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ABSTRAK 

 Di era masa kini orang yang memuliakan kehidupan modern mulai perlahan 

meninggalkan bahasa krama Jawa, kemungkinan dikarenakan bahasa krama Jawa dimasa 

sekarang membuat diri sendiri terkesan kuno. Kemudahan mengakses informasi masa kini 

juga mempengaruhi anak muda untuk dengan mudahnya menyerap budaya asing, hingga 

menjadikan budaya asing sebagai cara mereka dalam sikap dan perilaku. Selama mengarah 

pada sesuatu yang positif, hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Tetapi sebagai anak muda 

yang tumbuh, tinggal dan berkembang di Jawa, seharusnya mereka turut andil dalam 

melestarikan bahasa daerah, karena bahasa krama Jawa memuat nilai-nilai positif 

mengenai moral, etika, identitas, sejarah yang harus selalu ada. 

 Tujuan dari perancangan proyek akhir ini adalah merancang sebuah kampanye 

sosial untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana bahasa krama Jawa dapat 

diaplikasikan pada kehidupan sosial anak muda. Metodologi yang digunakan dalam proyek 

akhir ini adalah metode kuesioner dan purposive sampling. Dengan adanya pemahaman 

mengenai bagaimana bahasa krama Jawa dapat diaplikasikan pada kehidupan sosial 

disertai bagaimana bahasa krama Jawa tersebut diucapkan, akan memunculkan nilai-nilai 

baru yang membuat anak muda di Jawa menjadi lebih baik. Melalui berbagai tindakan nyata 

dan juga berbagai upaya dalam melestarikan penggunaan bahasa krama Jawa dikalangan 

anak muda. 

Kata Kunci: Bahasa Krama Jawa, Budaya, Anak Muda 
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ABSTRACT 

 In this era, modern life people begins to leave bahasa krama Jawa (Javanese 

Language), because the use of that language make people looks classic. The way of 

accessing today’s information easily also influences young adult to absorb western cultures, 

so that changes their way of attitude and behaviour. As long as it leads to positive things, it 

is not entirely wrong. In contrast, as young adult who lives in Javanese, they have to 

contribute to preserve the local language, because krama Jawa contains positive values 

about morals, ethics, identity, history. 

 The paper aim to design a social campaign to awareness about how krama Jawa can 

be implemented to the social life of young adult. The methodology used in this final project 

are questionnaires and purposive sampling. With the awareness about how krama Jawa can 

be implemented to the social life and how the krama Jawa being spoken, it will bring up the 

new values that make Javaness young adult better. Through the concrete actions and efforts 

to preserve the use of krama Jawa among young adults. 

Keywords: Krama Jawa (Javanese Language), Culture, Young Adults 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

I.1.1 Bahasa Krama Jawa 

Sebagai seseorang yang tumbuh, tinggal, dan berkembang 

di Jawa tentunya kita tidak lagi asing dengan bahasa krama Jawa, 

yang menjadi bagian dari tata krama masyarakat Jawa. Sebuah 

bahasa daerah yang tercipta dari mekanisme kebudayaan tersirat 

yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang 

Jawa demi menjunjung tinggi sopan santun dalam perilaku dan 

interaksi guna terciptanya rasa nyaman antara satu sama lain. 

Bahasa krama Jawa merupakan bahasa turun temurun yang 

diwariskan maupun diperoleh dari proses komunikasi antara 

tetangga atau kerabat serta mengandung nilai-nilai adat yang 

berlaku. Christriyati (2002) pun menegaskan bahwa tata krama 

masyarakat Jawa yang masih berlaku dan tetap diterapkan oleh 

orang Jawa yakni salah satunya adalah penggunaan bahasa 

daerah. 

Namun cukup disayangkan, kini orang yang memuliakan 

kehidupan modern mulai perlahan meninggalkan bahasa tersebut, 

kemungkinan dikarenakan bahasa krama Jawa dimasa sekarang 

membuat diri sendiri terkesan kuno. Kemudahan mengakses 

informasi masa kini juga mempengaruhi anak muda untuk dengan 

mudahnya menyerap budaya asing, hingga menjadikan budaya 

asing sebagai cara mereka dalam sikap dan perilaku. Selama 

mengarah pada sesuatu yang positif, hal tersebut tidak 

sepenuhnya salah. Tetapi sebagai anak muda yang tumbuh, 

tinggal dan berkembang di Jawa, seharusnya mereka turut andil 

dalam melestarikan bahasa daerah, karena bahasa krama Jawa 

memuat nilai-nilai positif mengenai moral, etika, identitas, sejarah 

yang harus selalu ada. 

Bahasa menjadi sebuah esensi dan poin penting dari tata 

krama Jawa, karena sikap serta perilaku yang baik kurang 

bermakna tanpa bahasa yang halus dan baik. Meskipun masih 
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banyak para orang tua yang hingga kini masih melestarikan 

bahasa krama Jawa, tetapi apabila anak muda Jawa tidak mulai 

untuk belajar menerapkan hal tersebut, tentunya penggunaan 

bahasa krama Jawa akan dihilangkan oleh generasi ini. Sehingga 

perlunya menyadarkan anak muda Jawa sebagai generasi 

berikutnya untuk membangun minat dalam bertutur kata krama 

Jawa. 

I.1.2 Kampanye Krama Jawa 

Kampanye menjadi tindakan yang digunakan penulis 

dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Menurut definisi 

yang telah dikemukakan oleh Roger dan Storey (2004) pengertian 

dari kampanye yakni adalah tindakan berupa proses komunikasi 

yang memiliki sifat terencana, sehingga dapat memunculkan 

dampak tertentu terhadap sejumlah besar khalayakan serta 

dilancarkan secara berkala dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. Menanamkan kesadaran dalam diri seseorang 

bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan instan, sehingga 

proses tersebut perlu dilakukan secara berkala. Tentunya dengan 

memanfaatkan sisi hiburan yang dapat dinikmati oleh audien. 

Dimaksudkan agar target sasaran menjadi tergerak karena 

ketertarikan dalam mengikuti perkembangan konten. Sebut saja 

perkembangan komik strip dimasa sekarang, tidak sedikit juga 

kreator komik yang sering menyinggung isu-isu sosial, secara 

tidak langsung konten visual tersebut mempengaruhi audien 

namun dengan cara yang menarik. Hal tersebut yang berusaha 

penulis realisasikan melalui perancangan narasi ilustratif dengan 

memanfaatkan platform media sosial. 

Perancangan terkait desain dalam kampanye sebagai 

media komunikasi meliputi efek komunikasi massa yang terdiri 

dari kognisi, afeksi dan changing behaviour. Pada tahap kognisi, 

audien akan mendapatkan pengaruh kognitif mengenai hal-hal 

terkait bahasa Jawa terutama bahasa krama Jawa. Kemudian 

pada tahap afeksi, audien dihimbau untuk turut serta menjadi 

bagian dalam mendukung gerakan melestarikan penggunaan 

bahasa krama Jawa dengan cara mengikuti konten dari platform 
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media sosial yang penulis gunakan untuk memuat konten. Pada 

tahap changing behaviour, audien dihimbau untuk turut serta 

memberikan peran yang nyata melalui tindakan. Dan puncak dari 

proses kampanye ini yakni sebuah pameran berisikan konten-

konten yang bersifat menghimbau sekaligus mengedukasi. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

I.2.1 Memudarnya rasa tanggung jawab anak muda Jawa untuk 

bertutur kata menggunakan bahasa krama Jawa. 

I.2.2 Era globalisasi membuat bahasa krama Jawa semakin 

ditinggalkan serta terancam hilang ditangan generasi muda. 

I.2.3 Sangat kurangnya kesadaran anak muda dalam usaha menjaga 

bahasa daerah yang menjadi identitas diri. 

 

I.3 Pembatasan Masalah 

Untuk mensiasati sebuah permasalahan agar tidak melebar, maka 

dibutuhkan kehadiran sebuah pembatasan masalah. Lewat permasalahan 

paling krusial yang berhubungan langsung terhadap eksistensi dari 

produk adalah ketika: 

I.3.1 Era globalisasi membuat bahasa krama Jawa semakin 

ditinggalkan serta terancam hilang ditangan generasi muda. 

I.3.2 Sangat kurangnya kesadaran anak muda dalam usaha menjaga 

bahasa daerah yang menjadi identitas diri. 

 

I.4 Perumusan Masalah 

Berdasar atas uraian pada identifikasi masalah diatas dapat 

diketahui bahwa kesadaran kalangan pemuda untuk ikut melestarikan 

kebudayaan tata krama Jawa perlu ditingkatkan, sehingga dapat 

dirumuskan dalam perumusan masalah yakni, “bagaimana merancang 

sebuah kampanye berbasis komunikasi visual untuk mempengaruhi 

keberanian dan kemauan anak muda dalam bertutur kata krama Jawa 

secara benar”. 

 

I.5 Tujuan Penelitian 

I.5.1 Tujuan Individual 
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I.5.1.1 Untuk memahami lebih lanjut mengenai permasalahan 

yang sering dibahas oleh media maupun perorangan, terkait 

keberadaan bahasa Jawa krama yang mulai ditinggalkan oleh 

generasi muda masa kini. 

I.5.1.2 Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan penulis 

dalam mengkaji sebuah permasalahan sosial, begitu juga dengan 

peran sertanya dalam memberikan solusi terkait disiplin ilmu yang 

penulis tekuni. 

I.5.2 Tujuan Fungsional 

Agar hasil penelitian mulai aspek ide gagasan maupun 

data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dapat dimanfaatkan 

serta digunakan sebagai pijakan pada proses pengembangan 

penelitian terkait yang berhubungan dengan kebudayaan daerah 

sehingga menghasilkan data yang akurat dan relevan. 

 

I.6 Manfaat Penelitian 

I.6.1 Untuk mengaplikasikan keilmuan yang telah diperoleh selama 

menempuh pendidikan di program studi desain komunikasi visual Unika 

Soegijapranata dengan merancang laporan penelitian secara ilmiah dan 

sistematis. 

I.6.1 Dapat ikut ambil bagian dalam kontribusi ide gagasan guna 

menjawab permasalahan masyarakat serta memperluas wawasan 

mahasiswa maupun pembaca mengenai keilmuan desain komunikasi 

visual. 

 

I.7 Metode Penelitian 

I.7.1 Studi Literatur 

Penulis melakukan metode studi literatur dengan cara 

menggali referensi teori yang sesuai dengan kasus ataupun 

permasalahan yang ditemukan kemudian dipergunakan sebagai 

fondasi dasar dalam proses penelitian. 

I.7.2 Metode Pengumpulan Data 

I.7.1.1 Kuesioner 

Pada proses ini penulis melakukan proses 

pengumpulan data yang diperoleh langsung dari 



 

 

5 

 

responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dirancang oleh peneliti guna menghasilkan persentase 

yang valid. 

I.7.1.2 Wawancara 

Proses dimana penulis memperoleh referensi data 

maupun teori tambahan dengan cara bertanya langsung 

kepada responden terkait penelitian maupun para ahli di 

bidang kebudayaan dan bahasa daerah. 

I.7.1.2 Purposive Sampling 

Proses mengumpulkan data dengan cara memilih 

sampel berdasar kriteria yang ditentukan oleh peneliti yang 

bertujuan memperkuat data yang tidak dapat dihasilkan 

dalam pengumpulan data secara acak. 

 

I.8 Sistematika Penulisan 

I.8.1.BAB I Pendahuluan, 

 I.8.1.1 Latar Belakang Masalah 

 I.8.1.2 Identifikasi Masalah 

 I.8.1.3 Pembatasan Masalah 

 I.8.1.4 Perumusan Masalah 

 I.8.1.5 Tujuan Penelitian 

 I.8.1.6 Manfaat Penelitian  

 I.8.1.7 Metode Penelitian 

 I.8.1.8 Sistematika Penulisan 

 

I.8.2.BAB II Tinjauan Umum, 

 I.8.2.1 Kerangka Berpikir 

 I.8.2.2 Landasan Teori 

 I.8.2.3 Kajian Pustaka 

 I.8.2.4 Studi Komparasi 

 

I.8.3.BAB III Strategi Komunikasi, 

 I.8.3.1 Analisa Masalah 

 I.8.3.2 Khalayak Sasaran 

 I.8.3.3 Creative Brief 



 

 

6 

 

 I.8.3.4 Strategi Penyampaian Pesan 

 I.8.3.5 Tema Kampanye 

 I.8.3.6 Judul Kampanye 

 I.8.3.7 Tahapan Kampanye 

 I.8.3.8 Strategi Media 

 I.8.3.9 Strategi Anggaran 

 

I.8.4.BAB IV Strategi Kreatif, 

 I.8.4.1 Konsep Verbal 

 I.8.4.2 Konsep Visual 

 I.8.4.3 Visualisasi Desain 

 

I.8.5.BAB V Kesimpulan dan Saran, 

 I.8.5.1 Kesimpulan 

 I.8.5.2 Saran 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

II.1     Kerangka Berpikir 

LATAR BELAKANG 

 

FENOMENA   PERMASALAHAN 

 

HIPOTESA 

 

SOLUSI    TUJUAN 

 

MANFAAT 

 Latar belakang, bahasa krama Jawa merupakan bahasa daerah warisan 

leluhur yang harus terus dijaga keberadaannya ditengah gempuran era 

melinial. 

 Fenomena, budaya tata krama perlahan mulai ditinggalkan oleh karena 

era yang semakin berkembang tidak terkecuali penggunaan bahasa 

krama Jawa di kalangan generasi muda. 

 Permasalahan, kurangnya minat dan kesadaran generasi muda dalam 

melestarikan bahasa krama Jawa sebagai bagian tata krama Jawa yang 

masih berlaku dimasa sekarang. 

 Hipotesa, perlu diadakannya suatu kampanye untuk menyuarakan 

perubahan guna membangun kesadaran generasi muda dalam 

melestarikan penggunaan bahasa krama Jawa. 
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 Solusi, perancangan kampanye yang bersifat menghibur serta edukatif 

dengan memanfaatkan platform media sosial yang ada sebagai medium 

penyampaian pesan. 

 Tujuan, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian akan pentingnya 

keberadaan bahasa krama Jawa sekaligus membangun minat para 

generasi muda untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Manfaat, mempertahankan keberadaan bahasa krama Jawa sebagai 

bagian dari kekayaan budaya yang Indonesia miliki sehingga tidak hilang 

ditangan generasi muda dimasa sekarang. 

II.2     Landasan Teori 

II.2.1 Ragam Bahasa Jawa 

Pada pemakaiannya, bahasa Jawa mempunyai aksara 

tersendiri, yakni aksara jawa, disertai tata krama berbahasa yang 

beragam pula. Bahasa Jawa sendiri memiliki sebuah tingkatan 

bahasa yang terbagi menjadi 3 yakni ngoko, madya, dan krama 

(Anonim, 2010). Dalam tingkatan tersebut, ketiganya sangat 

berbeda dan pemakaiannya harus disesuaikan dengan siapa kita 

sedang berbicara. Dalam keseharian, ngoko dipakai untuk 

berbincang dengan teman seusia maupun yang lebih muda, 

madya dipakai untuk berbincang dengan seseorang yang bisa 

dibilang lebih resmi atau belum terlalu dekat, dan krama dipakai 

untuk berbincang dengan seseorang yang lebih tua serta 

dihormati. Karena itu, etika dalam bahasa Jawa dinilai sangat 

baik, ketika menggunakannya karakter adat istiadat kebudayaan 

Indonesia dapat tercermin dan dirasakan secara langsung (Laisa, 

Kompasiana, 2014). 

II.2.2 Revolusi Mental 

Presiden Jokowi meneken Instruksi Presiden Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Inpres ini 

dikhususkan untuk memperbaiki serta membangun karakter 

bangsa Indonesia dalam melaksanakan revolusi mental. Di situs 
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resmi Setkab yang dilihat Selasa (10/1/2017), inpres itu antara lain 

mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong-royong 

untuk membangun budaya yang bermartabat, modern, maju, 

makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Inpres ini juga 

ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja; Sekretaris Kabinet; 

Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional 

Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Kapolri); para kepala lembaga pemerintah nonkementerian; para 

kepala sekretariat lembaga negara; para gubernur; dan para 

bupati/wali kota. Kepada para pejabat tersebut, Presiden 

menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-

masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental. 

(Nathania Riris Michico, detikNews, 2017). 

II.2.3 Teori Perkembangan Adolessence 

Adolessence atau remaja berasal dari bahasa latin yang 

artinya tumbuh untuk mencapai kematangan. Adolessence saat ini 

memiliki arti yang lebih luas, mencakup mental, emosional, sosial 

dan fisik. Mappiare (1982) menegaskan bahwa masa dimana 

ketika seseorang individu berada pada usia 17/18 tahun hingga 

21/22 tahun, mereka tergolong berada pada masa remaja akhir. 

Dimana pada usia ini rata-rata anak muda memasuki sekolah 

tingkat atas maupun diambang perbatasan untuk memasuki dunia 

kerja. 

II.2.3.1 Perkembangan Sosial 

Salah satu masa dimana perkembangan anak 

muda adolessence cukup sulit adalah yang berhubungan 

dengan penyesuaian sosial. Ada sejumlah karakteristik 

yang tampak menonjol dari perkembangan sosial anak 

muda di masa adolessence, salah satunya adalah upaya 

memilih nilai-nilai sosial. Ada dua kemungkinan yang 

dilakukan para anak muda ketika berhadapan dengan nilai-

nilai sosial tertentu, yaitu menyesuaikan diri dengan nilai-
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nilai tersebut atau tetap pada pendirian mereka dengan 

segala konsekuensinya. Ketika proses berkembang, 

seorang remaja juga mempelajari proses menyesuaikan 

diri dengan sendirinya bersama lingkungan sekitar, baik itu 

didalam keluarga, di sekolah atau di masyarakat. 

Perkembangan tersebut sangat bergantung pada 

kemampuan diri sendiri untuk menyesuaikan diri. Secara 

tidak langsung pengaruh dari teman sebaya terhadap 

sikap, cara bicara, topik bicara, minat, gaya 

berpenampilan, dan perilaku cukup besar, karena para 

remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah 

bersama dengan rekan-rekan seusianya,  

II.2.3.2 Perkembangan Moral 

Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan 

morak anak muda ini adalah tingkat perkembangan kognisi 

yang mulai mencapai tahapan berfikir operasional. 

Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi 

oleh lingkungan. Anak memperoleh berbagai nilai moral 

dari lingkungannya terutama orang tua, melalui belajar 

mengenal nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai 

tersebut sehingga dalam hal ini peranan orang tua sangat 

penting. Ada tahap-tahap yang berlangsung dalam 

perkembangan moral, ada proses penalaran yang 

mendasari perilaku bersikap, sehingga semakin tinggi 

nalar seseorang makan semakin tinggi pula moral 

seseorang itu. 

II.2.4 Teori Kampanye 

Meskipun teori mengenai kampanye sangat beragam, 

terdapat salah satu teori mengenai kampanye yang tergolong 

sangat terkenal dan mampu meyakinkan kalangan para ilmuan 

yang menggeluti bidang komunikasi. Suatu pengertian mengenai 

kampanye dari Roger dan Storey (2004) yang menerangkan 

bahwa pengertian dari kampanye yakni sekumpulan proses 



 

 

11 

 

komunikasi yang didasari oleh tindakan yang sudah direncakan, 

sehingga dapat menghantarkan dampak tertentu kepada target 

sasaran. Dan hal tersebut dilaksanakan secara berkala pada 

rentang waktu tertentu. Menanamkan kesadaran dalam diri 

seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan instan, 

sehingga proses tersebut perlu dilakukan secara berkala. Ada 

juga arti serupa yang punya maksud menyamai pengertian Roger 

dan Storey yakni definisi dari World Wide Fund for Nature (WWF) 

yang menegaskan apabila kampanye merupakan alat untuk 

menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran, untuk 

meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku dari target 

audien. Kampanye juga dapat dilihat sebagai alat advokasi 

kebijakan untuk menciptakan tekanan publik pada aktor-aktor 

kunci, misalnya peneliti / ilmuwan, media massa, dan pembuat 

kebijakan. 

II.2.5 Teori Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi sebenarnya merupakan suatu cara 

memanajemen dan merencanakan komunikasi guna mencapai 

tujuan yang ditargetkan. (Effendy, 2003) strategi komunikasi yakni 

kombinasi dari cara dalam merencanakan sebuah komunikasi 

yang digabungkan bersama komunikasi dalam hal manajemen. 

Strategi komunikasi tentunya sangat perlu dibantu dengan 

referensi teori karena teori sendiri merupakan pengetahuan yang 

berlandaskan pengalaman empiris sehingga kebenarannya tentu 

telah teruji. 

II.2.5.1 Komponen Strategi Komunikasi 

Agar proses perancangan strategi komunikasi 

terlaksana dengan baik, maka diperlukan sebuah landasan 

berupa poin-poin dibawah, sebuah jawaban dalam rumus 

Lasswell yang berbunyi “Who Says What Which Channel 

To Whom With What Effect?” 

1. Who? (Siapakah sang komunikator) 
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2. Says what? (Pesan apa yang ingin diutarakan) 

3. In which channel? (media apa yang 

dipergunakan) 

4. To whom? (siapa sang komunikan) 

5. With what effect? (dampak apa yang 

diharapkan) 

II.2.5.2 Faktor Pendukung Strategi Komunikasi 

Pada saat proses menyusun tatanan strategi 

komunikasi sangat dibutuhkan usaha dalam mengkalkulasi 

faktor apa saja yang mendukung serta menghambat 

strategi. Berikut adalah poin dari faktor yang mendukung 

serta menghambat tiap-tiap elemen komunikasi (Effendy, 

2003). 

1. Kenali sasaran komunikasi 

2. Faktor situasi dan kondisi 

3. Pemilihan media komunikasi 

4. Peranan komunikator dalam komunikasi 

5. Daya tarik sumber 

6. Kredibilitas sumber 

II.2.6 Teori AISAS 

Proses AISAS ini menjadi langkah utama dalam 

melakukan pendekatan komunikasi kampanye dan memang kerap 

digunakan pada strategi kampanye. AISAS merupakan singkatan 

dari attention, interest, search, action, share. Pola ini merupakan 

roda interaksi pengembangan dari teori AIDA, yang berguna 

menghubungkan audien dengan ide maupun gagasan. Teori 

AISAS dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Attention, proses menanamkan awareness pada 

audien. 

2. Interest,  menciptakan ketertarikan audien. 

3. Search, menggiring audien untuk menggali lebih 

dalam. 

4. Action, menanamkan nilai untuk merubah perilaku 

audien. 

5. Share, audien membagikan pengalaman yang 

dirasakan. 

II.2.7 Teori Warna 

Disebut-sebut dalam Mangkoko, 2016 bahwa warna 

mempunyai hubungan terhadap karakter pada setiap orang. 

Hingga sebuah institusi pada umumnya mempunyai sebuah 

corporate color, negara pun mempunyai color of nation yang 

biasanya merupakan cerminan dari warna pada bendera 

kebangsaan negara itu. Begitu juga pada partai-partai politik yang 

memakai kombinasi simbol dan warna guna memperlihatkan 

karakteristik dan eksistensi parpol di benak pengikutnya. Orang-

orang menyebut hal itu dengan istilah psikologi warna untuk 

mendefinisikan pandangan manusia pada warna yang dilihat. Tiap 

warna selalu membawa kesan tersendiri dan kemudian 

dipersepsikan oleh alam pikir seseorang yang sedang melihatnya. 

Begitu juga pada warna-warna di alam yang terdapat di sekitar 

kita, seolah-olah dapat berbicara dan mempengaruhi perasaan 

seseorang. 

Warna dapat merangsang kemunculan persepsi yang 

ditangkap secara psikologis, contohnya yakni: 

1. Merah 
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Warna yang melambangkan darah, api dan mentari 

pagi. Mempunyai makna hangat, berani, semangat, 

kuat, gairah, tanda memperingatkan. 

2. Jingga 

Warna yang melambangkan ceria, hangat, sahabat, 

optimis. Warna ini dapat merangsang mata dan punya 

daya tarik yang kuat. 

3. Kuning 

Warna yang melambangkan gembira, cerah, tegas dan 

bersinar. 

4. Hijau 

Warna yang melambangkan kesegaran terutama alam, 

relaksasi, daun, sejuk, serta menenangkan. 

5. Biru 

Warna yang melambangkan laut dan langit. Memberi 

kesan ruangan yang lebih luas, sejuk, dingin. 

6. Ungu 

Warna yang melambangkan kebangsawanan, 

kekuasaan, aristokrat, agung, indah dan lembut. 

7. Krem 

Warna yang melambangkan klasik dan lembut. 

8. Cokelat 

Warna yang melambangkan kesan sederhana, hangat, 

dan kaya. 

9. Pink 
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Warna yang melambangkan eksentrik, romantisme, 

cinta. Warna pink identik dengan kesan feminim, 

kewanitaan. 

10. Hitam 

Warna yang melambangkan kegelapan, misteri, 

dramatis, independen, serta kesan sepi namun dilain 

sisi warna ini sangat solid, kuat dan tegas. 

11. Silver 

Warna yang melambangkan mahal, eksklusif, glamour. 

12. Abu-abu 

Warna yang melambangkan elegan, teduh, dan 

tenang. 

13. Emas 

Warna yang melambangkan keaktifan, dinamis, serta 

makmur. 

Teori terkait psikologi warna ini sangat dibutuhkan untuk 

difungsikan sebagai landasan pemakaian warna yang pada 

proses perancangan dipakai dalam pembentukan desain. Banyak 

hal yang nantinya akan mempengaruhi proses pemilihan warna, 

sehingga diperlukannya teori warna mendasari hal ini agar tidak 

ada subjektifitas dalam pemilihan warna. 

II.2.8 Teori Tipografi 

Tipografi merupakan ilmu dalam pemilihan huruf yang 

tersedia untuk menciptakan kesan-kesan tertentu, sehingga 

mempermudah pembaca mendapatkan rasa nyaman dalam 

proses membaca (Ibnu Teguh Wibowo, 2015). Ketika diamati dari 

tipikal-tipikal huruf, James Craig mengklasifikasikannya menjadi 

sejumlah jenis tertentu yakni: 

1. Roman.  
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Huruf ini memiliki ciri yakni memiliki kaki bersudut 

lancip pada ujungnya atau yang sering disebut dengan 

huruf serif. Huruf Roman mempunyai tingkat tebal dan 

tipis yang kontras pada garis-garis hurufnya. 

Karakteristik yang muncul adalah mengekspresikan 

intelektualitas dan organisasi, anggun disertai klasik. 

2. Egyptian.  

Huruf ini punya kaki yang bentuknya merupakan 

persegi diikuti bersama ketebalan yang besarnya 

sama. Karakteristik yang muncul adalah kuat, kokoh, 

stabil dan kekar. 

3. Sans Serif.  

Sans serif punya makna tersendiri yang dapat diartikan 

bahwa jenis huruf ini tidak punya sirip pada bagian 

ujungnya. Ketebalannya pun besarnya sama. 

Karakteristik yang muncul adalah kontemporer, 

modern, dan efisien. 

4. Script.  

Huruf Script menyerupai tulisan tangan yang 

ditorehkan melalui pena, pensil tajam maupun kuas 

dan pada umumnya miring ke kanan. Kesan yang 

dimunculkan adalah akrab dan sifat pribadi. 

5. Miscellaneous.  

Tipikal huruf yang satu ini adalah pengembangan dari 

jenis huruf yang sudah ada. Dengan tambahan 

ornamen dan hiasan, atau garis-garis dekorasi. Kesan 

yang dimunculkan adalah ornamental dan dekoratif. 

II.2.9 Teori Logo 

Dalam proses pembuatan sebuah logo seorang desainer 

harus memahami apa itu logo, dan seperti apa proses pembuatan 
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sebuah logo. Logo merupakan elemen visual yang memiliki arti 

lebih, karena sebuah logo merefleksikan jati diri melalui 

penggunaan bentuk, tulisan, warna maupun gambar. Terdapat 10 

prinsip yang alangkah baiknya diterapkan dalam proses 

perancangan sebuah logo menurut (Ibnu Teguh Wibowo, 2015). 

1. Sederhana. Logo yang baik serta sederhana dalam 

warna maupun bentuk akan memudahkan audien 

untuk mengenali sekaligus mengingat namanya. 

2. Fleksibel. Logo mampu diaplikasikan pada berbagai 

media tanpa mengurangi sisi estetika dan keindahan 

dari logo, serta mudah untuk dikenal meskipun 

ukurannya kecil. 

3. Mudah dibaca, jika logo berupa tipografi, sebaiknya 

logo dirancang agar audien mampu membacanya 

dengan jelas. 

4. Mudah diingat. Desain logo harus memiliki kekuatan 

untuk menancap dipikiran audien sehingga audien 

mengingatnya. 

5. Unik. Ibnu Teguh Wibowo menegaskan logo yang 

berbeda dengan logo lainnya akan memudahkannya 

untuk mendapat tempat dihati audien. 

6. Berhubungan dengan kualitas. Tampilkan citra 

kedalam logo tersebut, misalkan sebuah logo 

perhotelan maka gambarkan kelembutan, nyamah, 

ramah, dsb. 

7. Seimbang. Penempatan elemen utama logo harus 

diatur sedemikian rupa agar menghasilkan 

keseimbangan sehingga tercipta kesan rapi. 

8. Memiliki pengaruh kuat. Logo yang dapat 

menggerakan perasaan audien ketika melihat logo 

tersebut. 
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9. Konsisten. Miliki karakter yang sama, antara 

komponen-komponen pembentuk logo.  

10. Satu. Logo yang baik seharusnya mempunyai struktur 

tertentu yang dirancang dengan rapi sampai menjadi 

logo yang memiliki kesatuan. 

II.3     Kajian Pustaka 

II.3.1 Pengguna Internet Di Indonesia 

Selain angka pengguna internet Indonesia 2016 yang 

mencapai 132,7 juta, data lain yang diungkap oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam hasil 

surveinya adalah tiga (3) media sosial yang paling banyak 

dikunjungi. Menurut survei tersebut, Facebook berada di posisi 

pertama sebagai media sosial yang paling banyak menyedot 

pengguna internet Indonesia, dengan 71,6 juta pengguna (54 

persen). Hal tersebut menegaskan betapa populernya peran dari 

media sosial bagi orang-orang. Survei juga mencetak hasil, 65 

persen atau sekitar 86,3 juta pengguna internet di Indonesia 

berada di Jawa. Dibandingkan dengan survei terakhir yang digelar 

APJII pada 2014, jumlah pengguna internet di Indonesia 

mengalami peningkatan signifikan. Dua dua tahun lalu pengguna 

internet di Indonesia hanya 88,1 juta.  

Untuk diketahui, dalam pengambilan data survei ini, APJII 

melakukan survei lapangan dan tatap muka dengan menerapkan 

teknik pengambilan sampel multi stage random sampling. Dalam 

survei terkait penetrasi pengguna internet, APJII melibatkan 1.200 

responden, sedangkan survei mengenai perilaku pengguna--

termasuk media sosial apa yang dikunjungi), APJII melibatkan 

2.000 responden. 
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Gambar 2.1 Infografis Pengguna Internet Indonesia 

II.3.2 Sejarah Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa merupakan bahasa komunikasi yang dipakai 

secara khusus dalam etnis Jawa. Bahasa ini adalah bahasa 

komunikasi yang digunakan untuk proses interaksi antarindividu 

dan memungkinkan terjadinya komunikasi dan perpindahan 

informasi sehingga tidak ada individu yang ketinggalan zaman 

(Ahira, 2010). Menurut Hermadi (2010), bahasa Jawa merupakan 

bahasa yang digunakan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di 

daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Hal ini tidak 

mengherankan karena kejayaan kehidupan keraton di masa 

lampau banyak terdapat di daerah Jawa Tengah dibanding di 

daerah Jawa yang lain. Dengan demikian, bahasa Jawa 

merupakan bahasa asli masyarakat Jawa di Indonesia, khususnya 

di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah di 

sekitarnya.  

Bahasa Jawa adalah bahasa ibu yang menjadi bahasa 

pergaulan sehari-hari masyarakat Jawa. Bahasa Jawa juga 

merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang harus 

dilestarikan dan dijaga karena jika tidak bahasa Jawa dapat 

terkikis dan semakin hilang dari Pulau Jawa. Dalam 

kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Jawa memiliki 

fungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas 
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daerah, dan alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat 

daerah (Khalim dalam Tubiyono, 2008). Bahasa Jawa memiliki 

hak hidup yang sama dengan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

mengamanatkan bahasa daerah Jawa akan dihormati dan 

dipelihara oleh negara, termasuk pemerintah pusat atau pun 

daerah (Alwi, 2000).  

Oleh karena itu, generasi muda suku Jawa sudah 

sepantasnya melestarikan bahasa Jawa demi kelangsungan dan 

tetap terjaganya bahasa Jawa di Pulau Jawa. Apalagi, bahasa 

Jawa merupakan bahasa budi yang menyiratkan budi pekerti 

luhur, atau merupakan cerminan dari tata krama dan tata krama 

berbahasa menunjukkan budi pekerti pemakainya (Laisa, 

Kompasiana, 2014). 

II.4     Studi Komparasi 

II.4.1 Flower And The Bee 

Flower and The Bee adalah sebuah aplikasi cerita interaktif 

yang dibuat dengan konsep untuk mengkampanyekan pacaran 

sehat untuk anak muda di Indonesia. Kampanye ini berbasis 

quotes bergambar, buku cerita dan diskusi umum. Pada media 

aplikasi, Flower and The Bee menyajikan cerita berserta 

pertanyaan lewat kombinasi visual dan verbal, diikuti sisi interaktif 

yang dimunculkan pada kolom pilihan jawaban. Tidak hanya itu, 

Flower and The Bee juga menyediakan konten-konten media 

sosial untuk mempertegas gagasan apa yang ingin Flower and 

The Bee sampaikan terkait pacaran sehat lewat gabungan unsur 

visual dan verbal. Flower and The Bee telah menerapkan pula 

proses kampanye tersebut dengan mengunggah konten-konten 

terkait cerita interaktif secara berkala yang dapat diakses di media 

sosial facebook Flower and The Bee. Proses yang diterapkan 

Flower and The Bee menginspirasi penulis untuk memanfaatkan 

platform sosial media merupakan solusi yang mampu 

berpengaruh besar dalam mempengaruhi audien. 
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Gambar 2.2 Mobile Application Flower And The Bee 

II.4.2 Komikin Ajah 

Sebelum fenomena komik Instagram ngetren di jejaring 

sosial sejak pertengahan tahun yang lalu, Komikin Ajah sudah 

terlebih dahulu eksis. Setiap harinya, para admin komunitas 

terbesar di Indonesia ini selalu mempublikasikan karya komikus 

lokal. Sekali upload karya, ribuan likes langsung menyukai karya 

seniman Tanah Air, komentar pun tak terhingga. Kepada 

detikHOT, Public Relation Komikin Ajah, Rizal Fahmi 

menceritakan awal terbentuk komunitas dunia maya ini. "Saat 

banyaknya komik-komik yang berkeliaran di Instagram, Komikin 

Ajah menjadi akun yang pertama me-repost dan merangkum 

komik-komik terbaik yang sudah dibuat oleh para komikus 

Instagram," ucapnya Jumat (12/2/2016). 

Di akhir pembicaraan, dia mengucapkan, "Tanpa komik-

komik dari para komikus Instagram, Komikin Ajah nggak akan jadi 

apa-apa," tuturnya (Tia Agnes, detikHOT, 2016). Penulis 

mengharapkan hal yang sama terwujud ketika perancangan 

pelestarian penggunaan bahasa krama Jawa ini direalisasikan. 

Ketika Komikin Ajah mendapat dukungan dari para komikus lokal, 

seharusnya gerakan perubahan untuk sebuah usaha melestarikan 

bahasa krama Jawa sebagai bagian dari tata krama Jawa yang 

masih berlaku akan memperoleh dukungan yang lebih lagi dari 

anak-anak muda. 
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Gambar 2.3 Akun Instagram Komikin Ajah 

II.4.3 Revolusi Mental 

Revolusi mental bermula dari ajakan Presiden Jokowi 

sebagai pemimpin bangsa Indonesia untuk mengangkat kembali 

karakter bangsa yang telah mengalami kemerosotan dengan 

secepat-cepatnya dan bersama-sama (revolusioner). Karena itu 

Revolusi Mental mula-mula digerakkan oleh Presiden dan 

didukung oleh suatu konsorium yang terdiri dari para tokoh 

nasional (birokrasi pemerintah, dunia usaha, tokoh agama, 

akademisi, seniman, budayawan, dan masih banyak lagi). 

Gerakan ini diharapkan akan terus menyebar menjadi gerakan-

gerakan masyarakat di tingkat lokal dan komunitas di seluruh 

Indonesia. Penggerak Revolusi Mental adalah kita, seluruh 

bangsa Indonesia. 

Saat ini sudah banyak sekali gerakan sosial di masyarakat. 

Mulai dari yang bergerak di bidang pendidikan, kebersihan, hingga 

kepedulian lingkungan. Penulis begitu terinspirasi dengan cara 

revolusi mental dalam menghimbau masyarakat untuk 

mengabarkan tentang aksi yang sudah masyarakat lakukan agar 

bisa dimuat di website revolusi mental. Selain bisa menginspirasi 

yang lain, juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi. Tidak 

hanya itu program revolusi mental juga melibatkan masyarakat 

dalam proses perancangan beberapa program dengan 
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mengadakan kompetisi games, aplikasi, komik strip maupun 

video. Proses dalam menghimbau dan keterlibatan masyarakat 

secara langsung akan menjadi pedoman penulis dalam 

melengkapi rancangan kampanye melestarikan bahasa krama 

Jawa. 

 

 

Gambar 2.4 Galeri Revolusi Mental 
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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1 Analisa Masalah 

III.1.1 Hasil Kuesioner 

III.1.1.1 Usia 

Tanggapan Hasil 

18 tahun 15% 

19 tahun 12% 

20 tahun 25% 

21 tahun 48% 

Tabel 3.1 Usia 

 

III.1.1.2 Bahasa Jawa Yang Masih Sering Digunakan 

Tanggapan Hasil 

Ngoko 82% 

Madya 2% 

Krama 16% 

Tabel 3.2 Bahasa Jawa Yang Masih Sering Digunakan 

 

III.1.1.3 Apakah Kerap Menggunakan Krama Jawa? 

Tanggapan Hasil 

Ya 16% 
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Kadang-kadang 29% 

Tidak 55% 

Tabel 3.3 Apakah Kerap Menggunakan Krama Jawa? 

 

 III.1.1.4 Pedulikah Terhadap Kelestarian Krama Jawa? 

Tanggapan Hasil 

Ya 88% 

Tidak 12% 

Tabel 3.4 Pedulikah Terhadap Kelestarian Krama Jawa? 

 

III.1.1.5 Seberapa Penting Melestarikan Krama Jawa? 

Tanggapan Hasil 

Sangat Penting 79% 

Biasa saja 15% 

Tidak Penting 6% 

Tabel 3.5 Seberapa Penting Melestarikan Krama Jawa? 

 

III.1.1.6 Apakah Anda Gemar Bersosialisasi? 

Tanggapan Hasil 

Ya 93% 

Tidak 7% 

Tabel 3.6 Apakah Anda Gemar Bersosialisasi? 

III.1.1.7 Alasan Tetap Menggunakan Bahasa Krama Jawa 
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Tanggapan 

Mengedepankan rasa menghargai dan menghormati dalam bertutur 

kata kepada orang yang lebih tua 

Melestarikan kebudayaan Jawa sekaligus bentuk apresiasi terhadap 

tradisi leluhur khususnya lingkup masyarakat Jawa 

Menerapkan unggah-ungguh, tata krama, dan sopan santun yang 

berlaku di tanah Jawa 

Tabel 3.7 Alasan Tetap Menggunakan Bahasa Krama Jawa 

 

III.1.1.8 Alasan Tidak Menggunakan Bahasa Krama Jawa 

Tanggapan 

Belum terbiasa sehingga kesulitan dalam memahami tata bahasa 

yang digunakan dalam bahasa krama Jawa 

Takut salah dalam berbahasa krama sehingga memilih cara aman 

dengan menggunakan bahasa Indonesia 

Malas 

Tabel 3.8 Alasan Tidak Menggunakan Bahasa Krama Jawa 

 

Dari hasil perolehan data melalui metode kuesioner yang 

diisi oleh 100 orang responden tersebut disimpulkan bahwa anak 

muda pada usia tersebut masih sangat banyak yang tidak memilih 

untuk membiasakan diri menggunakan bahasa krama Jawa untuk 

berkomunikasi dengan orang-orang tua dikarenakan beberapa 

jawaban terbanyak menyebutkan kesulitan untuk memahami dan 

mempelajari ragam kosakata dalam bahasa krama Jawa tersebut. 

Adapun sebaliknya bagi beberapa anak muda, mereka mulai 

membiasakan diri dan mengklaim dirinya telah terbiasa 
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menggunakan bahasa krama Jawa dikehidupan sehari-hari 

sebagai bahasa komunikasi dengan orang-orang tua. 

Hampir keseluruhan dari responden memiliki statement 

bahwa bahasa krama Jawa merupakan sesuatu yang penting, 

mereka peduli akan kelestarian dari salah satu bagian dari tata 

krama Jawa yang tetap berlaku dimasa sekarang. Banyak dari 

golongan usia remaja akhir ini yang memang tipikal seseorang 

yang senang bersosialisasi, sehingga hal tersebut memudahkan 

mereka untuk berbaur dengan lingkungan sekitar, meskipun 

polling terbanyak mengatakan bahwa anak muda di rentang usia 

ini lebih sering menggunakan bahasa Jawa ngoko, yang tentunya 

digunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang seusia. 

Demi memperkuat data yang ada, penulis melakukan 

sebuah purposive sampling ke 10 orang yang tergolong dalam 

kriteria penelitian, hal tersebut berguna untuk menggali data yang 

lebih dalam serta bersifat realistis dan tertuju. Dari data tersebut 

penulis menyimpulkan. 

1. 7 dari 10 orang lebih sering menggunakan bahasa 

ngoko untuk berkomunikasi dengan sesama. 

2. 7 dari 10 orang kerap mencoba untuk membiasakan 

diri berbahasa krama ketika berbicara dengan orang 

tua demi menjunjung tinggi nilai sopan santun, namun 

3. Beberapa diantaranya berpendapat takut salah 

berbahasa karena tidak cukup fasih. 

III.1.2 Analisa SWOT Penggunaan Krama Jawa 

Analisa SWOT penggunaan krama Jawa ini disusun 

berdasarkan sampel yang dibagian secara online keseluruh 

responden yang memenuhi kriteria dalam proses penelitian, yakni 

anak muda usia 18 – 21 tahun dengan golongan usia remaja 

akhir. Dari hasil pengumpulan data melalui metode kuesioner 
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tersebut, telah terkumpul 100 suara responden, dan berikut 

analisa SWOT berdasarkan hasil perolehan suara tersebut: 

Strength 

(Kekuatan) 

 Bahasa krama Jawa merupakan bagian 

dari budaya di Indonesia yang harus 

selalu diterapkan dan dilestarikan. 

 Penggunaan bahasa krama Jawa 

membentuk sikap saling menghormati 

dan sopan santun dalam berbicara. 

 Anak muda digolongan usia remaja akhir 

memiliki kepedulian tinggi terhadap 

kelestarian penggunaan bahasa krama 

Jawa. 

 Mayoritas anak muda pada usia remaja 

akhir tipikal seseorang yang gemar 

bersosialisasi. 

Weakness 

(Kelemahan) 

 Mayoritas anak muda kurang menguasai 

dikarenakan tata bahasa yang rumit dan 

kosakata yang beragam. 

 Beberapa anak muda lebih memilih untuk 

menggunakan bahasa Indonesia. 

 Beberapa diantaranya tidak mau untuk 

mulai membiasakan diri menggunakan 

bahasa krama Jawa. 

 Masih ada segelintir anak muda yang 

tidak peduli dan tidak menganggap 

penting permasalahan terkait kekayaan 

budaya. 

Opportunity 

(Kesempatan) 

 Mayoritas anak muda memegang 

kepedulian terhadap pentingnya menjaga 
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bahasa krama Jawa. 

 Bahasa krama Jawa adalah bahasa yang 

dapat dilatih lewat niat dalam 

membiasakan diri untuk bertutur kata. 

 Penggunaan bahasa Jawa ngoko masih 

menjadi bahasa Jawa yang paling banyak 

digunakan anak muda di Jawa. 

Threats 

(Rintangan) 

 Lingkungan yang mempengaruhi proses 

berkembangnya setiap anak muda 

berbeda. 

 Perlu kesabaran untuk membangun niat 

dan memahami kosakata krama Jawa. 

 Membuat target sasaran tidak hanya 

terhibur dengan konten yang diangkat 

dalam proses kampanye, namun juga 

menyadari bahwa dirinya juga perlu ikut 

memberikan perubahan. 

Tabel 3.9 Analisa SWOT Penggunaan Krama Jawa 

III.2 Khalayak Sasaran 

III.2.1 Geografis 

Secara khusus target kampanye ditujukan kepada seluruh 

anak muda Indonesia yang berdomisili di wilayah Jawa terutama 

Jawa Tengah dikarenakan mayoritas masyarakatnya mengerti dan 

masih menerapkan penggunaan bahasa krama Jawa. 

III.2.2 Demografis 

 III.2.2.1 Jenis Kelamin dan Usia 

Proses penelitian ini mentargetkan anak muda yang 

berusia 18 – 21 tahun yang merupakan kategori usia remaja akhir. 
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Dikarenakan pada usia tersebut dimulainya rangkaian perubahan 

yang secara langsung dialami oleh anak muda. Perubahan 

tersebut merupakan sebuah proses berkembangnya seorang anak 

muda kearah yang lebih dewasa. Hal ini terkait dengan mulai 

munculnya kemampuan mereka dalam berinteraksi secara 

langsung dengan lingkungan sekitar. Anak muda pada usia ini 

akan lebih banyak melakukan proses komunikasi dan interaksi 

dengan orang lain. 

III.2.2.2 Social Economic Strata 

Mentargetkan masyarakat menengah atas dengan 

golongan social economic strata A-B, karena golongan ekonomi 

tersebut memenuhi kriteria perancangan dan memungkinkan 

untuk terlibat dalam proses kampanye. 

III.2.2.3 Profesi 

1. Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan para pemikir yang menggabungkan 

peranan moral, tanggung jawab dan intelektualitas menjadi 

sebuah solusi. Keterlibatan mahasiswa ini akan sangat 

membantu dalam berlangsungnya kampanye, apalagi ketika 

mereka memiliki kesadaran untuk terlibat dan bergabung 

dalam menyuarakan perubahan.  

2. Karyawan 

Remaja akhir tergolong kedalam usia produktif yang 

beberapa diantaranya tidak melanjutkan perjalanan hidupnya 

menuju bangku perkuliahan dan memilih untuk mencari nafkah 

dan bekerja. Namun kehidupan tersebut tentunya tidak akan 

pernah terlepas dari komunikasi dan sosialisasi antar sesama 

terutama dilingkungan kerja. 

III.2.3 Psikografis 
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Anak muda yang membuka diri terhadap hal-hal positif, 

peka terhadap tren dan isu, mampu menerima hal-hal baru dan 

memiliki kesadaran akan peranan dan tanggung jawabnya 

sebagai anak muda terkait perubahan kearah yang lebih baik 

disertai rasa nasionalisme dan kecintaan, antusias, kepedulian 

terhadap nilai-nilai kebudayaan Indonesia. 

III.2.4 Behaviour 

Target utama kampanye merupakan anak muda melalui 

hal-hal mendasar seperti aktif di dunia nyata dan dunia maya 

dengan contoh yakni senang bersosialisasi dengan orang-orang 

sekitar maupun orang-orang tua, serta senang mencari informasi 

dan kerap memantau perkembangan tren melalui media sosial 

dan tidak menutup diri terhadap hal-hal baru. 

III.3     Creative Brief 

III.3.1 Background / overview 

Sebagai seseorang yang tumbuh, tinggal, dan berkembang 

di Jawa tentunya kita tidak lagi asing dengan bahasa krama Jawa, 

yang menjadi bagian dari tata krama masyarakat Jawa. Sebuah 

bahasa daerah yang tercipta dari mekanisme kebudayaan tersirat 

yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang 

Jawa demi menjunjung tinggi sopan santun dalam perilaku dan 

interaksi guna terciptanya rasa nyaman antara satu sama lain. 

Christriyati (2002) pun menegaskan bahwa tata krama masyarakat 

Jawa yang masih berlaku dan tetap diterapkan oleh orang Jawa 

yakni salah satunya adalah penggunaan bahasa daerah. 

III.3.2 Objective : what is the goal of the campaign? 

Menyadarkan anak muda Jawa sebagai generasi 

berikutnya untuk membangun minat dalam bertutur kata krama 

Jawa dengan turut andil dalam melestarikan bahasa daerah, 

karena bahasa krama Jawa memuat nilai-nilai positif mengenai 

moral, etika, identitas, sejarah yang harus selalu ada. Karena 
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ketika anak muda Jawa tidak mulai untuk belajar menerapkan hal 

tersebut, tentunya penggunaan bahasa krama Jawa akan 

dihilangkan oleh generasi ini. 

III.3.3 Target audience : who are we talking to? 

Anak muda yang berusia 18 – 21 tahun yang merupakan 

kategori usia remaja akhir. Dikarenakan pada usia tersebut 

dimulainya rangkaian perubahan yang secara langsung dialami 

oleh anak muda. Perubahan tersebut merupakan sebuah proses 

berkembangnya seorang anak muda kearah yang lebih dewasa. 

Hal ini terkait dengan mulai munculnya kemampuan mereka 

dalam berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitar. 

Anak muda pada usia ini akan lebih banyak melakukan proses 

komunikasi dan interaksi dengan orang lain. 

III.3.4 Focus: what's the most important thing to say or show? 

Bahasa menjadi sebuah esensi dan poin penting dari tata 

krama Jawa, karena sikap serta perilaku yang baik kurang 

bermakna tanpa bahasa yang halus dan baik. Meskipun masih 

banyak para orang tua yang hingga kini masih melestarikan 

bahasa krama Jawa, tetapi apabila anak muda Jawa tidak mulai 

untuk belajar menerapkan hal tersebut, tentunya penggunaan 

bahasa krama Jawa akan dihilangkan oleh generasi ini. Sehingga 

perlunya menyadarkan anak muda Jawa sebagai generasi 

berikutnya untuk membangun minat dalam bertutur kata krama 

Jawa. 

III.3.5 Reasons why: what are the most compelling reasons to 

believe, to try, to learn, to keep? 

1. Setidak-tidaknya kita harus berkontribusi dalam usaha 

menjaga warisan masa lalu yakni bahasa krama Jawa 

merupakan bahasa turun temurun yang diwariskan maupun 

diperoleh dari proses komunikasi antara tetangga atau kerabat 

serta mengandung nilai-nilai adat yang berlaku. 
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2. Meskipun masih banyak para orang tua yang hingga kini 

masih melestarikan bahasa krama Jawa, tetapi apabila anak 

muda Jawa tidak mulai untuk belajar menerapkan hal tersebut, 

tentunya penggunaan bahasa krama Jawa akan dihilangkan 

oleh generasi ini. Sehingga perlunya menyadarkan anak muda 

Jawa sebagai generasi berikutnya untuk membangun minat 

dalam bertutur kata krama Jawa. 

III.3.6 What do we want them to think/do? 

1. Sadar akan peran dari bahasa daerah yang menjadi sebuah 

esensi dan poin penting dari tata krama Jawa dengan mulai 

belajar menerapkannya kedalam kehidupan sehari-hari agar 

penggunaan bahasa krama Jawa akan tetap lestari. 

2. Memelihara serta mengembangkan segala bentuk upaya 

dalam melestarikan kebudayaan nasional dengan cara turut 

berpartisipasi maupun mendukung berbagai bentuk misi 

pelestarian kebudayaan asli Indonesia. 

3. Mampu mengantisipasi dan menyeleksi nilai-nilai budaya 

asing tanpa meninggalkan bahasa krama Jawa sebagai 

bagian dari tata krama Jawa yang masih berlaku di Indonesia. 

III.3.7 Tone: How should we be communicating? 

Menanamkan kesadaran dalam diri seseorang bukanlah 

sesuatu yang dapat dilakukan dengan instan, sehingga proses 

tersebut perlu dilakukan secara berkala. Tentunya dengan 

memanfaatkan sisi hiburan yang dapat dinikmati oleh audien. 

Sehingga audien lebih tertarik untuk mengikuti perkembangan 

konten. Sebut saja perkembangan komik strip dimasa sekarang, 

tidak sedikit juga kreator komik yang sering menyinggung isu-isu 

sosial, secara tidak langsung konten visual tersebut 

mempengaruhi audien namun dengan cara yang menarik. Hal 

tersebut yang berusaha penulis realisasikan melalui perancangan 

narasi ilustratif dengan memanfaatkan platform media sosial. 
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III.4 Strategi Penyampaian Pesan Sosial 

III.4.1 Kampanye Online 

Kampanye online memanfaatkan platform media sosial 

yang berfungsi untuk menyebarkanluaskan konten komunikasi 

visual yang dikemas penulis melalui kampanye dengan unsur 

visual yang mengedepankan hiburan berupa narasi ilustratif. 

Konten dari narasi ilustratif tersebut berisi konten utama mengenai 

edukasi berbahasa krama dan konten selingan mengenai 

himbauan, opini, fakta terkait, lelucon, dan lain-lain. Yang berguna 

untuk mempengaruhi anak muda untuk perlahan kembali 

melestarikan penggunaan bahasa krama Jawa. 

III.4.2 Kampanye Aksi 

Melalui sebuah acara sebut saja car free day. Kegiatan 

disana selain bermanfaatkan untuk mewujudkan lingkungan sehat, 

ruang publik yang ramai datangi oleh orang-orang dengan 

berbagai usia tersebut mampu menjadi media untuk menyuarakan 

perubahan demi melestarikan kembali penggunaan bahasa krama 

Jawa sebagai bagian dari budaya tata krama Jawa yang masih 

berlaku. Dengan membuka booth pameran, disertai penjualan 

official merchandise dari program kampanye itu sendiri guna 

menyebarluaskan pesan. 

III.5 Tema Kampanye 

Tema yang akan diangkat adalah “Kampanye Melestarikan 

Penggunaan Bahasa Krama Jawa”. Setelah merasakan dan melihat 

permasalahan tersebut kerap disinggung diberbagai artikel maupun 

media, penulis memutuskan untuk membuktikan apakah hal tersebut 

benar adanya. Sehingga penulis telah melakukan riset dengan 

mentargetkan 100 orang responden yang berada pada usia 18-21 tahun. 

Dan ternyata hasil riset menunjukan bahwa penggunaan bahasa krama 

sangat sedikit penggunaannya di kalangan anak muda. Persentase 

terbesar adalah penggunaan bahasa ngoko yang kemungkinan anak 

muda gunakan untuk berkomunikasi dengan teman seusianya. 
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Namun dengan adanya kampanye ini, penulis berusaha 

menyuarakan perubahan dengan perlahan mempersuasi anak-anak 

muda untuk mulai menggunakan kembali bahasa krama, melalui 

penggunaan media sosial yang dibalut dengan konten-konten narasi 

ilustratif. Alasan dari penggunaan narasi ilustratif sendiri oleh karena 

definisinya, narasi atau naratif merupakan suatu pola wacana yang cara 

penyampaiannya dilakukan melalui proses penggambaran secara jelas 

yang ditujukan pada pembaca tentang sebuah kejadian dalam waktu 

tertentu (Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi). Maka narasi pasti 

memiliki unsur peristiwa yang tentunya menjadi elemen penting dalam 

menjalin keterlibatan emosional antara pesan dengan audien. 

III.6 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 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. 

III.7 Tahapan Kampanye 

III.7.1 AISAS 

Timeline Attention Interest Search Action Share 

Image 

Index 

Pengenalan 

diri 

Mulai 

tertarik 

   

Action 

Index 

  Mencari 

tahu 

Terlibat 

edukasi 

Berbagi 

pengalaman 

Contact Konten visual 
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Point    Merchandising, dan 

acara Noto Kromo 

Tabel 3.10 AISAS 

III.7.2 Timeline 

Kampanye akan dicoba untuk dijalankan dalam jangka 

waktu kurang lebih 6 bulan, dengan pembagian waktu sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.1 Timeline Kampanye 

III.7.3 Pendekatan Skenario 

 Secara garis besar skenario perancangan kampanye 

pelestarian kembali bahasa krama Jawa di kalangan anak muda 

meliputi: 

1. Pembentukan identitas brand kampanye berupa kebutuhan 

visual mulai dari logo, pengenalan diri, dan lain-lain. 

2. Mempersuasi kalangan anak muda untuk menjadi bagian dari 

pengikut di berbagai akun media sosial. 

3. Mengunggah karya-karya berupa materi kampanye melalui 

platform media sosial. 

4. Melibatkan anak muda dalam hal kreativitas dan ide yang 

bertujuan menyuarakan perubahan. 

5. Mengadakan pameran disebuah ruang publik car free day 

guna mendekatkan diri dengan masyarakat berbagai usia. 
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III.8   Strategi Media 

Merancang strategi media sama dengan merancang sebuah cara 

menyampaikan suatu pesan ke khalayak dengan menggunakan sebuah 

media. Pemilihan media memiliki tujuan agar pesan yang disampaikan 

tepat dan dapat dirasakan oleh audien. Media akan dibuat sekreatif 

mungkin sehingga mampu memberikan peringatan psikologis dan 

keterlibatan emosional dengan audien melalui berbagai dukungan 

kombinasi antara verbal maupun visual. Pemilihan media didasarkan 

pada hasil-hasil riset sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi 

solusi dari permasalahan. Media yang digunakan penulis bagi menjadi 

dua jenis yakni: 

1. Media Cetak 

Poster yang menginformasikan perihal pengenalan diri 

program tersebut yang nantinya akan ditempel ruang-ruang 

publik yang banyak didatangi anak muda golongan usia 

remaja akhir, contohnya seperti papan pengumuman kampus, 

ruang terbuka hijau, cafe, dsb. 

2. Media Online 

Karena penggunaan smartphone dengan internet cepat 

kini telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda 

sekarang, maka memanfaatkan media sosial yang bersifat 

online dapat menjadi pilihan media yang berpotensi. 

Serta penggunaan media sekunder yang meliputi media gimmick 

yang bersifat langsung ke audien dengan contoh seperti kaos, payung, 

gelas, pin, stiker, dsb. Adapun substansi maupun nilai-nilai yang 

ditanamkan kedalam media-media tersebut yakni: 

1. Edukasi  

Merupakan elemen yang harus ada didalam sebuah 

kampanye yang baik. Pesan-pesan yang diutarakan akan lebih 

bermakna ketika dilandasi oleh nilai-nilai edukasi terkait 

pelestarian kembali bahasa krama Jawa. Hal-hal tersebut 
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berfungsi untuk membina seseorang untuk sadar dan berniat 

untuk perlahan merubah kebiasaannya. Edukasi yang 

diutarakan dalam kampanye ini ada memberikan pengetahuan 

bahwa upaya dalam membiasakan diri untuk menggunakan 

kembali bahasa krama Jawa tidak sesulit yang anak muda 

bayangkan, serta ilmu-ilmu pengetahuan terkait bahasa krama 

Jawa. 

2. Emosional 

Untuk mempengaruhi seseorang bukanlah hal yang mudah 

dan instan, perlu adanya gempuran nilai dari sisi emosional. 

Keterlibatan emosional memiliki pengaruh besar dalam proses 

berpikir seseorang, sehingga dalam kampanye ini penulis 

berusaha menyajikan konten yang mampu menyampaikan 

keterlibatan emotional tersebut agar pesan tersebut tidak 

hanya tersampaikan namun disertai pula dengan pengaruh 

yang berdampak perubahan bagi audien, tentunya dengan 

dukungan kombinasi elemen verbal dan visual dalam 

perancangan. 

III.9   Anggaran Kampanye 

III.9.1 Anggaran Kampanye Noto Kromo 

1. Beriklan di Instagram Rp 42.000,- 

(1000 views) 

Rp 4.200.000,- 

2. Poster @ Rp 3.000,-  

(1000 Poster) 

Rp 3.000.000,- 

3. Tenda Sarnafil (3x3M) Rp 350.000,- 

4. Bensin Pertamax Per Liter Rp 7.600,- Rp 300.000,- 

5. Koneksi Internet Rp 300.000,- 

6. Seragam Noto Kromo @ Rp 85.000,- Rp 255.000,- 
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(3 Public Relation) 

 Stiker @ Rp 200,- 

(100 Stiker) 

Rp 200.000,- 

7. X Banner + X Stand Aksesoris Rp 48.000,- 

8. Instalasi Listrik Rp 45.000,- 

9. Flooring / Lantai (alas) per Meter Rp 45.000,- 

10. Meja Stand Lipat (60x90cm /70x100cm) Rp 30.000,- 

Rp 8.473.000,- 

Tabel 3.11 Anggaran Kampanye Noto Kromo 

1.4.1 Anggaran Desain Noto Kromo 

1. Indeks per jam Rp 20.000,- 

(8 Jam Kerja x 22 Hari) 

Rp 3.520.000,- 

per bulan 

2. Internet, Komputer, Listrik Rp 300.000,- 

Tabel 3.12 Anggaran Desain Noto Kromo 

(Indeks perjam Rp 20.000,- x 8 Jam Kerja x 22 Hari) x (Analisa Brief 6 

jam x Brainstroming 6 jam x Draft 12 jam x Desain 24 jam x Revisi 12 jam 

x Final 48 jam) + Investasi Internet, Komputer, Listrik Rp 300.000,-. 

= (Rp 20.000,- x 108) + Rp 300.000,-. 

= 2.460.000 (standard harga desain) 
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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” 
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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: 
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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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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Permasalahan penggunaan bahasa daerah yang semakin 

menurun memang tergolong sangat krusial dan mengkhawatirkan. 

Pasalnya dalam hal ini, anak muda yang menjadi perhatian publik, karena 

mereka merupakan generasi yang mampu melestarikan keberadaan 

bahasa krama Jawa tersebut. Sebagai seseorang yang tumbuh, tinggal, 

dan berkembang di Jawa tentunya kita sebagai anak muda Jawa harus 

sadar untuk membangun minat dalam bertutur kata krama Jawa dengan 

turut andil dalam melestarikan bahasa daerah, karena bahasa krama 

Jawa memuat nilai-nilai positif mengenai moral, etika, identitas, sejarah 

yang harus selalu ada. Ketika anak muda Jawa tidak mulai untuk belajar 

menerapkan hal tersebut, tentunya penggunaan bahasa krama Jawa 

akan dihilangkan oleh generasi ini. Dalam hal ini khususnya remaja pada 

usia 18-22, karena pada usia tersebut anak muda mulai mengalami 

perkembangan sosial individu dan mulai menyesuaikan diri dengan nilai-

nilai sosial yang berlaku.  

Bahasa menjadi sebuah esensi dan poin penting dari tata krama 

Jawa, karena sikap serta perilaku yang baik kurang bermakna tanpa 

bahasa yang halus dan baik. Oleh karena itu, menanamkan kesadaran 

dalam diri seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan 

instan, perlu adanya value attack yang ditanamkan kedalam diri anak 

muda dengan medium yang telah menjadi bagian dari gaya hidup anak 

muda dijaman sekarang. Hal tersebut dimaksudkan agar proses 

komunikasi tersebut dapat diterima secara baik dan maksimal. Kemudian 

proses tersebut perlu dilakukan secara berkala pula, tentunya dengan 

memanfaatkan sisi hiburan yang dapat dinikmati oleh audien. Sehingga 

audien lebih tertarik untuk mengikuti perkembangan konten, dan mampu 

berinteraksi dan berdiskusi dengan berbagai orang didalamnya. 
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V.2 Saran 

1. Sadar akan peran dari bahasa daerah yang menjadi sebuah esensi 

dan poin penting dari tata krama Jawa dengan mulai belajar 

menerapkannya kedalam kehidupan sehari-hari agar penggunaan bahasa 

krama Jawa akan tetap lestari. 

2. Memelihara serta mengembangkan segala bentuk upaya dalam 

melestarikan kebudayaan nasional dengan cara turut berpartisipasi 

maupun mendukung berbagai bentuk misi pelestarian kebudayaan asli 

Indonesia. 

3. Mampu mengantisipasi dan menyeleksi nilai-nilai budaya asing tanpa 

meninggalkan bahasa krama Jawa sebagai bagian dari tata krama Jawa 

yang masih berlaku di Indonesia. 
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LAMPIRAN 

Kuesioner. 
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Purposive Sampling. 
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