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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

IV.1 Konsep Verbal 

Ngesti Pandowo merupakan grup kesenian wayang orang di Semarang yang mulai 

terpinggirkan. Peran kepada generasi muda akan sangat diperlukan karena akan membantu 

regenerasi kesenian wayang orang ini, namun dalam menjangkau generasi muda grup ini 

mengalami kesulitan dalam pengenalannya dengan sudah berbagai cara yang telah 

dilakukan tetapi masyarakat generasi muda masih tidak mengetahui keberadaan wayang 

orang ini. Perancangan komik strip digital merupakan salah satu solusi yang akan dibuat 

untuk mengenalkan kepada masyarakat sekarang ini yang aktif dalam media sosial untuk 

menghibur diri mereka dan lebih terfokus kepada media visual. Perancangan komik strip 

digital untuk mengenalkan kepada masyarakat akan menggunakan media online seperti 

instagram, facebook, line@, dan youtube yang saat ini tinggi dalam pemakaiannya. Selain 

media utama online, komik digital Ngesti Pandowo juga akan dikenalkan dengan media 

offline baik itu menggunakan sticker, totebag, kaos, dan gantungan kunci pin yang dibagikan 

kepada masyarakat kota Semarang.  

 

Dalam pembuatan komik strip Ngesti Pandowo perancang menggunakan cartoon style 

atau gaya kartun dengan komik yang akan dirancang adalah komik dengan cerita komedi 

dengan penggambaran yang sederhana, dengan alasan tersebut gaya kartun inilah yang 

cocok digunakan untuk pembuatan komik ini. Pewarnaan dalam komik strip Ngesti Pandowo 

menggunakan warna cerah dan soft yang menggambarkan sesuatu yang ceria dan warna ini 

banyak digemari oleh anak muda sekarang yang didapat dari hasil survei. Tokoh dari komik 

Ngesti Pandowo menggunakan tokoh yaitu punakawan yang bermain di Ngesti Pandowo 

dengan tokoh yang menghibur para penonton dengan karakter yang mereka miliki. Tokoh 

punakawan akan berada di daerah kota lama Semarang dengan melakukan berbagai 

aktifitas konyol yang akan dilakukan dengan maksud sebagai penghibur bagi masyarakat. 

Dari situ dimaksudkan supaya Ngesti Pandowo yang beraktifitas dikota lama semarang 

dapat dengan mudah masuk kembali ke kehidupan masyarakat kota Semarang dengan 

bantuan kota lama yang menjadi salah satu ikon kota semarang. 

 

IV.2 Konsep Visual 

IV.2.1 Logo 

Logo yang dibuat akan digunakan sebagai identitas dan watermark Komik 

dengan judul Ngesti Pandowo. Logo yang digunakan menggunakan logo type dan grid 
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dengan kejalasan dan ketegasan dengan tebalnya font yang bertuliskan Ngesti 

Pandowo dengan font Sign Painter's Gothic JL. Dalam logo juga terdapat wajah 

punakawan yang menjelaskan bahwa pemeran yang bermain adalah punakawan yang 

mewakili Ngesti Pandowo. Kuning dalam logo type dimaksudkan untuk menyampaikan 

pesan ceria, kegembiraan, pengekspresian diri, dan sosial yang akan diberikan oleh 

para pemeran dalam tempat tersebut. Sedangkan warna hitam dimaksudkan untuk 

kepercayaan diri Ngesti Pandowo yang telah bersaing dan bertahan terhadap 

perkembangan jaman dengan muncul banyak media hiburan lain. 

 

 

Gambar 4.19. Logo Ngesti Pandowo 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

 

 

Gambar 4.20. Color Pallete 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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Gambar 4.21. Grid Logo & Clear Area 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

 

Gambar 4.22. Aturan dan Standarisasi Logo 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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IV.2.2 Karakter 

Karakter yang diambil dalam komik Ngesti Pandowoadalah Punakawan yaitu 

Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Dalam tampilan mereka menggunakan pakaian 

sama dalam bentuk dan warnanya. Pakaian dalam karakter mengambil dari pakaian 

yang dipakai oleh mereka pada saat melakukan pertunjukan wayang orang. Dalam 

properti yang digunakan oleh karakter terdapat beberapa warna yaitu merah, kuning, 

dan hitam dengan memiliki arti tersendiri. Warna merah dalam baju yang dipakai  

mempunyai arti semangat, enerjik, dinamis, komunikatif, aktif, dan juga memiliki 

efek untuk menstimulasi sebuah perhatian. Warna kuning yang berada di kepala 

menggambarkan tokoh yang ceria, gembira, dan kekeluargaan. Sedangkan warna 

hitam yang terdapat pada rambut, celana, dan alas kaki menggambarkan kepercayaan 

diri. 

 

Gambar 4.23. Baju Punakawan Ngesti Pandowo 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

Bentuk badan tokoh karakter diambil dari pendekatan bentuk buah yang juga 

merupakan asal usul semarang yaitu buah asam yang berbentuk lonjong dengan 

bulatan bulatan pada setiap ruasnya. 

  

Gambar 4.24. Pendekatan Bentuk Karakter 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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Semar merupakan tokoh tertua dalam karakter komik strip Ngesti Pandowo 

dengan ciri khas memiliki jambul, badan besar, memiliki sifat sabar, membimbing dan  

selalu mengarahkan ke hal yang baik.  

 

      

Gambar 4.25. Desain Karakter Semar 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

Gareng seorang dengan dengan karakter tubuh cacat mata (kero), hidung 

besar, tangan ceko, mulut sumbing, jidat yang nonjol, wajah sisi yang lain berbeda 

dengan sifat ngeyel, dan nakal. 

 

Gambar 4.26. Desain Karakter Gareng 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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Petruk digambarkan sebagai pemuda dengan karakter yang pintar, suka 

bercanda, baik dalam ucapan dan tingkah laku, selalu menerangkan, berbadan tinggi, 

dan bagian tubuh serba panjang. 

 

                        

Gambar 4.27. Desain Karakter Petruk 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

Bagong adalah tokoh paling muda dengan karakter bodoh namun sok pinter, 

seenaknya, kurang tata krama, dan mempunyai fisik mata besar, bibir lebar, perut 

buncit, badan bulat dan pendek 

    

Gambar 4.28. Desain Karakter Bagong 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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IV.2.3 Ekspresi Karakter 

Ekspresi yang digunakan akan bermacam macam disesuaikan dengan karakter 

tokoh yang diangkat. 

 

Gambar 4.29. Desain Ekspresi Karakter 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

IV.2.4 Layout 

Layout akan dibentuk persegi yang selalu konsisten dalam setiap panelnya 

yang digunakan agar nampak penuh dalam tampilan di instagram. Layout 4 panel ini 

juga dimaksudkan untuk pengisian cerita yang singkat dengan alur cerita pembuka, 

masalah, klimaks, dan penutup. 

 

Gambar 4.30. Desain Layout 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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IV.2.5 Typeface 

Jenis tipografi yang akan digunakan adalah jenis font yang mudah untuk dibaca 

yaitu jenis font sans serif. Jenis tipografi komik yang digunakan ada 2 jenis font yaitu 

Comic Sans Ms untuk tipografi percakapan di balon komik dan Sign Painter's Gothic JL 

pada logo Ngesti Pandowo 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

123457890 

,.<>/?;:’”)(*&^%$#@! 

(Comic Sans Ms) 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

123457890 

,.<>/?;:’”)(*&%$#@! 

(Sign Painter's Gothic JL) 

IV.2.6 Komik 

Ojek Gratis Ada Syaratnya 

Cerita bermula di kota lama yaitu petruk yang ingin pergi menonton wayang 

orang di Ngesti Pandowo dengan naik ojek sebut saja “goblek” . Ditengah jalan petruk 

bicara kepada tukang ojek tak lain adalah gareng lalu ia pun ditawari ojek gratis ke 

Ngesti Pandowo namun tentu saja ada syaratnya yaitu nonton berdua. 

 

Gambar 4.31. Ojek Gratis Ada Syaratnya 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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Huh Kuno 

Cerita Petruk yang ikut Semarang Night Carnival (SNC) namun gareng yang 

tidak tahu asal bicara dan menyindir bahwa petruk akan menjadi ratu lagi namun 

kenyataan petruk mengikuti SNC dan akhirnya iamenyindir gareng dengan kata kuno. 

 

Gambar 4.32. Huh Kuno 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

Ayam Dugderan 

Gareng berada di kota lama memesan mie ayam kepada bagong sambil 

mendengarkan tembang karawitan ketika pesanan diantar gareng protes mie ayam 

tapi tidak ada ayamnya, akhirnya bagong yang bodohpun memberinya ayam celengan 

dari dugderan di mangkok gareng.  

 

Gambar 4.33. Ayam Dugderan 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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IV.3 Visualisasi Desain 

IV.3.1 Media Sosial 

Media sosial merupakan media utama  dalam perancangan komik 

Ngesti Pandowo dengan media sosial Instagram sebagai wadah utama yang 

sangat populer di kalangan anak muda dan juga didukung dengan media online 

lainnya seperti facebook, youtube dan line@. Akun Instagram komik Ngesti 

Pandowo dapat diakses dengan nama komik_ngesti pandowo sedangkan akun 

media social lainnya  bernama komik ngesti pandowo. 

  

Gambar 4.34. Media Sosial (Instagram, Facebook, Line@, dan Youtube) 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

IV.3.1 Media Cetak 

Media cetak yang digunakan sebagai pengenalan komik kepada 

masyarakat adalah poster A3 yang ditempel di kamus dan sekolah. 

       

Gambar 4.35. Desain Poster 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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IV.3.3 Merchandise 

  Merchandise yang digunakan yaitu berupa kaos, gantungan kunci pin, 

stiker dan totebag yang dibagikan kepada masyarakat  

                     

Gambar 4.36. Desain Gantungan Kunci Pin dan Stiker 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

Gambar 4.37. Desain Totebag 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

 

Gambar 4.38. Desain Kaos 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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