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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

IV.1 Konsep Verbal 

IV.1.1 Tema Kampanye 

Setelah merasakan dan melihat permasalahan mengenai 

penggunaan bahasa krama yang semakin berkurang di kalangan 

anak muda yang kerap disinggung pada berbagai artikel maupun 

media, penulis merancang sebuah kampanye bertemakan 

“Kampanye Melestarikan Penggunaan Bahasa Krama Jawa Bagi 

Kalangan Anak Muda”. Dengan adanya kampanye ini, penulis 

berusaha menyuarakan perubahan dengan perlahan 

mempersuasi anak-anak muda untuk mulai menggunakan kembali 

bahasa krama, melalui penggunaan platform berbasis media 

sosial yang dikemas dengan konten-konten narasi ilustratif 

dengan unsur visual komik. Alasan dari penggunaan narasi 

ilustratif sendiri oleh karena definisinya, narasi atau naratif adalah 

suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan 

sejelas-jelasnya kepada para pembaca suatu peristiwa dalam 

urutan dan kurun waktu tertentu (Gorys Keraf, Argumentasi dan 

Narasi, 189: 136). Maka narasi pasti memiliki unsur peristiwa yang 

tentunya menjadi elemen penting dalam menjalin keterlibatan 

emosional antara pesan dengan audien. Sementara penggunaan 

unsur visual komik dipilih karena komik pada masa kini menjadi 

sarana hiburan yang sangat hype di kalangan anak muda. 

IV.1.2 Judul Kampanye 

Judul dari kampanye ini adalah “Noto Kromo”, nama 

tersebut terinspirasi dari sebuah kombinasi kata atau frase yang 

cukup populer di Jawa yakni “Notonegoro”. Kata tersebut terdiri 

dari dua kata yakni Noto berarti menata dan Negoro berarti negara 

yang bermakna menata negara. Penggunaan “Noto Kromo” disini 

juga merupakan gabungan dari dua kata namun tidak dirubah 
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menjadi frase, Noto yang berarti menata, dan Kromo yaitu bahasa 

krama yang berarti menata bahasa krama. Menata bisa diartikan 

berupa upaya yang sangat definisinya sangat luas meliputi 

mempelajari, melestarikan, maupun menjaga keberadaan bahasa 

krama Jawa. Sedangkan Kromo bisa diartikan berupa tata krama 

terkait cara berbahasa, sikap, attitude, manner, dan lain-lain. 

IV.1.3 Konsep Tagline 

Dalam sebuah kampanye bertemakan “Kampanye 

Melestarikan Penggunaan Bahasa Krama Jawa Bagi Kalangan 

Anak Muda” penulis menggunakan sebuah tagline “Gaya Boleh 

Kekinian, Bahasa Krama Jangan Dilupakan”. Tagline tersebut 

merupakan tagline sarkasme yang terinspirasi dari gaya hidup 

anak muda masa kini yang menyebut generasi mereka generasi 

kekinian namun melupakan pentingnya peran dari keberadaan 

bahasa krama Jawa dikehidupan sosial, kemudian penulis 

gabungkan dengan sebuah punchline berupa himbauan terkait 

permasalahan mengenai penggunaan bahasa krama Jawa 

dikalangan anak muda yang semakin menurun. Penggunaan 

unsur sarkasme dengan rima dimaksudkan agar menarik untuk 

disebut dan memiliki dampak penerimaan yang berbeda dan 

maksimal. Karena akan sangat menjadi klise ketika penulis 

mempengaruhi seseorang dengan kalimat “Ayo Gunakan Bahasa 

Krama Jawa”, atau “Mari Lestarikan Bahasa Krama Jawa”. 

IV.1.4 Tone and Manner 

Wujud tone and manner dalam kampanye bertemakan 

“Kampanye Melestarikan Penggunaan Bahasa Krama Jawa Bagi 

Kalangan Anak Muda” ini merupakan modern, klasik, sederhana, 

menyenangkan, edukatif. Dengan penggunaan warna-warna 

pastel terutama warna cokelat bersama dengan ragam turunan 

warnanya. 
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IV.2 Konsep Visual 

IV.2.1 Brand Identity 

1. Logo 

 

Gambar 4.1 Logo Noto Kromo 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

Logo Noto Kromo merupakan logo yang terbentuk dari tiga 

elemen visual penyusun yakni: 

1. Huruf kapital “N” 

Penulis menggunakan Initial Name Logo sebagai 

word mark pada perancangan logo Noto Kromo, selain 

membuat logo menjadi lebih ringkas, fleksibel dan 

mudah diingat, Initial Name Logo juga telah menjadi 

salah satu tren logo di era modern ini yang telah 

banyak beredar. 

 

Gambar 4.2 Elemen Visual Logo “N” 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 
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2. Batik Parang Kusumo 

Dan huruf N diatas terbentuk dari elemen visual 

pada Batik Parang Kusumo yang penulis 

sederhanakan menjadi kelopak-kelopak bunga tampak 

samping yang membentuk bunga berbentuk huruf N.  

 

Gambar 4.3 Elemen Visual Logo “Batik Parang Kusumo” 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

Parang Kusumo sendiri memiliki arti yakni Parang 

adalah lereng, dan Kusumo adalah Bunga, yang berarti 

lereng bunga. Namun Kusumo sendiri memiliki arti 

tersendiri yakni generasi muda harapan. Pesan yang 

ada didalam dalam motif batik Parang Kusumo ini yakni 

teruntuk masyarakat Jawa bahwa didalam kehidupan 

ini, segala tindakan yang dilakukan harus didasari 

dengan perjuangan dalam mencari harumnya lahir dan 

batin seperti harum dan wanginya bunga. Menurut 

masyarakat Jawa keharuman yang dimaksud 

merupakan keharuman perilaku serta batin, harumnya 

pribadi, mentaati norma-norma yang berlaku dan 

mampu membawa diri supaya terhindar dari segala 

macam bencana. 

3. Kepalan Tangan “Monggo” 

Sebagai masyarakat Jawa, tentunya tidak asing 

lagi dengan gesture kepalan tangan yang biasanya 

dilakukan bersamaan dengan kata “monggo”. Gerakan 
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tersebut identik dengan masyarakat Jawa yang 

terkenal akan sikap ramah tamah dan sopan santun. 

Penulis menggunakan gaya form simplification dengan 

mengaplikasikan bentuk gesture tersebut kedalam 

sebuah logo. 

 

Gambar 4.4 Elemen Visual Logo “Kepalan Tangan” 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

2. Karakter 

Noto Kromo memiliki sebuah maskot berbentuk karakter 

seorang anak muda yang bernama Juna. Karakter ini akan 

memerankan segala bagian pada konten-konten yang 

dihasilkan Noto Kromo. Nama Juna sendiri diadopsi dari tokoh 

pewayangan Arjuna yang dalam sejarahnya merupakan tokoh 

yang memiliki sifat yang baik dan sopan dalam bersikap. 

Karakterisitk Juna digambarkan sebagai anak muda yang 

kekinian, mencerminkan representasi target sasaran. Namun 

Juna digambarkan masih sangat peduli terhadap keberadaan 

bahasa krama di kehidupan sosial, pandai berbahasa krama 

Jawa, dan sopan. Selain itu Juna merupakan anak yang 

menyenangkan dan kritis. 

Diluar sikapnya yang sangat sopan dan kepiawaiannya 

berbahasa krama Jawa, starter pack kekinian Juna adalah 

cara berpakaiannya, ia senang menggunakan pakaian 

bergaya casual, dengan kombinasi celana jeans, sepatu, dan 

kaos “Gaya Boleh Kekinian, Bahasa Krama Jangan Dilupakan” 



 

 

45 

 

kesayangannya. Dia juga memilih model rambut berponi yang 

membuat pribadinya terlihat sopan dan menyenangkan. 

 

Gambar 4.5 Karakter Noto Kromo 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

IV.2.2 Tipografi 

Terdapat dua jenis elemen tipografi yang digunakan pada 

perancangan kampanye ini, yakni: 

1. Retro Sans 

Gabungan dari dua jenis gaya tipografi yang memiliki 

karakteristik klasik digabungkan dengan unsur modern. 

Huruf ini dipergunakan pada logo type Noto Kromo dan 

berbagai headline pada perancangan visual. Berikut 

tampilan huruf Retro Sans: 

 

Gambar 4.6 Retro Sans Font 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 
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2. Coffee+Tea 

Merupakan font sans serif yang digunakan untuk 

mendukung kesan unsur visual komik pada narasi 

ilustratif. Font tersebut memiliki nuansa menyenangkan 

dengan garis-garis yang terkesan tidak tegas. Berikut 

tampilan huruf Coffee+Tea: 

 

Gambar 4.7 Coffee+Tea Font 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

IV.2.3 Warna 

Noto Kromo menggunakan warna-warna pastel ciri khas 

visual komik sunday funnies, dengan warna kecoklatan pastel 

yang selalu ada disetiap bagian desain demi memunculkan kesan 

klasik dan modern. Berikut adalah tampilan warna-warna pastel 

yang digunakan pada logo. 

 

Gambar 4.8 Color Palette Logo 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 
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IV.2.4 Graphic Standart Manual 

1. Penggunaan Logo 

 

Gambar 4.9 Pilihan Logo 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

2. Grid dan Clear Area 

Konfigurasi grid dengan skala 1 cm ini dibuat untuk 

mempermudah proses reproduksi logo Noto Kromo. Kemudian 

pada clear area, logo tidak boleh ditambahkan visual apapun 

di daerah clear area kecuali mendapat izin dari penambahan 

dari pihak Noto Kromo. Clear area mengikuti perbesaran dari 

logo jika ukurannya berubah. 

 

Gambar 4.10 Grid dan Clear Area 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 
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IV.3 Visualisasi Desain 

IV.3.1 Sosial Media 

Platform media sosial merupakan media pendukung utama 

dalam proses berlangsungnya kampanye Noto Kromo. Hal ini 

didukung juga oleh penggunaan platform media sosial Instagram 

yang sangat populer di kalangan anak muda. Akun Instagram 

Noto Kromo dapat diakses dengan nama Noto Kromo maupun 

#NotoKromo. 

 

Gambar 4.11 Tampilan Instagram Noto Kromo 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

IV.3.2 Media Cetak 

Keberadaan media pendukung seperti media cetak juga 

sangat penting. Dalam proses kampanye Noto Kromo, media 

cetak digunakan untuk keperluan promosi dan identitas brand. 

Berikut adalah tampilan poster kognisi: 



 

 

49 

 

 

 

Gambar 4.12 Poster Kognisi Noto Kromo 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

Konsep dari poster bermuatan kognisi ini adalah: 

1. Poster Kognisi 1 

Merepresentasikan keprihatinan yang terjadi pada 

kalangan anak muda. Di dalam elemen visualnya 

memiliki makna bahwa sebenarnya bahasa krama 

masih ada dan berlaku dalam kehidupan sosial, namun 

mereka asing terhadap bahasa tersebut, dan mereka 
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perlu menyadari itu. Sehingga pada visualnya 

digambarkan Juna duduk berdampingan di sebuah 

kursi yang seharusnya berada di satu tempat namun 

tampak seperti berada pada ruang yang berbeda. Alien 

penulis gunakan sebagai elemen visual yang mampu 

menggantikan kata asing. Dan Juna memperagakan 

kebiasaan kurang baik anak muda masa kini. 

2. Poster Kognisi 2 

Membukakan pemikiran para anak muda untuk berpikir 

kritis agar mereka mampu menyikapi realita yang 

sedang terjadi. Faktanya dari proses riset yang 

dilakukan penulis ke 100 anak muda usia 18-21, ketika 

ditanya “Seberapa penting melestarikan bahasa krama 

bagi anda?” 79% menjawab sangat penting. Namun 

ketika ditanya kerapkah berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa krama di masyarakat? Hanya 

16% yang menjawab ya. Disini ada ketidakseimbangan 

nilai antara statement dengan kenyataan yang terjadi. 

Berikut adalah tampilan poster afeksi: 

  

Gambar 4.13 Poster Afeksi Noto Kromo 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

Konsep dari poster bermuatan afeksi ini adalah: 
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1. Poster Afeksi 1 

Mempersuasi para anak muda untuk mencari tahu dan 

mengikuti apa itu Noto Kromo, yang divisualisasikan 

dengan percakapan dua orang anak muda yakni Juna 

dan temannya. Dalam poster ini pesan persuasif 

ditekankan pada penulisan “cepetan cari tau” yang 

disampaikan Juna pada temannya. Pada 

kenyataannya proses kampanye Noto Kromo sendiri 

berlangsung sekitar 6 bulan. 

2. Poster Afeksi 2 

Memunculkan rasa ingin tahu disertai kesadaran untuk 

mendukung gerakan ini sebagai bagian dari kalangan 

anak muda, yang divisualisasikan dengan 

menampilkan gambar search engine berisi kata kunci 

“Noto Kromo” didalamnya dan disertai pesan singkat 

guna memperjelas maksud dari poster tersebut. Secara 

tidak langsung poster ini interaktif, karena ketika 

seseorang melihat poster ini, bagi mereka yang 

memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, kemungkinan 

besar dari mereka akan melakukannya, yakni mencari 

tahu apa itu Noto Kromo dengan menggunakan ponsel 

mereka. 

Berikut adalah tampilan poster changing behaviour 

dan introduction: 
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Gambar 4.14 Poster Changing Behaviour & Introduction Noto 

Kromo 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

Konsep dari poster changing behaviour dan introducing ini 

adalah: 

1. Poster Changing Behaviour 

Maksud dari poster ini adalah membentuk peran nyata 

melalui sikap dan perilaku terhadap upaya 

melestarikan bahasa krama Jawa. Bahwasanya 

kemajuan teknologi memudahkan kita dalam berbagai 

hal, di dalam Google Play sendiri telah terdapat banyak 

sekali kamus bahasa Jawa yang merupakan karya dari 

anak-anak bangsa perlu kita apresiasi lewat 

menggunakannya. Sarana tersebut dirancang untuk 

memudahkan kita melestarikan bahasa krama jika kita 

mau menggunakannya dengan bijak. 

2. Poster Introduction 

Poster berupa identitas brand ini tentunya digunakan 

untuk memperkenalkan kepada khalayak umum apa itu 

Noto Kromo. Poster ini akan diluncurkan bersama 

dengan teaser diawal proses kampanye berlangsung. 
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IV.3.3 Merchandise 

Demi menambahkan daya tarik kampanye dan keterlibatan 

langsung terhadap target audien, terdapat pula berbagai 

merchandise resmi dari Noto Kromo yang dijual maupun 

dipamerkan pada berlangsungnya kampanye. 

 

Gambar 4.15 Merchandise Tote Bag & T-Shirts Noto Kromo 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 

 

Gambar 4.16 Merchandise Pin & Stiker Noto Kromo 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 
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