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ABSTRACT
Augmented Reality (AR) is often discussed in various articles and literature, but there are still few who actu-
ally utilize the use of AR, especially to create customer engagement with brands. Through this research, 
it can explain the basic decisions in making designs that effectively integrate AR technology. In addition, 
this study also explains how to understand and overcome the dynamics in AR technology that can help the 
transfer to the AR campaign as a omni channel communication media on the UC VCD prospectus book 
through four steps in designing AR experiences, namely campaign objectives, triggers, content contribu-
tion, and context integration
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ABSTRAK
Pemanfaatan teknologi Augmented Reality (AR) dalam dunia marketing sudah sangat sering dibahas 
dalam berbagai artikel dan literatur, namun masih sedikit yang benar-benar memahami penggunaan AR 
khususnya untuk menciptakan customer engagement terhadap brand. Melalui penelitian ini, dapat men-
jelaskan keputusan dasar dalam membuat desain yang efektif ketika mengintegrasikan teknologi AR se-
bagai media komunikasi omni channel di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana 
memahami dan mengatasi dinamika dalam integrasi teknologi AR yang mampu membantu pemasar untuk 
mengoptimalkan kampanye AR pada buku prospektus VCD UC melalui empat tahapan dalam mendesain 
pengalaman AR, yaitu campaign goals, trigger, content contribution, dan context integration.

Kata Kunci: customer engagement, brand, augmented reality, AR
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PENDAHULUAN
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh the Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD) sampai tahun 2014 generasi X,Y dan Z mendominasi sebesar 60% populasi di masyara-
ka, dan generasi Z awal memasuki usia kuliah di tahun 2020, mereka inilah yang menjadi target market 
utama bagi universitas-universitas untuk ditarik menjadi mahasiswanya. Generasi ini menurut Chief 
Operating Officer Markplus inc Iwan Setiawan dalam forum diskusi Bisnis Indonesia Communication 
Forum 2018 memiliki karakter takut ketinggalan informasi (fear of missing out), lebih mementingkan 
pengalaman daripada memiliki asset, dan menyukai perpaduan media fisik dan digital (Omni Channel).
Dalam dunia marketing Omni channel sudah sering dipakai dengan mempergunakan media online dan 
offline dalam melakukan komunikasi dengan konsumen, karena mereka sudah tidak hanya mencari 
informasi dari satu channel saja (Wolny dan Charoensuksai, 2014) hal ini didasari oleh alasan yang 
sama yaitu karakter konsumen utama saat ini adalah generasi X,Y dan Z.

Inovasi lain dalam dunia marketing saat ini adalah pemanfaatan teknologi augmented reality (AR) untuk 
menciptakan pengalaman brand yang lebih mendalam, menciptakan iklan yang interaktif, dan memungkin-
kan konsumen untuk merasakan dan berinteraksi langsung dengan produk dan ruang dengan cara yang 
baru. AR merupakan tampilan dunia fisik nyata yang dihasilkan dari computer-generated input. Desainer 
membuat input dalam bentuk suara, video, grafis, GPS overlay dan lain-lain, dalam konten digital yang mer-
espon secara real time, biasanya respon dalam bentuk gerakan. AR sendiri mulai dikenal di masyrakat luas 
(Johnson et. al, 2010), banyak peneliti juga mengidentifikasi AR memiliki potensi besar untuk meningkat-
kan pembelajaran dan pengajaran (Billinghurst & Duenser, 2012). AR menyisipkan obyek dalam obyek fisik 
nyata, sehingga memungkinkan untuk menambahkan elemen-elemen baru yang unik di dalamnya. Menu-
rut data eMarketer, sebanyak 48,1 juta orang Amerika diperkirakan menggunakan teknologi AR setidaknya 
sekali sebulan di 2018, dan naik menjadi 54,4 juta pada 2019 (figure 1).

Gambar 1. Pengguna Augmented Reality, 2016-2019
Sumber: www.marketer.com
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Pengenalan penggunaan teknologi AR secara masif ke masyarakat tidak lepas dari munculnya game 
Pokemon GO. Sejak diluncurkan pada 6 Juli 2016, Pokemon GO mampu mencapai 20 juta user per 
hari, dan hanya dalam kurun waktu 1 minggu, mampu mencapai puncak jumlah pengguna per hari 
terbesar sebanyak 28,5 juta user pada 13 Juli 2016. Hal ini menggambarkan begitu besar potensi AR 
dalam menarik minat user. 60% dari user game ini berusia 18-34 tahun yang merupakan generasi x,y 
dan generasi z awal.

Aplikasi lain yang cukup populer dalam menggunakan teknologi AR adalah IKEA. Dengan aplikasi AR 
IKEA, setiap orang yang akan membeli furnitur dapat melihat bagaimana produknya akan cocok dan 
pas ukurannya bila diletakkan di ruangan di rumah mereka tanpa perlu datang langsung ke toko. Ap-
likasi ini mendapatkan lebih dari 8,5 juta download dan banyak pembeli potensial.

Gambar 2. Tampilan aplikasi AR IKEA
Sumber: https://www.cardinaldigitalmarketing.com/

Banyak brand-brand besar dunia misalnya Coca-Cola, McDonald’s dan General Electric; yang juga 
sudah memanfaatkan teknologi AR dalam program marketing mereka (Scholz, 2015). Walaupun ban-
yak media yang telah membahas tentang AR dimana-mana, tetapi masih sedikit perhatian dari dunia 
bisnis akademis. Jika disebutkan pun, hanya sebagai rujukan yang baru bisa digunakan atau dipelajari 
di masa depan (Dholakia & Reyes, 2013). Maka, jika sebuah institusi ingin mengintegrasikan peng-
gunaan AR dalam program marketing-nya maka diperlukan sebuah panduan dalam membuat desain 
AR yang tepat guna. Mereka perlu memahami building blocks, prinsip desain dan dinamika AR selain 
hal-hal teknis serta aplikasi non-komersialnya seperti apa (Hugues, Fuchs, & Nannipieri, 2011). Dalam 
penelitian ini akan membahas bagaimana teknologi AR digunakan untuk menciptakan customer en-
gagement terhadap brand Visual Communication Design Universitas Ciputra melalui media buku pro-
spectus yang telah diintegrasikan dengan teknologi AR.
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AR Paradigm Deskripsi Contoh
Active Print/ Pack-
aging

Augmentasi target – ditampilkan dalam majalah, iklan, 
kemasan, katalog, dan materi iklan cetak lainnya; 
biasanya menggunakan perangkat pribadi yang dipicu 
oleh user. Contohnya: Smartphone atau tablet.

Billboard VW Juiced Up
Katalog IKEA
Cadbury Quack Smack
McDonald’s Australia, kemasan 
TrackMyMaccas

Bogus Window Augmentasi ruang dalam pandangan user – biasanya 
menggunakan layar TV yang menyamar sebagai 
jendela kaca. Karena AR terjadi dibelakang bogus 
window, user tidak bisa melihat dirinya sendiri sebagai 
bagian dari AR.

Pepsi Max bus shelter
The Walking Dead tram stop
Into the Storm transport stop

Geo-Layer Augmentasi ruang disekeliling user dengan obyek 
digital yang bisa dihubungkan dengan geolocation 
yang spesifik, biasanya menggunakan perangkat 
pribadi yang dipicu oleh user.

Pokemon GO
Petunjuk di Tokyo Aquarium
Hutan BOS Iced Tea
Kringle Santa Claus

Magic Mirror Augmentasi ruang atau objek di sekeliling user – 
atau bahkan user itu sendiri – dengan obyek digital, 
biasanya menggunakan perangkat publik misalnya 
layar TV. User bisa melihat langsung jika mereka 
menjadi bagian dari augmentation dengan cara meli-
hat langsung di layar.

Pepsi Max Monster Mirror
National Geographic Channel di 
dalam mall
Lynx Angel Will Fall
The Bachelor Canada
Timberland

Tabel 1. Four Typical Augmented Reality Marketing Paradigms

Sumber: Scholz (2015)

TIPE-TIPE AUGMENTED REALITY

CUSTOMER ENGAGEMENT
Customer engagement seringkali didiskusikan dalam marketing (Brodie et al. 2011; Vivek et al. 2012; Ku-
mar et al. 2010) sebagai ukuran hasil dari kegiatan perusahaan. Kalangan akademis dan praktisi juga telah 
mendiskusikan beberapa langkah pengukuran berbasis pelanggan lainnya, seperti customer involvement, 
customer loyalty, customer trust, customer satisfaction, customer commitment, dan customer brand value 
untuk mengukur efektifitas kegiatan pemasaran perusahaan (Pansari & Kumar, 2016). 

Gambar 3. Evolusi manajemen pelanggan
Sumber: Pansari & Kumar, 2016
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Engagement (keterlibatan) dibahas dengan arti yang berbeda dan dengan konteks yang bermacam-
macam, namun menurut Kumar (2016), ketika sebuah hubungan mencapai kepuasan dan memiliki 
keterikatan emosional, maka kemudian berkembang ke tahap engagement.

METODE PENELITIAN
Perancangan buku prospectus VCD dilakukan sejak Agustus 2019, dan dalam prosesnya dilakukan 
penggalian data dengan cara studi literatur, observasi, serta membandingkan referensi. Studi literatur 
digunakan untuk menajamkan proses desain yang efektif dapat meningkatkan customer engagement 
terhadap brand VCD. Observasi dilakukan dengan melihat cara kerja teknologi AR pada media cetak 
yang sudah ada serta membandingkan referensi AR yang sudah umum digunakan sehingga menda-
patkan gambaran ideal mengenai tampilan AR yang akan digunakan pada buku prospectus VCD.

HASIL DAN DISKUSI
Buku prospectus VCD terdiri dari 4 halaman cover dan 50 halaman isi yang dicetak dengan ukuran 
buku 18x18 cm. Ada 20 bagian yang terintegrasi dengan AR dengan paradigma active print, dimana 
augmentasi ditampilkan dalam buku cetak yang di-trigger oleh aplikasi yang di-instal dalam smart-
phone android, Beberapa halaman yang terintegrasi AR antara lain:

No. Halaman AR Desain Tampilan AR
1 Cover depan

2 Infografik

3 Profil Dosen

4 Profil Alumni
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Dalam mengintegrasikan AR dalam desain, ada empat tahapan dalam mendesain pengalaman AR 
menurut Scholz dan Smith (2015), yaitu:
1.  Mendefinisikan target audiens dan tujuan komunikasi (campaign goals); 
 Dalam cover prospectus menggunakan image serigala agar senada dengan tema yang digunakan pada 

tahun ajaran 2019/2020 yaitu Domus Lupus (House of Wolf), halaman ini diintegrasikan dengan AR 
agar menarik target market VCD UC yaitu calon mahasiswa S1 atau anak-anak SMA. AR ditampilkan 
dengan animasi serigala yang tertiup angin dan latar belakang musik yang mendukung suasana, hal ini 
dimaksudkan untuk menimbulkan customer experience. Customer experience sendiri bisa menjadi tolak 
ukur koqnitif atas aktivitas yang dilakukan oleh institusi dan bisa mempengaruhi perilaku user terhadap 
institusi, yang merupakan salah satu bentuk dari customer engagement.

2. Menentukan bagaimana AR akan diaktifkan bagi user (trigger); 
 AR diaktifkan dengan menggunakan marker khusus dalam bentuk icon yang dipasang di setiap 

halaman yang terintegrasi dengan AR, user diajak untuk berpartisipasi langsung dalam menggu-
nakan buku ini dengan melakukan scan pada halaman-halaman tersebut. Dengan melakukan ak-
tivitas ini dimaksudkan untuk menimbulkan customer involvement, dimana user terlibat langsung dalam 
kegiatan mendapatkan informasi yang kemudian bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 
Kegiatan pengambilan keputusan juga termasuk dalam konstruk customer engagement (Scholz, 2016).

Gambar 4. Penanda Marker dan QR Code pada Prospectus VCD
Sumber: Prospektus VCD UC

3.  Regulasi bagaimana, dan oleh siapa, layer AR akan dilengkapi dengan target dan konten AR 
(content contribution); 

 Setelah melakukan scan, dalam tahapan ini user memegang kendali penuh untuk melakukan ek-
splorasi lebih lanjut pada konten-konten AR yang disajikan. Dalam hal ini, AR dimanfaatkan untuk 
menambahkan konten-konten yang tidak cukup disampaikan hanya dengan melalui narasi. Seba-
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gai contoh, pada halaman profil alumni, disajikan testimoni dari para alumni yang sudah sukses 
menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Melalui hal ini, diharapkan customer trust 
bisa terbentuk. Kepercayaan merupakan perilaku terhadap brand yang tertanam dalam customer 
engagement. Hal-hal ini yang bisa mendorong user untuk melakukan pembelian, memberikan re-
ferral dan melakukan word-of-mouth.

4.  Menetapkan bagaimana AR akan berintegrasi dengan konteks sosial atau fisik tertentu (context 

integration).

 Dalam prospectus VCD belum memanfaatkan context integration dikarenakan tujuan dari prospec-
tus VCD hanya sebagai media penyaji profil program studi yang biasanya menggunakan media 
cetak biasa. Ketika mempertimbangkan context integration juga diperlukan waktu perencanaan 
yang lebih panjang, kapasitas teknis yang mumpuni, serta dana yang besar. Sehingga ketika tujuan 
dari kampanye sudah tersampaikan, tahapan ini dapat ditiadakan.

KESIMPULAN
Dalam menciptakan customer engagement terhadap brand, institusi atau perusahaan harus mampu 
mengelola user sehingga mereka dapat terlibat dalam jangka panjang serta menguntungkan bagi insti-
tusi atau perusahaan. Salah satu bentuk engagement yang bisa terbentuk antara user dengan brand 
adalah ketika user bertindak atas benda-benda yang diam. Dalam pengalaman menggunakan AR yang 
terintegrasi dengan buku prospectus VCD.

Kegiatan tersebut dapat terjadi dengan pengalaman lintas media atau Omni Channel  seperti bentuk 
informasi statis yang diperoleh dari membaca buku bisa diubah menjadi lebih interaktif dalam bentuk 
video, animasi, infografis yang memiliki rangsangan audio visual, testimonial menjadi lebih memiliki 
emosi disaat disampaikan secara langsung oleh alumni dibandingkan dengan membaca text, situasi 
dan pengalaman tentang sebuah even bisa dinikmati dengan melihat video dibandingkan hanya meli-
hat foto dengan keterangan gambar. 

Hal ini memiliki potensi yang sangat besar dalam menciptakan poin dan pengalaman unik dalam pro-
gram marketing yang dijalankan. Namun, walaupun kegiatan-kegiatan ini sudah cukup untuk menim-
bulkan customer engangement terhadap brand, perlu ditingkatkan keterlibatan user dengan membuat 
AR lebih interaktif dan menarik. 
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