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Abstract
Booth Design At The Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Exhibition As Brand Image
PT Nissan Motor Indonesia. PT Nissan Motor Indonesia is the sole dealer of Nissan car brand in
Indonesia. In the midst of competition in the current highly competitive automotive exhibition events,
especially at the GAKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) exhibition, Nissan had to go
head-to-head with its competitors in marketing their product through unique and eye catching booth
designs for visitors. The design of PT Nissan Motor Indonesia’s branding aims to provide a solution
to Nissan in designing an exhibition booth that is well integrated and appropriate to create a branding
characteristic of Nissan that is viscous to the brand image of PT Nissan Motor Indonesia. In addition,
the purpose of this design is to provide memorable moments for visitors who come to the exhibition. This
design includes observations, interviews, questionnaires, and literature studies to PT Nissan Motor
Indonesia. Analysis method used is design thinking analysis.
Keywords: nissan, exhibition, brand image, memorable moment, design thinking
Abstrak
Perancangan Booth Pada Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS)
Sebagai Brand Image PT Nissan Motor Indonesia. PT Nissan Motor Indonesia merupakan dealer
tunggal pemegang merek mobil Nissan di Indonesia. Di tengah persaingan dalam dunia event
pameran otomotif yang sangat kompetitif saat ini, khususnya pada pameran GAIKINDO
Indonesia Auto Show (GIIAS), membuat Nissan harus berhadapan langsung dengan para
kompetitornya dalam memasarkan produknya melalui perancangan desain booth yang unik
dan menarik perhatian (eye catching) untuk para pengunjung yang datang. Perancangan
strategi branding PT Nissan Motor Indonesia pada pameran GAIKINDO Indonesia International
Auto Show bertujuan untuk memberikan sebuah solusi kepada Nissan dalam merancang
sebuah desain booth pameran yang terintegrasi dengan baik dan tepat untuk menciptakan
karakteristik branding Nissan yang kental terhadap citra merek (brand image) PT Nissan Motor
Indonesia. Selain itu tujuan dilakukannya perancangan ini juga untuk memberikan memorable
moment kepada para konsumen yang datang ke pameran. Perancangan ini meliputi observasi,
wawancara, kuesioner, hingga studi literatur ke pihak PT Nissan Motor Indonesia. Metode
analisis yang digunakan menggunakan metode analisis design thinking.
Kata kunci: Nissan, pameran, citra merek, memorable moment, design thinking.
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Pendahuluan
Kebutuhan akan transportasi telah menjadi hal yang sangat penting bagi gaya hidup
masyarakat urban saat ini, dimana tingkat mobilitas, perkembangan tekonolgi dan
ilmu pengetahuan juga meningkat pesat bersamaan dengan pertumbuhan jumlah
penduduk. Masyarakat saat ini sangatlah kritis dalam hal memilih karena dihadapi
dengan begitu banyak pilihan produk, sedangkan di sisi lain perusahaan dihadapkan
pada masalah persaingan. Persaingan industri otomotif di Indonesia semakin
kompetitif yang menyebabkan setiap perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi
pemenang dalam memasarkan produknya. Dalam hal ini tingkat persepsi konsumen
terhadap kualitas produk, harga dan citra merek (brand image) dapat mempengaruhi
sikap konsumen untuk melakukan pembelian. Mengutip dari data Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), menyatakan bahwa total
penjualan wholesale mobil di tahun 2019 mencapai 940.362 unit (GAIKINDO, 2020).
Perkembangan industri otomotif ini ditunjang dengan meningkatnya pendapatan
masyarakat dan bertambah luasnya sarana jalan yang tidak lagi menempatkan mobil
hanya untuk golongan menengah keatas saja.
PT Nissan Motor Indonesia merupakan dealer tunggal pemegang merek mobil
Nissan di Indonesia hingga pada tahun 2020 mobil Nissan kemudian dikuasai oleh
Indomobil Group (Tempo, 2020). Mobil Nissan hadir untuk memberikan jawaban akan
kebutuhan masyarakat yang telah berkembang seiring meningkatnya taraf, kualitas
dan gaya hidup masyarakat urban dengan mengeluarkan berbagai jenis pilihan dan
merek mobil Nissan untuk dipasarkan kepada para konsumen guna untuk meraih
pangsa pasar yang diinginkan. Namun semakin kritisnya tuntutan permintaan akan
sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen saat ini, membuat
mobil Nissan terus berusaha dalam meningkatkan kualitas produk mereka melalui
inovasi teknologi, penetapan harga dan strategi branding yang terintegrasi demi
meningkatkan dan mempertahankan citra merek (brand image) Nissan. Men-branding
sebuah produk mobil dilakukan sebagai pendekatan pemasaran dalam mendukung
industri otomotif membutuhkan strategi branding khusus. Harga untuk sebuah mobil
Nissan itu tidak tergolong murah di bandingkan para kompetitornya, sehingga
konsumen potensial bagi produk Nissan sendiri pun merupakan golongan masyarakat
menengah ke atas. Branding menjadi suatu keniscayaan dalam strategi pemasaran
demi meningkatkan citra merek (brand image) Nissan yang dapat mempersuasi para
konsumennya, yaitu golongan masyarakat menengah ke atas (Otomotif Bisnis, 2017).
Pameran otomotif merupakan sebuah pameran klasik terbesar yang dapat menarik
banyak orang di seluruh dunia untuk datang setiap tahunnya (Supartama, Sugiantara,
& Suarya, 2015). Berkembangnya kegiatan pameran otomotif telah menjadi sebuah
acuan sebagai perkembangan teknologi terkini yang telah diakui eksistensinya bagi
dunia saat ini. Selain itu event pameran otomotif juga menjadi salah satu upaya
154

PERANCANGAN BOOTH PADA PAMERAN GAIKINDO INDONESIA INTERNATIONAL AUTO SHOW (GIIAS)
SEBAGAI BRAND IMAGE PT NISSAN MOTOR INDONESIA
Calvin Glenaldo, Wegig Murwonugroho, Agung Eko Budi Waspada
Jurnal Seni & Reka Rancang Volume 4, No.2, April 2022, pp 153-170

dalam menciptakan strategi brand image sebagai ajang promosi para produsen atau
dealer mobil yang bertujuan untuk mempersuasif para konsumen (brand awereness)
untuk membeli produk yang dijual guna meraih keuntungan dan pangsa pasar yang
sesuai dengan target (Nugrahani, 2020). Gaikindo Indonesia International Auto Show
(GIIAS) merupakan pameran otomotif yang diselenggarakan di beberapa kota-kota
besar seperti Jakarta/Tangerang, Surabaya, Medan dan Makassar (Indonesia Auto
Show, 2019). Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan even GIIAS 2019 The
Series yang berlangsung di Surabaya, Medan dan Makassar sebagai objek penelitian.
Pameran otomotif ini telah dihadiri lebih dari 100 ribu pengunjung dan pada GIIAS
2019 yang berlangsung di BSD City, Tangerang dan dihadiri lebih dari 470 ribu
pengunjung secara keseluruhan di seluruh kota (Irwansyah, 2019).
Penjualan produk mobil Nissan meningkat sebanyak 20% dibandingkan dengan total
penjualan melalui dealer mobil biasa pada GIIAS 2019. Kegiatan even pameran yang
sering diselenggarakan oleh PT Nissan Motor Indonesia, digunakan sebagai salah
satu wadah interaksi antara dealer mobil dengan konsumennya. Suatu keputusan yang
dilakukan oleh seorang konsumen untuk membeli suatu produk, tentunya didasari
dengan keinginan dan kebutuhan terhadap produk dan banyak faktor lainnya yang
mendasari keputusan tersebut. Melalui kegiatan pameran yang dilakukan oleh PT
Nissan Motor Indonesia, bertujuan agar detail informasi yang lengkap tentang jenis
produk, kualitas produk, harga dan citra merek (brand image) merupakan faktor-faktor
yang memegang peranan penting terhadap keputusan konsumen dalam menentukan
pilihan untuk membelinya. Selain itu konsumen juga dapat membandingkan secara
langsung suatu produk dengan produk lainnya yang berbeda ataupun sejenis di
dalam even pameran (Irwansyah, 2019).
Fenomena persaingan yang sangat kompetitif di dalam even pameran saat ini,
khususnya pada pameran GIIAS menimbulkan beberapa permasalahan yang
dihadapi oleh Nissan. Peneliti menilik bahwa terdapat beberapa kompetitor brand
otomotif sekelasnya yang bergabung, seperti Toyota, Honda, Mtishubishi, Mazda
dan lainnya yang saling bersaing dengan sengit dalam memperkenalkan produknya
masing-masing melalui desain booth yang unik dan menarik perhatian (eye catching)
untuk para pengunjung yang datang, namun serta merta membuat peningkatan sales
Nissan juga diak jauh dengan brand-brand yang lain. Melalui strategi perancangan booth
exhibition yang dikemas dengan baik diharapkan dapat menciptakan karakteristik
branding yang kental dan terintergrasi, sehingga PT Nissan Motor Indonesia mampu
menciptakan suatu booth pameran yang dapat memberikan pengelaman menarik dan
momen yang tidak terlupakan (memorable moment) kepada para konsumen yang datang
pada pameran GIIAS Dari hal tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan brand
trust dan brand awareness bagi produk Nissan di benak konsumennya. Berdasarkan
uraian di atas, maka peneliti mengkaji dan meneliti program Perancangan booth pada
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Pameran Gaikindo Indonesia International Motor Show (GIIAS) 2019 sebagai brand
image PT Nissan Motor Indonesia.
Sistem Perancangan
Sistem perancangan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari 9 subsistem yang
setiap subsistemnya merupakan sub kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen.
Masing-masing subsistem saling berkorelasi atau berhubungan timbal balik yang
tidak terpisahkan. Adapun kesembilan subsistem tersebut ialah perancang, fungsi,
bahan, alat, struktur, proses, efisiensi, pemakai, bentuk dan ruang.
Pameran (Exhibition)
Menurut Collin & Ivanovic (2004) pameran adalah suatu kegiatan untuk
menampilkan produk sehingga pembeli dapat melihatnya dan memutuskan untuk
membelinya. Menurut Siskind (2005), pameran adalah pemasaran tatap muka di
tempat seperti pameran dagang, pameran konsumen, kegiatan istimewa, road shows,
pameran pribadi, kegiatan ramah tamah, peluncuran produk, seminar dan koferensi
professional (Hartiwi Prabowo dan Lily, 2011). Menurut beberapa penelitian, faktorfaktor diatas, seperti lokasi, kompetisi, cuaca, biaya dan hiburan inilah yang menjadi
indikator untuk variable suatu event pameran. Melalui hal tersebut kita dapat melihat
apakah event pameran tersebut sukses untuk memberikan pengaruh terhadap brand
awareness atau tidak kepada para pengunjung. Proses aktivasi dari pameran adalah
See Me, Feel Me, Tough Me, dan Buy Me, maka produk yang dipamerkan haruslah
atraktif, menonjol, meyakinkan, dan mendorong calon target audiens untuk membeli/
mengonsumsinya. Apalagi, seperti yang disadari bahwa saat ini target audiens sangat
mobile, menyukai hal-hal yang bersifat experiential, maka tujuan utama dari aktivitas
pameran adalah:
a. Meningkatkan daya tarik (attraction) terhadap merek dan produk
tertentu pada rak-rak pajang.
b. Memengaruhi target audiens untuk membeli lebih banyak.
c. Mendapatkan sales dan profit yang lebih besar.
Arsitektur dan Perilaku (Behavior)
Arsitektur mencakup perancangan dan membangun seluruh lingkungan binaan,
mulai dari level makro ialah perancangan kota, perancangan landscape dan perkotaan,
hingga ke level mikro yang merupakan desain bangunan, desain produk dan desain
perabot. Sementara itu, Perilaku manusia membentuk Arsitektur yang dimana
manusia membangun bangunan, yang kemudian membentuk perilaku manusia
itu sendiri. Setelah perilaku manusia terbentuk akibat arsitektur yang telah dibuat,
manusia kembali membentuk arsitektur yang telah dibangun sebelumnya atas dasar
perilaku yang telah terbentuk, dan seterusnya. Setiap arsitektur yang dibuat atas dasar
kebutuhan manusia menghasilkan efek perilaku yang berbeda terhadap arsitektur itu
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sendiri. Mengenai pembangunan kembali arsitektur yang diadaptasi dari kebutuhan
dan perilaku manusia yang berdampak terhadap psikologi seseorang.
Brand image
Brand image merupakan hasil dari pandangan atau penelitian konsumen terhadap
suatu brand baik atau buruk. Hal ini berdasarkan pertimbangan atau menyeleksi
dengan membandingkan perbedaan yang terdapat pada beberapa brand, sehingga
brand yang penawarannya sesuai dengan kebutuhan akan terpilih. Dengan
menciptakan brand image yang tepat dari suatu produk tentu akan sangat berguna
bagi para konsumen, karena brand image akan mempengaruhi penilaian konsumen
atas alternatif brand yang dihadapinya
Metode Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif
untuk memberikan gambaran dalam membuat perancangan booth Nissan pada
event pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show – GIIAS. Kemudian pada
proses perancangan desain booth, metode yang digunakan sebagai panduan yaitu
menggunakan metode design thinking. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah
mengimplementasikan design thinking dalam merancang desain booth Nissan pada event
GIIAS sebagai brand image PT Nissan Motor Indonesia, serta memberikan memorable
moment kepada pengunjung pameran yang datang. Metode design thinking ini sendiri
memiliki 5 tahapan yaitu Emphatize, Define, Ideate, Prototype dan Test, namun pada
proses penelitian ini, peneliti membatasi penelitian hanya pada tahap Prototype.
Pada proses Emphatize, peneliti mencoba untuk memahami dan berempati dengan melakukan
langkah-langkah pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, wawancara, focus group
discussion dan studi literature. Pada proses observasi, peneliti meneliti tentang booth
pameran Nissan terdahulu yang meliputi konsep perancangan, sirkulasi, bahan
material, jenis lighting dan warna. Pada tahap Define, peneliti membongkar dan
mengalisa lebih dalam temuan dari tahap Emphatize untuk memeberikan suatu makna
atau solusi dengan sudut pandang yang berasal dari para pengunjung/khalayak.
Pada tahap Ideate, peneliti membentuk gagasan ide dalam proses perancangan desain
melalui tahap mind mapping dan brainstorming untuk menangkap permasalahan dan
pesan yang akan dijadikan acuan dalam perancangan desain booth Nissan. Dari hasil
mind mapping tersebut, peneliti mendapatkan banyak ide dan keyword yang kemudian
dipersempit ke dalam proses brainstorming untuk menciptakan konsep desain dan
elemen visual yang sesuai. Tahap Test design thinking pada perancangan ini, yaitu
berempati pada pengunjung kemudian mendefinisikan harapan dan kebutuhan
user atau para pengunjung dan pihak Nissan dengan mengumpulkan ide untuk
memberikan gambaran pada proses perancangan desain booth melalui prototype,
serta melakukan konfirmasi.
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Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; observasi,
kuesioner, wawancara dan Focus Group Discussion/FGD.
Hasil dan Pembahasan
Tahapan design thinking pada Subjek Perancangan
Pada proses perancangan desain booth exhibition Nissan pada event pameran Gaikindo
Indonesia International Auto Show – GIIAS, metode perancangan yang digunakan
sebagai panduan yaitu menggunakan metode desain thinking (Emphatize, Define, Ideate,
Prototype, Test) (Dewi, Haryanto, & Yong, 2017).

Gambar 1. Tahapan design thinking pada subjek perancangan
(Sumber: Dokumentasi Glenaldo, 2019)

Emphatize
Pada tahap Emphatize, peneliti mencari seseorang sebagai user, kemudian
mempelajari tentang para pengunjung yang datang ke pameran Nissan di GIIAS
2019 untuk mencari dan menemukan permasalahan tentang bagaimana membuat
strategi perancangan desain booth yang dapat meningkatkan citra merek/brand image
Nissan dan menciptakan booth yang dapat memberikan memorable moment kepada
pengunjung atau khalayak yang datang. Setelah menemukan eksistensi masalah,
peneliti melakukan metode penelitian kualitatif berupa:
1. Observasi
Peneliti melakukan observasi tentang perancangan booth Nissan pada event GIIAS
2019 melalui analisis tampak yang mencakup gambaran keseluruhan dari Floor
Plan atau denah pameran GIIAS 2019 yang dapat memperlihatkan analisis sirkulasi
para pengunjung event GIIAS 2019. Pada tahap tersebut peneliti juga memberikan
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gambaran tentang analisis bangunan sekitar area booth Nissan, yang bertujuan agar
peneliti mengetahui brand-brand mana saja yang berada disekitar area booth Nissan,
yang beberapa diantaranya diyakini dapat menjadi kompetitor Nissan secara tidak
langsung seperti Hyundai, Isuzu, DFSK dan Suzuki yang berada tepat berdiri diantara
booth Nissan, diikuti dengan Hino, Fuso dan Renault. Selanjutnya peneliti melakukan
analisis tentang jenis/tipe booth yang digunakan dalam perancangan booth Nissan,
diikuti dengan jalur sirkulasi para pengunjung booth Nissan dan apa saja bahan
material yang digunakan dalam perancangan booth Nissan, baik bahan material
utama sampai bahan material pendukungnya, hingga warna dan jenis lighting yang
digunakan dalam perancangan booth Nissan juga dijabarkan secara sistematis oleh
peneliti pada bagian observasi.
Melalui proses observasi, peneliti menemukan:
• Konsep perancangan booth terdahulu Nissan pada pameran GIIAS 2019
yang meliputi jenis/tipe booth yang digunakan, sirkulasi pengunjung,
struktur dan material bangunan yang digunakan.
• Brand-brand mobil yang secara langsung dapat menjadi kompetitor baru
bagi Nissan selain Toyota, karena posisi letaknya berdekatan dengan
booth Nissan.
• Pentingnya proses analisis terhadap arah masuk pengunjung, sirkulasi,
analisis bangunan sekitar dan analisis tampak/view bangunan.
2. Kuesioner
Peneliti melakukan survei berupa kuesioner kepada 30 responden di daerah
Tangerang dan Jakarta melalui kuesioner yang disebar secara online berupa evaluasi
tentang desain booth Nissan pada event pameran Gaikindo Indonesia International
Auto Show – GIIAS 2019. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti juga untuk mengetahui
apakah perancangan desain booth PT Nissan Motor Indonesia dapat meningkatkan
citra merek (brand image) Nissan dan memberikan kesan memorable moment kepada
para khalayak yang datang ke event pameran tersebut.
Melalui proses kuesioner, peneliti menemukan:
• Karakteristik brand Nissan tidak sesuai dengan konsep desain booth yang
dibuat.
• Desain booth Nissan bukan merupakan salah satu desain booth terbaik
pada event GIIAS 2019.
• Desain booth Nissan kurang memorable di mata pengunjung yang datang.
3. Wawancara
Peneliti melakukan survei berupa wawancara yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:
Wawancara I, oleh Bpk. Irwansjah Marcelinus yang merupakan Manager Sales
Administration PT Nissan Motor Indonesia pada tanggal 16 April 2019.
Wawancara II, oleh Davin yang merupakan Sales Nissan pada tanggal 3 November
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2019. Wawancara III, oleh William yang merupakan Sales Toyota yang merupakan
salah satu kompetitor Nissan pada tanggal 4 November 2019.
Wawancara VI, oleh 35 orang pada tanggal 8 – 10 Februari 2021. Wawancara dilakukan
secara langsung (on the spot) dan beberapa melalui via telepon & Line/WA, untuk
mengetahui keinginan user dalam menentukan desain dan bentuk seperti apa yang
sesuai dalam perancangan booth Nissan agar dapat mencerminkan citra/brand image
Nissan dan memberikan memorable moment di dalamnya.
4. Studi Literatur
Pada tahap studi literatur ini peneliti telah membuat dan menjabarkan:
• Data kebutuhan seperti profile perusahaan Nissan, pola aktivitas,
struktuk organisasi Nissan dan lainnya.
• Hasil eksplorasi dari studi literatur yang membahas tentang perancangan,
pameran, arsitektural, desain, branding, psikologi, perilaku konsumen
dan gaya desain kontemporer.
• Data eksplorasi terhadap penelitian terdahulu atau penelitian sejenis.
Define
Pada tahap define yang merupakan tahap kedua dalam design thinking, peneliti
menganalisis dan mempertajam eksistensi permasalahan yang terkumpul pada
tahap emphatize melalui proses analisis dan problem seeking. Pada tahap ini peneliti
telah membuat:
• Analisis tentang penelitian dan perancangan terdahulu PT Nissan Motor
Indonesia.
• Analisis tentang brand image dan memorable moment.
• Analisis kompetitor Nissan, yaitu Toyota.
Melalui hasil wawancara terhadap pihak penyelenggara (Nissan), partisipan pameran,
klien Nissan, sales Nissan dan kompetitor Nissan, didapatkan inti permasalahan
utama yang dapat disimpulkan melalui proses emphatize. Melalui proses perumusan
masalah ini dapat melatar belakangi terbentuknya suatu konsep perancangan untuk
pameran booth Nissan. Beberapa hal yang peneliti dapatkan pada tahap define ini
adalah:
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Gambar 2.Tahapan Define
Sumber: Dokumentasi Glenaldo, 2019

Ideate
Setelah melakukan tahap emphatize dan define, pada tahap ini peneliti mulai
memikirkan ide-ide dengan melakukan tahap mind mapping dan brainstorming.
Melalui hasil mind mapping tersebut peneliti mencoba menjabarkan masing-masing
kata kunci (keyword) dari “Irit dan Bertenaga” menjadi beberapa acuan bentuk visual
yang dilakukan pada tahap selanjutnya, yaitu brainstorming. Dalam merumuskan
konsep desain, peneliti mengacu pada rumusan masalah yang telah dibuat, lalu
merumuskan konsep sebagai solusi yang dianggap paling tepat. Konsep desain
tersebut kemundian diturunkan menjadi terapan-terapan solusi sebagai acuan dalam
perancangan booth Nissan. Pada proses transformasi desain, peneliti menggunakan
permulaan visualisasi ide melalui sketsa-sketsa dan 3D modeling yang dibuat secara
digital.
Prototype
Melalui tahap sebelumnya emphatize, define dan ideate, peneliti mencoba untuk
merumuskannya kembali hasil yang didapat melalui ketiga alur tersebut dan
menjadikannya satu alur yang digunakan sebagai acuan konsep dalam merancang
booth pameran Nissan. Kemudian peneliti mendapatkan suatu konsep desain beserta
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dengan elemen visualnya yang dapat mendasari semua implementasi desain dengan
menciptakan suatu konsep perancangan booth yang dapat meningkatkan brand image
Nissan sebagai mobil yang “Irit dan Bertenaga”, serta memberikan pengalaman/
memorable moment kepada para pengunjung yang datang. Dari konsep desain tersebut
peneliti menerapkannya ke dalam beberapa metode visualisasi, yaitu:
• Membuat mock up struktur bangunan/rangka portal dari bahan kertas
duplex sebagai struktur bangunan dan infraboard sebagai dasar/alas
bangunan.
• Sketsa konseptual secara manual dan digital.
• Penerapan model 3D menggunakan 3D modeling secara digital dan
presentasi desain final yang mencakup: struktur material bangunan,
struktur utama, struktur lantai, struktur panggung, signage, main sign/
single letter sign, pathway, car spec display, HVAC (heating, ventilating, air
conditioning), sound system, front desk, meja, bangku dan lain sebagainya.
Setelah peneliti menyelesaikan tahap gambaran proses perancangan, peneliti melihat
terlebih dahulu reaksi atau tanggapan dari beberapa partisipan melalui focus group
discussion. Proses FGD ini dilakukan untuk membahas secara spesifik tentang proses
yang terkait dalam perancangan desain booth Nissan dan mengkonfirmasi apakah
desain tersebut sudah dapat memberikan solusi untuk menjawab rumusan masalah
yang ada atau tidak. Jika pada tahap konfirmasi tidak sesuai, maka peneliti akan
melakukan proses empati ulang, sebaliknya jika gambaran proses perancangan sudah
sesuai maka peneliti akan mengimplementasikan design thinking sebagai acuan utama
dalam proses perancangan booth Nissan. Melalui proses FGD, peneliti menemukan:
• Penamaan tema Irit & Bertenaga dirasa kurang cocok, karena Nissan
sendiri memiliki visi “Enriching People’s Lives”, dimana tema perancangan
desain booth Nissan „Irit & Bertenaga‟ ini disesuaikan agar terlihat lebih
elegan, yaitu dengan menggantinya dengan bahasa inggris, menjadi
“Efficient & Powerful”.
• Warnanya cukup gelap, namun di sisi lain juga dapat membuat para
pengunjung penasaran/menarik perhatian mereka untuk datang,
hanya saja pengaplikasian lampu yang cocok sangat dibutuhkan untuk
memberikan experience lebih dan pencahayaan yang baik.
• Tujuan orang datang ke pameran mobil selain untuk menikmati suasana
pameran, namun tujuan utama mereka kebanyakan untuk melihat
mobilnya. Jadi display mobil perlu ditambah.
• Kelemahan dari sirkulasi single path, yaitu memiliki kapasitas ruangan
yang terbatas, memungkinkan para pengunjung yang datang melebihi
kapasitas ruangan akan antri untuk masuk ke dalam.
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Test
Pada tahap ini peneliti melakukan presentasi tentang tahapan ideate hingga prototype
perancangan booth Nissan yang telah dilalui untuk mendapatkan feedback, melalui 3D
modeling secara digital dan presentasi desain final.
Pembahasan
Mind Mapping
Pada tahap ini peneliti membuat mind mapping sebagai acuan dalam perancangan
booth pada Pameran Gaikindo Indonesia International Motor Show (GIIAS) sebagai
brand image PT Nissan Motor Indonesia. Metode perancangan yang digunakan dalam
mind mapping perancangan booth Nissan menggunakan metode milik Kembel.

Gambar 3. Metode Kembel
Sumber: Dokumentasi Glenaldo, 2019

Metode milik Kembel terdiri dari lima tahapan, yakni (1) empathize sebagai langkah
mencari permasalahan, (2) define sebagai proses perumusan masalah, (3) ideate
sebagai langkah perancangan untuk menjawab permasalahan, (4) prototype adalah
proses perwujudan hasil rancangan, dan (5) test untuk menilai hasil rancangan dalam
menjawab permasalahan. Namun dalam perancangan ini peneliti membatasi tahapan
metode sampai pada tahap ke tiga, yaitu ideate.
1. Empatize
Tahap pertama dari proses perancangan adalah mengidentifikasi latar belakang
masalah yang berkaitan dengan booth dan kondisi area pameran. Pengumpulan
data-data literatur yang berkaitan dengan topik-topik perancangan juga dilakukan
pada tahap pertama ini.
2. Define
Pada tahap define, perancang akan menjabarkan hasil identifikasi masalah dengan
bantuan literatur sebagai pedoman perancangan serta sebagai alat bantu untuk
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merumuskan masalah. Hasil identifikasi dan literatur tersebut dijabarkan dalam
bentuk keyword, sehingga dari keyword tersebut bisa memberikan kesimpulan terkait
masalah dan kebutuhan apa saja yang akan digunakan sebagai pedoman perancangan
nantinya.
3. Ideate
Tahap ideasi adalah tahap dimana perancangan akan menghasilkan sebuah desain
sebagai solusi dan jawaban terhadap permasalah yang ada. Ideasi dalam perancangan
adalah merumuskan dan menuangkan ide-ide desain sebagai konsep perancangan.
Konsep tersebut akan dilanjutkan dengan brainstorming dan sketsa-sketsa desain
yang akan terus dikembangkan sebanyak mungkin kemudian dipilih yang terbaik
dan yang paling menjawab permasalahan sebelumnya.
Selanjutnya membuat mind mapping dari kata “Irit & Bertenaga” sebagai acuan
dalam perancangan booth, dimana melalui wawancara khusus dan pencarian data
dari media online Nissan mengklaim bahwa kini Nissan hadir dengan mesin baru
yang lebih irit dan bertenaga di bandingkan sebelumnya. Oleh sebab itu peneliti
mencoba kembali membuat mind mapping untuk menguraikan dan mencari keyword
apa saja yang dapat dijadikan acuan dalam proses braindstorming dan sketsa-sketsa
desain. Dari hasil penjabaran mengenai kata “Irit”, peneliti menemukan beberapa
keunggulan apa saja yang dimiliki oleh Nissan. Keunggulan tersebut nantinya akan
dijadikan sebagai keyword atau kata kunci dalam penerapan konsep kreatif.
Menjabarkan serta mengembangkan nilai-nilai dari keunggulan yang dimiliki oleh
Nissan yang menghasilkan beberapa kata kunci, diantaranya Hybrid/Fusi, Ringan,
Efisien/Compact dan Durable. Makna dari keempat kata kunci tersebut Nissan
hadir dengan teknologi mesin terbarunya yang mengadaptasi dari mesin Hybrid,
dipadukan dengan body material yang compact dan ringan berupa besi baja yang
dibuat dengan teknologi terbaru oleh Nissan Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp,
dimana body material mobil menjadi lebih tipis dan ringan, sehingga mempengaruhi
daya tahan/jangka waktu konsumsi BBM yang semakin banyak. Selanjutnya membuat
mind mapping untuk menjabarkan mengenai kata “Bertenaga” sebagai acuan dalam
perancangan booth Nissan.
Analisis Sirkulasi
Pada tahap ini alasis sirkulasi yang dilakukan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1. Sirkulasi Manusia
Sirkulasi manusia yang merupakan para pengunjung pameran GIIAS dari awal
mereka masuk ke dalam pameran, dimana jalan masuk para pengunjung yang datang
harus melalui tempat pembelian tiket/ticket box yang berada 5 tempat berbeda, yaitu
di Hall 1, Basement Hall 1, Hall 7, Hall 10 dan basement Hall 10.
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Gambar 4. Sirkulasi Jalur Pengunjung
Sumber: Dokumentasi Glenaldo, 2019

2. Sirkulasi Kendaraan
Penataan area parkir akan disesuaikan dengan sirkulasi keluar masuknya kendaraan
dan sirkulasi jalur pedestrian. Untuk area parkirnya sendiri GIIAS membagi menjadi
2 zona, yaitu indoor (basement) dan outdoor (di lapangan samping Hall 10).

Gambar 5. Sirkulasi Kendaraan
Sumber: Dokumentasi Glenaldo, 2019
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Analisis Bangunan Sekitar
Peneliti melakukan analisis bangunan sekitar untuk melihat apakah posisi letak
dari booth Nissan sudah startegis dan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang
dapat digunakan sebagai acuan dalam perancangan booth Nissan.

Gambar 6. Bangunan Sekitar Booth Nissan
Sumber: Dokumentasi Glenaldo, 2019

Melalui gambar analisis bangunan sekitar, peneliti melihat beberapa pertimbangan
sebagai berikut:
• Booth Nissan terletak disamping kompetitor utamanya yaitu Toyota,
secara tampilan booth Nissan harus terlihat lebih eye catching dibandingkan
Toyota.
• Selain Toyota secara tidak langsung stand-stand pameran di sekitar booth
Nissan seperti Mitshubishi, Daihatsu dan Wuling merupakan brand
mobil yang sangat berpotensi untuk menjadi kompetitor yang berat bagi
Nissan, karena dari segi harga, variasi, segmentasi dan target marketnya
tidak berbeda jauh.
• Dibagian belakang Hall 3 terdapat lokasi untuk test drive kendaraan yang
mudah untuk dijangkau bagi para pelanggan Nissan.
• Brand-brand mobil yang di pamerkan dari Hall 1 – 3a merupakan brand
mobil yang banyak diminati oleh para pengunjung, sehingga intensitas
pembelian relative tinggi atau banyak transaksi yang dilakukan oleh
pengunjung di area tersebut.
• Dekat dengan area kuliner Food Truck yang tentunya mengundang banyak
perhatian pengunjung yang datang.
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Analisis View/Tampak
Peneliti melakukan analisis view/tamapak booth Nissan sebagai acuan dalam
menentukan bagaimana view yang terbaik dalam proses perancangan booth Nissan.
Analisis view dibagi menjadi 2 bagian, yaitu main view & secondary view
Program Ruang
Dalam menciptakan bentuk bangunan “Irit & Bertenaga”, peneliti membaginya
menjadi 3 zona berbeda, yaitu supply, process dan result, sehingga pesan yang ingin
disampaikan oleh Nissan menjadi lebih mudah dipahami Setelah melewati tahap
supply dan process, tahap result merupakan zona terakhir tempat Nissan memamerkan
produk-produknya kepada para pengunjung yang hadir. Zona ini merupakan
tempat terjadinya transaksi antara pengunjung dengan Nissan, oleh sebab itu peneliti
menempatkan dealing room pada area result tersebut untuk mempermudah proses
transaksi yang dilakukan. Program ruang pada zona result dibagi menjadi 3 bagian,
yaitu:
1. Elevated Car Display
merupakan tempat diletakannya display mobil Nissan. Bentuk dari Elevated
Car Display ini dibuat menanjak naik dan melingkar mengikuti struktur
bangunannya untuk memberikan kesan bertenaga dengan material pijakan
pada permukaan display dibuat melayang, guna memberikan kesan bahwa
varian baru produk Nissan ini bobotnya lebih ringan dibandingkan
sebelumnya, sehingga konsumsi bahan bakarnya pun lebih irit.
2. Dealing Area
merupakan tempat terjadinya transaksi antara pengunjung dengan pihak
Nissan.
3. Performance Stage
merupakan tempat yang disediakan pada bagian luar rangka portal untuk
kebutuhan entertainment Nissan, seperti grand launching, talk show, guest star
performance dan lain sebagainya.
Perancangan
Perancangan booth Nissan dilakukan oleh peneliti melalui beberapa tahapan, yaitu
penentuan jenis dan tipe booth, sirkulasi ruang pameran, perancangan struktur dan
material bangunan yang terdiri dari struktur utama, struktur lantai dan struktur
panggung. Kemudian dilanjutkan dengan pencahayaan, HVAC (heating, ventilating,
air conditioning), sound system, singnage dan beberapa material pendukung lainnya.
Dari beberapa jenis booth pameran menurut posisinya seperti stand baris, stand pojok,
stand akhir, stand blok, stand island dan stand luar. Pada perancangan ini peneliti
memilih jenis pameran stand pojok karena stand pojok lebih efektif untuk mengambil
perhatian pengunjung dibandingkan stand baris. Pada event pameran GIIAS, stand
pojok memiliki ukuran luas lebih besar yaitu berkisar dari 1.927 m2 hingga 3.013,5 m²
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dibandingkan stand-stand mobil lainnya yang hanya berukuran 400 m² sampai 820 m²
saja.

Gambar 7. Posisi Stand Pojok-Nissan
Sumber: Dokumentasi Glenaldo, 2019

Keunggulan dan alasan peneliti memilih stand pojok sebagai posisi stand dalam
perancangan booth Nissan pada event pameran GIIAS, ialah:
• Stand pojok memiliki ukuran booth yang lebih luas dibandingkan boothbooth lainnya, sehingga terlihat lebih eye catching. Selain terlihat lebih
besar dan menarik
• Stand pojok ini merupakan satu-satunya alternatif paling tepat dan sesuai
untuk struktur booth Nissan yang bentuknya monumental.
• Stand pojok ini terletak di depan passenger/pedestrian area yang
merupakan jalur utama bagi para pengunjung untuk berlalu-lalang.
• Stand pojok ini terletak tepat di samping pintu masuk/keluar Hall 1,
sehingga orang yang masuk ke dalam pameran secara tidak langsung
akan melewati stand pameran Nissan.
Pencahayaan
Pada perancangan booth Nissan yang telah dibuat, faktor pencahayaan menjadi
sangat penting untuk mendukung tampilan visual yang eye catching dan memorable
pada booth Nissan, sehingga pengunjung tertarik untuk menghampiri booth tersebut.
Jenis pencahayaan yang peneliti gunakan dalam perancangan booth Nissan ini adalah:
Accent Light dan Ambience Light
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HVAC (Heating, Ventilating, Air Conditioning)
Penghawaan yang digunakan pada perancangan booth Nissan merupakan
penghawaan buatan, yaitu dengan menggunakan AC standing. Dalam ruang pamer,
suhu yang paling nyaman adalah antara 20 – 24 ºC dengan kelembaban relatif
antara 45 - 60%. Pengaliran udara dari AC keluar melalui sela-sela rangka struktur
yang masuk ke dalam ruangan yang letaknya berada pada bagian samping atau
belakang rangka portal/struktur yang ditutup dengan material berbahan gypsum atau
stainless, kemudian di finish dengan warna cat yang serupa dengan warna struktur
bangunannya agar menjadi satu kesatuan dan tidak noise.
Signage
Perancangan signage pada area pameran booth Nissan terdiri dari 3 bentuk antara lain
Main Sign (Single Letter Sign), Pathway, dan Car Spec Display.
Simpulan
Pada peneltian ini peneliti membuat perancangan booth pada pameran Gaikindo
Indonesia International Auto Show (GIIAS) sebagai brand image PT Nissan Motor
Indonesia yang dijadikan sebagai solusi dalam terciptanya suatu strategi perancangan
booth exhibition yang mampu menciptakan karakteristik branding Nissan yang kental
dan terintegrasi dengan baik guna menguatkan citra merek/brand image dari PT Nissan
Motor Indonesia, serta dapat memberikan memorable moment kepada para pengunjung
atau khalayak yang datang pada event pameran GIIAS. Peneliti melakukan proses
analisis dengan metode design thinking untuk mencari tau pesan apa yang diingikan
oleh Nissan, kemudian pesan tersebut diterjemahkan atau dituangkan menjadi suatu
bentuk bangunan yang terintegrasi. Ide bentuk bangunan yang diperoleh peneliti
bukan terinspirasi dari suatu bentuk lain yang ada sebelumnya, melainkan semua
berasal dari proses analisis desain thinking, mind mapping, brainstorming dan dari
Nissan itu sendiri. Konsep utama atau inti pesan dari Nissan ialah ”Irit dan Bertenaga”
yang merupakan brand image baru bagi Nissan yang dapat menjadi sebuah trademark
bentuk, warna, experience dan lain sebagainya.
Setelah mendapatkan ide, konsep dan bentuk-bentuk elemen visual yang berkaitan,
peneliti mengaplikasikannya ke dalam proses sketsa, pembuatan mock up struktur
bangunan hingga eksekusi penerapan model 3D menggunakan 3D modeling secara
digital dan presentasi desain final yang mencakup struktur material bangunan,
struktur utama, struktur lantai, struktur panggung, signage, main sign/single letter sign,
pathway, car spec display, HVAC (heating, ventilating, air conditioning), sound system,
front desk, bench dan lain sebagainya. Melalui hasil perancangan booth pada pameran
Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) sebagai brand image PT Nissan
Motor Indonesia yang telah dibuat oleh peneliti, cepat atau lambat akan berdampak
pada keberhasilan Nissan dalam merancang suatu pameran untuk meningkatkan
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citra merek Nissan dan memberikan memorable moment bagi para pengujung yang
datang.
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