1. Membantu anak-anak dan remaja yang diberikan talenta bermusik dari perang dan zona krisis
yang antara lain disebabkan kurangnya bantuan finansial dari negara-negara berkembang
termasuk keluarga yang tidak mampu.
2. Membantu anak-anak dan remaja cacat yang bertalenta musik
3. Membantu perkembangan conductor muda.
4. Mengorganisir kegiatan-kegiatan bermusik terutama untuk anak-anak dan remaja.
5. Membantu kelompok-kelompok paduan suara sehingga mereka dapat meningkatkan
kualitasnya dan dapat berpartisipasi pada ajang internasional
6. Mencapai kehidupan damai antar masyarakat dunia yang memiliki perbedaan religi dan suku
bangsa.
Sejak pembentukannya, - Interkultur yang kini dikepalai oleh Gunter Titsch - memiliki lebih dari
seribu anggota yang terdiri dari individu, lembaga maupun paduan suara. Bekerja sama dengan
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Australia, Canada, Jerman, Indonesia, Israel, Italia, Latvia, Norwegia, Malaysia, Singapura, Afrika
Selatan, Sri Lanka, Thailand dan Amerika Serikat serta memiliki kantor perwakilan di Jerman, Austria
dan Rusia. Sedangkan markas Besar Interkultur Foundation berada di AM Weingarten 3, 35415
Pohlheim, Germany, Ph: +49 (0) 64 03-956525, Fax: +49 (0) 64 03 -6529, dan akses internet pada
situs www.musicamundi.com atau www.interkultur.biz

3.9

Target Audiens

Sesuai dengan tinjauan masalah mengenai Musicanova yang telah dibahas pada bab II dalam sub bab
2.2 Tinjauan Faktual, maka dapat diidentifikasikan lebih lanjut dari target pasar musik klasik, bahwa
target audiens Musicanova adalah:
• Secara Geografis
 Bagi mereka yang secara geografis tinggal di kota Bandung
• Secara Psikografis
 Bagi mereka yang secara psikografis tergugah oleh musik klasik,
 Mau mencoba mendengar musik klasik dan yang tidak men-stereotipe-kan musik klasik
khususnya paduan suara sebagai sesuatu yang kuno dan tidak cocok dengan gaya
hidupnya.
 Berpikiran optimis bahwa musik klasik yang disuguhkan adalah musik berkualitas tinggi
dan dapat memberikan pembelajaran dan hiburan bagi mereka.
 Gaya hidupnya termasuk dalam tingkat sosialisasi tinggi, sehingga menonton pagelaran
dapat dimulai dengan tujuan untuk sosialisasi dengan rekan dan teman-temannya.
 Gaya hidupnya sudah berorientasi pada budaya global, dimana target audiens mampu
menyaring budaya positif antara barat dan timur serta menyadari bahwa dirinya hidup
dalam era global dimana kultur barat dan timur kini sudah saling mengacu dan akibatnya
perlu memperkaya diri selain dengan mempertajam ilmu pengetahuan juga dengan
mempertajam cita rasa dan seni.
 Gaya hidup global termasuk ke dalamnya mereka yang aktif maupun pasif menggunakan
bahasa Inggris sebagai bahasa kedua serta merupakan pengguna aktif internet
 Dapat dikatakan bagi mereka yang menyukai seni secara umum.
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• Secara Demografis
 Usianya dalam rentang usia dewasa muda hingga dewasa produktif (18 – 55 tahun) atau
lebih spesifik memiliki rentang usia mirip dengan para anggota Musicanova (20 - 40
tahun)
 Mau menyisihkan anggaran untuk menonton konser, sehingga tidak terbatas pada jenis
pekerjaan dan tingkat penghasilan yang signifikan.
 Status sosial menengah ke atas, karena dianggap yang berstatus sosial demikian akan
memiliki kebutuhan lebih untuk self esteem sesuai dengan teori kebutuhan Maslow.
 Secara formal tingkat pendidikannya telah atau potensial untuk mengenyam pendidikan
tingkat tinggi, serta setidaknya pernah mendalami pendidikan musik non formal.
• Secara Perilaku
 Secara perilaku adalah bagi mereka yang berpikiran terbuka dan mau mencoba hal baru.
 Bagi mereka khususnya yang memiliki waktu luang atau mau menyisihkan waktunya ketika
pagelaran berlangsung.

3.10

Konsep Perancangan

3.10.1 Konsep visual
Konsep visual utama pada perancangan pagelaran Musicanova berjudul Odyssey ini memiliki dua
poin penting, yaitu:


Odyssey, sebagai sebuah kata yang etimologinya berasal dari sebuah Epic Yunani karangan
Homer, kini telah diserap dalam bahasa Inggris dan diartikan secara bebas sebagai ‘sebuah
perjalanan panjang yang biasanya ditandai oleh perubahan keberuntungan/ kebijaksanaan’.
Dengan demikian, Odyssey disini dapat diartikan lebih spesifik sebagai:
1.

perjalanan berpetualang, mencari suatu esensi tertentu yang dapat membawa para
petualangnya ke arah yang lebih baik / menuju tingkat yang lebih tinggi sesuai arti
umumnya,

2.

memberikan suatu pertunjukkan pencapaian kualitas yang tinggi, sebagai hasil
perjalanan panjang mereka sebagai penyanyi paduan suara.



Target audiens utama adalah mereka yang berada dalam usia dewasa muda, sehingga ‘kategori’
klasik yang biasanya dibuat elegan namun berkesan berat harus dihindari sehingga rancangan
tidak terkesan diperuntukkan bagi orang-orang tua saja.
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Berangkat dari dua titik perhatian di atas, maka secara visual konsep globalnya akan dirancang:
1. Dengan menggunakan warna-warna yang mewakili ombak sebagai representatif terhadap kata
Odyssey yang berarti perjalanan panjang (dan pada jaman ketika awal mulanya epic ini muncul
berarti merupakan perjalanan lewat laut),
2. Menggunakan imej Siren, sebagai salah satu tokoh yang muncul pada epic Odyssey yang memiliki
suara merdu dan membujuk pelaut untuk datang pada mereka. Penggunaan imej Siren ini
didasarkan pada dua alasan, yaitu:
• Target penonton merupakan kalangan yang secara demografis berada dalam rentang dewasa
dan mengenyam pendidikan non formal musik, dengan demikian target pasar dianggap sebagai
irisan dari kalangan intelektual yang mengerti akan budaya global, dan perlu digugah dengan
memberikan suatu visual yang tidak bersifat harafiah. Untuk itu, pemakaian imej Siren
dilakukan dengan anggapan bahwa penggunaan imej ini secara retorika metafora dapat
menarik minat mereka untuk melakukan proses pembelian.
• Siren merupakan suatu tokoh pada mitologi Yunani, tokoh ini muncul pada kisan Epic
karangan Homer yang berjudul Odyssey. Menurut Natalie Lindfors dalam artikelnya Sirens –
Muses of the Sea, Siren memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:
o Mahluk yang perawakannya mirip wanita, menggunakan suaranya yang indah untuk
memikat para pelaut untuk datang kepada mereka.
o Berasal dari bahasa Yunani ’seiren’ yang berarti mengundang, mengikat atau membawa.
o Sesuatu yang memiliki suara yang keras, seperti semacam peringatan (hal ini kemudian
terserap dalam bahasa Indonesia ’sirene’).
Sebagai mahluk mitos, Siren memiliki banyak versi cerita, di antaranya yang paling terkenal
adalah bahwa mereka merupakan anak-anak dewa laut Achelous yang terkutuk menjadi
burung ketika menolak untuk menolong Persephone – dewi kegelapan dan akhir kehidupan
mereka setelah Odysseus dengan cerdik mendengarkan suara mereka namun tidak mengalami
kecelakaan kapal. Hingga kini ikon Siren masih sering digunakan, beberapa di antaranya adalah
pada komik Marvel berjudul Siryn, judul salah satu episode serial televisi Amerika- Charmed:
Siren Song, karakter yang digunakan pada video game populer Final Fantasy serta sifat tokoh
duyung rekaan JK Rowling yang muncul pada novel Harry Potter dan Piala Api.
3. Menggunakan elemen estetis yang digunakan dibuat secara vektorial supaya representatif dengan
gaya grafis yang sedang populer dewasa ini, untuk menunjukkan bahwa musik klasik tidak selalu
berarti berat, serius dan tidak dapat dinikmati oleh orang awam yang tidak berkecimpung dalam
bidang musik terkait.
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4. Perwakilan imej ombak dengan elemen estetis yang dirancang membentuk aliran ombak juga
dimaksudkan supaya secara simbolik memperkuat kesan ’perjalanan’ yang hendak ditekankan
pada konser ini.

3.10.2 Konsep verbal
Secara verbal, akan dimasukkan tagline utama konser ini yaitu: ‘Infinity Concert ‘. Maksud penggunaan
tagline Infinity Concert adalah:
1. Untuk memperkuat logo yang juga didasarkan pada simbol Infinity. Secara bebas infinity dapat
diartikan sebagai sesuatu yang tanpa ujung dan tanpa batas serta menandakan sesuatu yang
terbesar. Infinity sendiri merupakan suatu simbol dipakai pada berbagai bidang, di antaranya yaitu
dalam bidang filosofi, matematika, seni dan teologi. Kemunculan dan awal mula simbol infinity
yang tampak seperti angka delapan yang diputar sembilan puluh derajat (∞ )sehingga disebut juga
sebagai “lazy eight” ini tidak diketahui dengan pasti, namun penjelasan populer mengenai
penggunaan simbol ini adalah pada penggunaannya oleh John Wallis pada tahun 1655 pada
kalimat matematis. Dugaan lain menyatakan bahwa simbol ini diambil dari alphabet Yunani
omega ( ) yang merupakan alphabet terakhir dan deretan alphabet Yunani.
2. Supaya lebih menekankan bahwa konser yang akan digelar adalah konser yang berangkat dari
suatu hasil pencapaian tingkat tinggi, baik dari persiapan performernya maupun dari asal lagulagunya yang bersifat klasik dan lahir dari suatu kebudayaan dan seni tingkat tinggi.
Selain tagline utama, pada beberapa item rancangan yang akan dipergunakan sebagai media informatif
namun memiliki tempat terbatas (web banner, flyer, poster, undangan dan iklan koran) akan diberi
tambahan sub tagline “Celebrating the infinite voice achievement of Indonesian classic choir and their journeys”
dengan tujuan mempertegas bahwa konser yang diadakan adalah konser yang berkaitan dengan
pencapaian kualitas suara (paduan suara) setelah mereka lama ber’petualang’. Keseluruhan teks
(kecuali bagi item-item rancangan yang menggunakan body text dalam paragraf) dirancang dalam
bahasa inggris dengan tujuan untuk mengasosiasikan konser sebagai ‘produk’ kelas atas, dengan
mengikutinya akan setidaknya mempergunakan waktu mereka untuk sesuatu yang berguna. Tujuan
digunakannya bahasa inggris pada tagline juga adalah untuk mempermudah bagi golongan ekspatriat
untuk mengakses informasinya.
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3.11

Strategi Kreatif

Inti permasalahan pada perancangan pagelaran ini adalah bagaimana cara menarik serta
menyampaikan informasi pada target audiens secara efektif, lalu kemudian diharapkan bahwa target
audiens tergugah untuk melakukan proses pembelian, yang pada akhirnya diharapkan akan
terciptanya suatu komunitas pencinta musik klasik yang semakin solid di Indonesia.
Apabila sebelumnya Musicanova tidak bekerja sama dengan yayasan Interkultur, sekarang dengan
adanya kerjasama mereka, maka akses untuk lebih berkembang sudah lebih terbuka, untuk itu media
rancangan diharapkan dapat menjangkau target audiens secara optimal, dalam pengertian bahwa
target audiens akan setidaknya mendapat informasi, terbujuk dan pada akhirnya melakukan proses
pembelian. Dengan demikian, media yang dipilih merupakan media dan visualisasi yang dekat
dengan pola dan gaya hidup mereka ditunjang dengan penempatan media yang dapat menjangkau
lokasi-lokasi dimana target audiens mungkin berada secara keseluruhan.
Dari beberapa survei yang telah dilakukan untuk menentukan target audiens yang tepat, diputuskan
untuk penelitian tugas akhir ini bahwa pagelaran akan diadakan di Auditorium Teater Universitas
Kristen Maranatha yang berada pada Gedung Administrasi Pusat lantai delapan, jalan Prof. Drg.
Soerya Soemantri, MPH no. 65, Bandung 40164, Tel: +62 22 2012186, selama tiga hari berturutturut pada tanggal 19, 20 dan 21 Oktober 2007. Adapun pertimbangan mengapa penelitian ini
menggunakan auditorium tersebut adalah kapasitasnya yang mirip dengan aktualita pagelaran dan
cukup tepat untuk dipergunakan bagi pagelaran paduan suara musik kamar seperti Musicanova.
Sedangkan pertimbangan waktu pada tanggal tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan jadwal
keberangkatan mereka mengikuti kompetisi ke Busan Choral Festival and Competition di Busan, Korea
Selatan pada tanggal 30 Oktober 2007 hingga 4 November 2007 mendatang. Pertimbangan waktu
tersebut juga supaya tidak bertepatan dengan jadwal Pagelaran Paduan Suara Tahunan Mahasiswa
Universitas Katolik Parahyangan yang berjudul Swinging Glory pada tanggal 26 Oktober 2007 serta
penyelenggaraan Asian Choir Games yang Pertama di Jakarta pada tanggal 1 s.d 10 November 2007.
Dengan promosi pagelaran sebelum dan selama acara berlangsung, diharapkan setelah acara
berakhir, walaupun penonton yang berasal dari kalangan awam masih belum loyal terhadap musik
klasik, setidaknya memiliki bayangan mengenai musik klasik yang ternyata dapat tampil lebih
dinamis, dibawakan dengan lebih ringan tanpa mengurangi esensi musik klasik yang dibawakan serta
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lebih mengenal Musicanova lebih lanjut. Pagelaran Musicanova yang dilakukan sebelum pagelaranpagelaran musik klasik paduan suara setelahnya juga dapat menjadi satu persaingan sehat supaya baik
performa para anggota paduan suara menjadi lebih baik dengan studi banding, maupun adanya
wahana yang luas bagi masyarakat untuk mengapresiasi musik klasik.
Strategi yang digunakan untuk pagelaran ini diharapkan dapat:
• Mengenalkan suatu pagelaran musik klasik yang berkualitas walaupun tidak terlalu berat karena
dicampur dengan aransemen klasik pada musik-musik daerah sebagai bukti bahwa tanpa latar
belakang historis terhadap musik klasik, ternyata masyarakat Indonesia dapat menciptakan suatu
komposisi musik klasik kontemporer yang juga baik.
• Penggunaan media dan tren desain yang relevan dengan gaya hidup target audience agar lebih
mudah diserap
• Mensosialisasikan suatu pembelajaran mengenai etika dasar yang perlu dipatuhi ketika pagelaran
musik klasik berlangsung, seperti datang tepat waktu, menciptakan suasana hening ketika
penampilan sedang berlangsung, mengekspresikan apresiasi terhadap musik dengan sopan dan
menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengambil gambar maupun suara ketika
pertunjukan sedang berlangsung.

3.12

Strategi Pemilihan Media

Strategi pemilihan media merupakan hasil item terpilih yang akan dibuat sesuai dengan strategi
kreatif yang telah ditentukan, dipilih berdasarkan efektifitas sesuai tujuan promosi yang sifatnya
informatif dan persuasif serta dirinci per nama media promosi. Berikut adalah alasan dan tujuan
strategis pemilihan media terpilih:
3.12.1

Iklan Surat Kabar

Iklan di Surat kabar digunakan dengan tujuan untuk mencapai khalayak banyak, khususnya mereka
yang bermukim di kota Bandung. Untuk itu surat kabar yang dimaksud adalah surat kabar Pikiran
Rakyat dengan tampilan hitam putih. Kelebihan pemasangan iklan di surat kabar adalah:
•

Dapat dibaca dimana saja

•

Biaya pemasangan relatif rendah

•

Dapat dibaca berulang-ulang
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Kelemahan pemasangan iklan di surat kabar adalah:
•

Jangkauan terbatas

•

Daya rangsang rendah

•

Kualitas visual tergantung pada kualitas cetakan

Beberapa kelemahan pemasangan iklan disurat kabar tetap dapat ditoleransi karena tujuan
pemasangan iklan adalah informatif, serta jangkauan yang terbatas sesuai dengan kapasitas pagelaran
yang masih berskala menengah.
3.12.2

Web Banner pada Website

Web banner pada Website digunakan sesuai dengan target audiens terbesar, yaitu dewasa muda yang
merupakan komunitas terbesar pengguna internet, selain juga sering digunakan oleh para ekspatriat
untuk mengakses situs-situs negara asalnya ketika mereka sedang mencari informasi tentang event
dan berita mengenai negaranya. Untuk itu web banner akan dipasang pada :
1. situs interkultur (www.interkultur.biz) sebagai sponsorship
2. situs goethe (www.goethe.de) sebagai partner interkultur
3. situs bandungmagazine.com (www.bandungmagazine.com)
Kelebihan pemasangan banner di internet adalah sesuai dengan mayoritas target audiens, bisa berupa
publikasi gratis dengan adanya barter promosi dan dapat diakses berulang-ulang bagi orang-orang
yang memiliki kemiripan preferensi dengan even sejenis.
3.12.3

Advertorial di Tabloid

Advertorial di tabloid yang akan dilakukan adalah pada Voila, sebuah tabloid terbitan CCF Bandung
yang terbit setiap empat bulan sekali. Dipasang dengan harapan walaupun oplahnya tidak banyak,
tetapi pembacanya adalah orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap kebudayaan maupun musik
klasik secara global. Adapun kelemahan pemasangan advertorial di tabloid CCF adalah waktu
rentang penerbitan yang terlalu panjang sehingga keperluan untuk persuasif sangat minim tercapai
walaupun informasinya dapat dibaca berulang-ulang dan secara publisitas pasti menuju pada target
yang tepat. Dengan demikian, perancangan advertorial di Tabloid ditujukan lebih kearah publikasi
nama Musicanova dan bukan untuk meningkatkan penjualan.
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3.12.4

Advertorial di Website Interkultur dan Website Goethe

Advertorial di Website Interkultur adalah sebagai pengganti perancangan website mandiri pagelaran
Odyssey, dimaksudkan disini sebagai event utama yang akan dibuat oleh interkultur, bekerjasama
dengan Musicanova. Kelebihan pemasangan advertorial pada situs tersebut tentu saja pada muatan
informasinya yang lebih rinci sehingga tujuan persuasif promosi dapat tercapai serta bebas biaya
karena Interkultur merupakan sponsorship pagelaran. Sedangkan kelemahannya adalah advertorial
baru akan dilihat apabila pemasangan web banner dianggap cukup menarik.
Pemasangan advertorial sekunder adalah pada website Goethe, yang bekerja sama dengan
Interkultur yang juga berasal dari Jerman dan juga memiliki misi serupa, yaitu untuk memajukan
pertukaran kebudayaan Indonesia dan Jerman.
3.12.5

Iklan Radio

Iklan di radio dilakukan dengan tujuan supaya adanya keselarasan antara pertunjukkan yang diadakan
dengan iklan yang digunakan (menggunakan indera pendengaran). Untuk itu iklan radio akan
dipasang pada Maestro FM, yaitu radio kalangan Kristiani yang biasanya akan lebih tertarik untuk
mendengarkan pagelaran musik sakra. Kelebihan pemasangan iklan di radio adalah pesan yang
disampaikan dapat memberikan daya rangsang tinggi dan pendengarnya dapat berimajinasi melalui
suara dengan sewa slot iklan yang relatif murah. Sedangkan kelemahannya adalah cara aksesnya yang
hanya dapat didengarkan melalui suara dan hanya dapat didengarkan jika siaran diputar kembali
sehingga jangkauan sangat sempit.
3.12.6

Flyer

Flyer atau brosur merupakan salah satu alat promosi paling fleksibel yang dapat dilakukan untuk
pagelaran musik, dibuat karena memiliki kelebihan sebagai berikut:
•

Informasi yang diberikan dapat sangat spesifik

•

langsung ditujukan pada personal

•

biaya relatif murah

•

daya rangsang untuk keperluan persuasif dapat tinggi tergantung visualisasi yang ditampilkan

•

tampilan dapat sangat menarik tergantung jenis bahan yang digunakan

Untuk itu perlu dihindari terjadinya kelemahan pada flyer karena isinya membosankan serta tidak
berhubungan dengan kebutuhan target audiens.
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3.12.7

Poster

Poster seperti halnya flyer merupakan salah satu alat promosi yang paling tepat untuk keperluan
pagelaran, hanya karena ukurannya yang besar sehingga harganya yang lebih mahal daripada flyer,
maka poster biasanya tidak ditujukan secara personal, namun dipasang pada tempat-tempat yang
dianggap representatif.
3.12.8

Spanduk

Spanduk atau banner yang ukurannya besar, merupakan alat promosi yang menarik perhatian, tapi
karena sistem produksinya yang menggunakan sistem sablon, maka penampilan spanduk biasanya
tidak semenarik poster. Hal tersebut ditunjang dengan ukuran spanduk yang memanjang sehingga
seringkali hanya dapat berfungsi sebagai penunjuk global dari lokasi dan sponsor pertunjukkan. Pada
penelitian tugas akhir ini, spanduk dipasang pada tempat penjualan tiket sebagai penunjuk lokasi saja.
3.12.9

X- Banner

X- Banner yang harganya lebih mahal dibandingkan spanduk merupakan alat promosi yang lebih
menarik dibandingkan dengan spanduk. Untuk itu, X- Banner akan dirancang dan ditempatkan pada
lobby utama gedung sehingga pagelaran yang dilakukan di lantai delapan akan bertindak sebagai
penunjuk arah pertama calon penonton.
3.12.10

Tiket

Tiket merupakan tanda masuk atau free pass bagi penonton yang menerimanya setelah melakukan
proses pembelian, untuk itu tiket dirancang supaya berukuran kecil, namun tetap mudah terbaca dan
mudah dimasukkan dalam dompet.
3.12.11

Buku acara / program

Buku acara/ program dirancang sebagai tambahan informasi mengenai program dan kredibilitas
penampil. Untuk itu, buku acara akan dirancang dengan ukuran yang cukup kecil namun mampu
menampung seluruh informasi yang akan disampaikan.
3.12.12

Buku Tamu

Buku tamu seperti telah dipaparkan sebelumnya adalah sarana untuk menjaring dan mengumpukan
komunitas penggemar musik klasik. Tujuan penggunaan buku tamu adalah supaya Musicanova dapat
memberikan feedback secara personal mengenai informasi kegiatan Musicanova selanjutnya.
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3.12.13

Undangan

Undangan merupakan salah satu alat promosi yang bersifat personal, untuk itu akan dibuat terbatas
dan dikirim pada pihak-pihak yang dianggap telah maupun akan memberikan kontribusi positif.
3.12.14

Merchandise : CD, Kaset, Postcard, T shirt, Syal Wanita, Notes dan Tote Bag

Merchandise merupakan salah satu cara untuk mendekatkan hasil karya serta imej Musicanova pada
publik, untuk itu CD pertunjukkan serta barang-barang lainnya perlu dibuat untuk dikoleksi para
penggemar Musicanova.
3.12.15

Kartu Anggota

Kartu anggota adalah satu cara untuk mendekatkan Musicanova pada masyarakat pencinta musik
klasik. Maksud penjualan kartu anggota adalah supaya Musicanova dapat mengetahui data
penggemar musik klasik selain dari buku tamu yang diisi pada pagelaran Odyssey. Dengan demikian
tujuan utama kartu anggota adalah mendata pencinta musik klasik yang tidak dapat hadir pada
pagelaran Odyssey. Untuk itu, kartu anggota yang akan dijual akan ditempatkan pada tempat-tempat
dimana poster ditempelkan.
3.12.16

Buku Partitur, Stage Design / Back Drop, Sign System, Cover Proposal dan Kostum anggota
Musicanova

Kelima item diatas adalah atribut pagelaran yang akan digunakan demi kepentingan publisitas, untuk
itu perlu dirancang secara terpadu sehingga menampilkan harmonisasi yang juga mencerminkan
kualitas, kelas dan kredibilitas pagelaran musik tersebut. Khusus cover proposal digunakan sebelum
sponsor diperoleh, sedangkan keempat item lainnya akan muncul pada saat pagelaran berlangsung.

3.13

Pembagian Media terpilih berdasarkan jenis dan lokasi

Pembagian media berdasarkan fungsi dan lokasi dibagi menjadi empat, yaitu berupa iklan/ advertising,
Print Out, Exterior Design dan Environment Design sebagai berikut:
3.13.1 Iklan / Advertising
•

Iklan Surat Kabar (13 cm x 10 cm landscaping)

•

Iklan Radio (Adblitz 30 detik)
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•

Advertorial di Tabloid (18 cm x 24.5 cm portrait)

•

Advertorial di Website
o Situs Interkultur (www. Interkultur.biz atau www.musicamundi.com)
o Situs Goethe (www.goethe.de)

•

Web banner di Website (ukuran disesuaikan)
o situs interkultur (www.interkultur.biz)
o situs goethe (www.goethe.de )
o situs bandung magazine.com (www.bandung-magazine.com)

3.13.2 Print Out
•

Flyer (A5 bolak balik, portrait)

•

Poster (A3 portrait)

•

Tiket (ukuran 138 mm x 60 mm mm landscaping)

•

Buku acara / program (297 mm x 140 mm landscaping bolak balik dilipat tiga)

•

Buku Tamu (A3 landscaping)

•

Undangan (14.8 cm x 21 cm, terlipat dua, hardcover)

•

Merchandise :
•

CD (12 x 13.5 x 0.8 cm);

•

Kaset (7 x 11 x 1.5 cm);

•

Postcard (14 cm x 10 cm);

•

Shirts : Polo Shirt, Reglan Shirt, Sleeveless, dan Tank Tops

•

Tote Bag / Tas Piano ( 35 cm x 45 cm )

•

Notes (14 cm x 9 cm landscaping)

•

Syal Wanita ( 30 cm x 90 cm)

•

Buku partitur (A3 landscaping dilipat dua menjadi A4 portrait)

•

Cover Proposal (A3 landscaping dilipat dua menjadi A4 portrait)

•

Kartu Anggota (5.5 x 8.7 cm landscaping)

3.13.3 Eksterior Design
•

Spanduk (250 cm x 90 cm landscaping)

•

X- Banner (60 cm x 160 cm portrait)

3.13.4 Environment Design
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•

Stage Design / Back Drop (10 panel berukuran 60 x 400 cm dan 11 panel berukuran 80 x 400
cm, dan 2 panel berukuran 400 cm x 385 cm portrait)

•

Sign System (9 lembar @ 21 x 21 cm)

•

Kostum anggota Musicanova
o Kostum Wanita


Kostum Babak I (baju formal)



Kostum Babak II (baju daerah modifikasi)

o Kostum Pria

3.14



Kostum Babak I (atribut jas)



Kostum Babak II (atribut berupa kain )

Biaya media / budgeting

Biaya Media / anggaran yang dihitung pada halaman selanjutnya adalah garis besar anggaran untuk
biaya promosi. Biaya promosinya sendiri dibagi menjadi biaya promosi total dan biaya promosi
pagelaran serta perhitungan surplus bruto dari pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain.
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3.15

Visualisasi karya

3.15.1 Logo dan Font
Secara visual, logo event memiliki konsep dasar aliran ombak yang juga mewakili perjalanan laut,
sesuai dengan inti dari Odyssey. Melalui judul Odyssey, Musicanova akan mempersembahkan sebuah
hasil dari perjalanan panjang mereka selama berkarir sebagai musisi paduan suara. Hal tersebut juga
sekaligus sebagai pembuka perjalanan mereka berkompetisi setelahnya. Dari beberapa alternatif yang
dirancang, maka akhirnya dipilih sebuah logo yang memiliki elemen estetis yang bentuknya selain
menyerupai aliran ombak, juga menyerupai simbol infinity ( ∞ ). Adapun bentuk simbol infinity
dipilih sebagai sesuai dengan esensi ‘klasik’ yang mereka bawakan, yaitu sebagai sesuatu bentuk
pencapaian (dalam hal ini pencapaian bermusik) tertinggi. Selain muncul pada bentuk visual logo,
simbol infinity juga merupakan konsep verbal yang dijadikan tagline di bawah logo event.
3.15.1.1

Warna, Font dan Ukuran Logo Event

Ukuran minimum logo :
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Logo event ini menggunakan bentuk dasar font Caxton Bold-Italics yang dimodifikasi, adapun
bentuk asli font dasar tersebut sebagai berikut.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
¡@#$%^&*()_+=‐;’[]{}:”,./<>?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
3.15.1.2

Font yang digunakan pada media promosi yang lain : Palatino Linotype

Palatino Linotype : Normal, Bold dan Italics
Palatino Linotype dipilih sebagai text font / body text karena bentuknya yang berkait, sehingga
tampak lebih klasik dan elegan. Palatino Linotype merupakan sebuah font old style yang didesain
oleh Herman Zapt dari perusahaan Linotype cabang Jerman. Pembuatan seri font ini dilakukan pada
tahun 1948 dan hingga kini merupakan salah satu dari sepuluh jenis huruf yang paling sering
digunakan sebagai teks. Inspirasi pembuatan huruf ini adalah bentuk huruf tulis pada jaman
Renaissance yang dibuat oleh Francesco Griffo pada tahun 1495. Untuk menghormati asal inspirasi
ini, maka jenis huruf ini dinamakan Palatino, berasal dari seorang kaligraf Renaissance bernama
Giambattista Palatino, yaitu salah satu tokoh kaligrafi Italia.
Font ini dipilih karena mewakili sifat jenis huruf yang bertipe klasik, dengan ascender dan descender
yang cenderung lebih panjang dan tebal stroke / tarikan garis yang tipis namun tetap mudah terbaca.
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3.15.2 Iklan / Advertising
3.15.2.1

Iklan Surat Kabar (13 cm x 10 cm landscaping)

Iklan Surat Kabar
Iklan surat kabar akan dipasang pada Harian pikiran Rakyat sebanyak satu kali, dua hari sebelum hari
pertunjukan pertama dengan tujuan sebagai pengingat akan adanya event ini sehingga target pasar
mulai meluangkan waktu mereka.
3.15.2.2

Web Banner pada Website

Web banner : ki (bandungmagazine.com), tengah (www.goethe.de), ka (www.interkultur.com)
Web banner akan ditempatkan pada situs sponsor utama dan partnership sponsor empat situs utama
dengan tampilan seperti di atas. Titik berat perancangan web banner mengutamakan ukuran huruf
yang lebih besar sehingga mudah terbaca.
58 – Bab III Pemecahan Masalah

Laporan Pengantar Karya Tugas Akhir

3.15.2.3

Advertorial di Tabloid (18 cm x 24.5 cm, portrait )

Advertorial tabloid Voila
Advertorial tabloid dipasang pada tabloid empat bulanan CCF Bandung sebagai berita adanya
kelompok musik paduan suara kamar bernama Musicanova. Perancangan advertorial di tabloid
disesuaikan dengan format dasar dua kolom seperti yang dimiliki Voile dengan keterangan jenis acara
di ujung kiri / kanan kertas.
3.15.2.4

Advertorial pada Website

Advertorial Website
Advertorial di Website akan dipasang pada situs

Interkultur (www.interkultur.biz atau

www.musicamundi.com) dan Situs Goethe (www.goethe.de) sebagai diatas. Keduanya memiliki link
untuk diakses lebih lanjut ke informasi alamat dan tempat pemesanan.
59 – Bab III Pemecahan Masalah

Laporan Pengantar Karya Tugas Akhir

3.15.3 Print Out
3.15.3.1

Flyer (A5 bolak balik, portrait)

Flyer
Flyer dirancang dalam ukuran A5 bolak balik untuk menginformasikan sekaligus sebagai reminder
yang dapat disimpan oleh target audiens. Sama seperti item-item lain yang digunakan sebagai media
persuasif dan dipasang sebelum adanya proses pembelian, maka flyer menggunakan komposisi yang
menampilkan siren dan lengkungan yang membentuk ombak sebagai perwakilan visual yang
terasosiasi terhadap perjalanan.
3.15.3.2

Poster (A3, portrait)

Poster
Poster akan ditempelkan pada tempat-tempat yang dianggap representatif, di antaranya perguruan
tinggi, sekolah musik dan tempat-tempat target pasar serta ekspatriat biasa berkumpul, misalnya
gereja internasional.
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3.15.3.3

Tiket (ukuran 138 mm x 60 mm, landscape)

Tiket
Tiket dirancang supaya ukurannya dapat masuk ke dalam dompet, memudahkan bagi panitia untuk
mengalokasikan dan mendaftarkan kembali tiket yang masuk ketika pintu utama menuju concert hall
mulai dibuka.
3.15.3.4

Buku acara / program (297 mm x 140 mm, landscape bolak balik dilipat tiga)

Buku Acara / Program
Program dirancang supaya dapat mudah dibawa-bawa (ukurannya kecil) namun tetap dapat memuat
semua informasi yang diperlukan. Khusus pada perancangan program, anggota Musicanova serta
dirigennya diperlihatkan, berbeda dari item-item lain yang menggunakan Siren sebagai daya tarik
utama secara visual. Pada program, dianggap bahwa setiap calon penonton antusias untuk melihat
lebih dekat, sehingga diharap tumbuh rasa keterikatan / loyalitas terhadap anggota Musicanova.
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3.15.3.5

Buku Tamu (A3, landscape)

Buku Tamu
Rancangan buku tamu mengutamakan supaya identitas “Odyssey” tetap terlihat walaupun bukunya
dalam keadaan terbuka, untuk itu pada bagian dalam buku tamu ini tetap menggunakan ornamen
dan warna yang senada namun dengan opasitas yang diturunkan, sehingga tetap membuat orangorang nyaman untuk menulis di atasnya.
3.15.3.6

Undangan (14.8 x 21 cm, terlipat dua, landscape, hardcover)

Undangan
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Undangan dirancang supaya tampak eksklusif serta juga dengan tujuan supaya pihak yang diundang
merasa dihargai dan tergugah untuk datang ke pagelaran. Untuk itu undangan yang berbentuk hard
cover akan dimasukkan dalam kotak yang diberi pita berwarna perak. Kemasan undangan dirancang
supaya memiliki warna yang gelap, berbeda dengan item-item promosi yang lain dengan alasan
selain menyamakan dengan warna tiket untuk VIP, juga untuk memberi kontras maksimal pada pita
perak yang melilitnya.
3.15.3.7

Merchandise

Berikut adalah beberapa merchandise yang akan dijual pada saat pagelaran berlangsung, fungsinya
selain sebagai benda pakai, juga untuk dikoleksi.
3.15.3.7.1

CD (12 x 13.5 x 0.8 cm)

CD
CD merupakan merchandise umum yang pasti dikeluarkan pada pertunjukan musik, termasuk
pertunjukan Musicanova kali ini. Adapun tujuan dirancangnya CD lagu rekaman ini adalah untuk
memuaskan target audiens yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu yang telah dipertunjukkan pada
pertunjukan Odyssey- Infinity Concert.
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3.15.3.7.2

Kaset (7 x 11 x 1.5 cm)

Kaset
Kaset sebagai barang substitusi dari CD dirancang dengan ornamen serta imej Siren, yang
pembuatannya juga memiliki tujuan serupa dengan perancangan CD Odyssey- Infinity Concert.
3.15.3.7.3

Postcard (14. x 10 cm, landscape bolak balik)

Postcard
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Postcard dirancang dalam dua versi, yaitu versi yang menggambarkan anggota Musicanova yang
sedang bernyanyi, serta yang lain menggambarkan posisi Siren yang muncul pada promosi-promosi
sebelum pertunjukan dimulai. Perancangan dua jenis kartu pos dimaksudkan supaya target audiens
dapat mengoleksi maupun memilih yang paling sesuai dengannya.
3.15.3.7.4

Shirts: raglan shirt, polo shirt dan sleeveless shirt (free size)

Shirts
Semua rancangan baju menggunakan tehnik sablon untuk pengerjaan produksinya, untuk itu
digunakan warna-warna flat atau rasterize. Ornamen yang digunakan pada rancangan baju sama
dengan rancangan yang lain dengan perubahan posisi supaya lebih dinamis dan tidak monoton.
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3.15.3.7.5

Syal Wanita (30 cm x 125cm)

Syal wanita
Syal wanita merupakan merchandise terbatas yang diproduksi terbatas, menggunakan warna-warna
yang digunakan pada logo dengan teknik pengerjaan dibatik di atas kain sutra, sama seperti bahan
yang digunakan pada atribut babak kedua para anggota pria. Pembuatan syal wanita sebanyak 500
buah akan dialokasikan sebanyak 150 buah sebagai gift item untuk pemegang tiket VVIP yang juga
merupakan sponsor pagelaran.
3.15.3.7.6

Notes (14 cm x 10 cm, landscape)

Notes
Notes kecil merupakan merchandise yang dibuat sebagai barang habis pakai yang praktis serta multi
fungsi, bentuknya yang kecil dimaksudkan supaya dapat mudah dibawa-bawa dan juga mengingatkan
pembelinya terhadap konser yang diadakan oleh Musicanova ini.
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3.15.3.7.7

Tote bag

Tote Bag
Tote bag atau tas sederhana berbentuk persegi empat ini dirancang untuk diproduksi dengan sistem
sablon, untuk itu gradasi yang ditampilkan di sini merupakan hasil rasterisasi.
3.15.3.8

Buku partitur (A3 landscaping dilipat dua menjadi A4 portrait)

Buku Partitur
Buku partitur adalah barang yang akan dibawa oleh setiap anggota Musicanova untuk panduan
menyanyi. Untuk itu rancangan buku partitur diutamakan pada warna yang sesuai dengan warnawarna yang digunakan pada logo.
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3.15.3.9

Cover Proposal (A3 landscaping dilipat dua menjadi A4 portrait)

Cover Proposal dan Pengantar
Rancangan buku partitur dan cover proposal menggunakan kesan warna dan ornamen yang
kerapkali dipakai pada item-item lain. Titik berat rancangan buku partitur dan cover proposal adalah
pada identitas warna yang perlu dimunculkan. Untuk itu, rancangan tidak menggunakan foto.
3.15.3.10

Kartu Anggota / Membercard (5,5 cm x 8,6 cm, landscape)

Kartu Anggota seri Odyssey- Infinity Concert

Kartu Anggota seri Death and Immortality, Shakespearience! dan Swinging Christmas
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Diatas adalah tampilan kartu anggota untuk pagelaran Odyssey, karena sifat promosinya yang jangka
panjang, kartu anggota perlu dirancang dalam beberapa tipe yang menandakan event yang aktual, tiga
rancangan kartu anggota di bawah adalah simulasi dari rancangan kartu anggota ketiga pagelaran
terdahulunya.
3.15.4 Eksterior Design
3.15.4.1

Spanduk (250 cm x 90 cm, landscape)

Spanduk
Spanduk dirancang dengan ukuran yang lebih pendek dibandingkan dengan spanduk-spanduk pada
umumnya, karena kegunaan spanduk di sini adalah untuk sebagai backdrop ditempat penjualan tiket.
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3.15.4.2

X- Banner (60 cm x 160 cm, portrait)

X Banner
X banner yang dirancang pada pagelaran kali ini juga bertindak sebagai sign system pertama yang
diletakkan di lobi utama gedung dan dirancang dengan menggunakan foto para anggota Musicanova.
Dilakukan demikian karena diasumsikan bahwa yang datang dan melihat adalah mereka yang hendak
menonton pagelaran, sehingga mereka diarahkan supaya lebih dekat dengan para personil
Musicanova dengan memunculkan wajah-wajah para anggotanya.
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3.15.5 Environment Design
3.15.5.1

Stage Design / Back Drop (10 panel berukuran 60 x 400 cm, 11 panel berukuran 80 x 400
cm dan 2 panel berukuran 385 x 400 cm, portrait)

Stage Panel

Stage : perspektif
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Stage with Lighting
Panggung didesain menggunakan panel-panel selebar enam puluh dan delapan puluh senti yang
produksinya akan diprint pada kanvas untuk kemudian dibentangkan membentuk back drop.
Sebagai tambahan ada dua buah panel besar yang akan diprint pada sticker dengan bahan polyposter
dan ditempel pada panel tertutup dibelakangnya.
3.15.5.2

Sign System (9 lembar @ 21 x 21 cm)

Sign System
Perancangan sign system untuk memudahkan audiens untuk mencari lokasi pagelaran, lokasi tempat
duduk serta lokasi kamar kecil, serta tidak lupa untuk menginformasikan bahwa area pagelaran
adalah area bebas rokok. Untuk rancangannya dilakukan tanpa ornamen, hanya menggunakan
warna-warna utama logonya saja.
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3.15.5.3

Kostum Anggota Musicanova

Kostum :ki(babak kedua), ka (babak pertama)
Kostum anggota didesain untuk pria dan wanita, masing-masing dua set untuk penampilan babak
pertama dan penampilan babak kedua setelah intermission. Kostum yang dikenakan pada
penampilan awal didesain dengan tipe pakaian formal barat (jas bagi pria dan gaun panjang untuk
wanita) sesuai dengan lagu-lagu babak pertama yang bertemakan sacra dan profana dari Eropa. Warna
yang digunakan bagi jas pria mengikuti warna dasar hijau kebiruan senada dengan warna pada logo
dengan kain jas berbahan wol yang tidak mengkilat dan aksen pada kerah dengan bahan yang lebih
mengkilat, seperti sutra atau satin. Untuk wanita gaun dirancang dengan warna magenta keunguan
dengan bahan sutra atau satin yang mengkilat serta kain sifon yang transparent namun tetap lentur
jenisnya untuk menambah kesan feminin.
Pada babak kedua, kostum dirancang dengan nuansa kedaerahan. Para anggota pria menggunakan
setelan bermodel safari berwarna dasar gading atau abu-abu muda yang menggunakan kain polyester
twill untuk pria ditambah aksen berupa batik sutra bermotif dan berbenang emas yang diikat seperti
songket yang berwarna magenta, hijau toska, biru langit dan oranye. Sedangkan untuk wanitanya
menggunakan gaun dengan model mirip kebaya untuk bagian atasnya, juga dengan warna magenta,
hijau toska, biru langit dan oranye. Bahan yang digunakan untuk kostum wanita di babak kedua ini
adalah dengan batik sutra untuk bagian luarnya dilapis satin atau thaisilk pada bagian dalam.
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