
BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1 Konsep Visual 

 

Gambar 4.1   Visualisasi Logo 

 4.1.1 Pewarnaan Logo 
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Gambar 4.1.1 Pewarnaan Logo 

Menurut hasil riset yang sudah dilakukan, warna yang terpilih 

adalah kombinasi dari warna panas dan dingin. Didalam warna logo ini juga 

dapat menunjukan kestabilan yang ada antara warna panas dan dingin 



tersebut. Menurut Cerrato (2012), setiap warna memiliki karakter masing-

masing 

Warna Putih: Mengartikan bersih, kemurnian, polos, muda, ringan, cahaya, 

kebaikan, kesempurnaan, memiliki konotasi positif, keselamatan, dan 

sesuai untuk organisasi amal.  

Warna Merah: Mengartikan warna pemberi energi, melambangkan 

semangat dan tindakan. Karena membangkitkan energi, merah  akan 

meningkatkan emosi dan memotivasi kita untuk mengambil tindakan. 

Warna merah adalah warna yang hangat dan positif jika terkait dengan 

kebutuhan fisik dasar dan semangat untuk bertahan hidup. 

Dari warna merah dan putih ini juga digambarkan seperti warna bendera 

negara Indonesia. Mengapa ? untuk menyimbolkan bahwa kita adalah 

warga negara Indonesia, yang bersatu tidak ada perbedaan 

(ras,suku,agama,warna kulit). 

4.1.2 Tipografi Logo 

  The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Gambar 4.2 Gambar Tipografi Logo 

Font yang digunakan untuk judul logo kampanye adalah font Made 

in China. Digunakan karena memiliki bentuk huruf yang 

menyerupai tulisan kanji (hanzi) china yang memberikan kesan 

budaya china yang kental, dan mudah dibaca. 

 

  The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog 

  1234567890 

Gambar 4.3 Gambar Tipografi Tagline 



Font yang digunakan untuk judul logo kampanye adalah font Biko. 

Digunakan karena memiliki bentuk huruf yang tidak memiliki ekor 

dan terlihat lebih jelas sehingga memberikan kesan santai dan cocok 

untuk segala umur dan sangat mudah untuk dibaca. 

4.2.  Konsep Verbal 

4.2.1 Konsep Dasar Kampanye 

Konsep dasar kampanye ini adalah mengedukasi target sasaran yaitu 

orang dewasa awal dengan umur 20 sampai 30 tahun dengan SES A-C, 

bahwa peduli sampah itu penting untuk Lingkungan sekitar. Dalam 

kampanye ini, menggunakan media yang berdasarkan pada Kognisi, Afeksi 

dan Changing Behavior (perubahan perilaku) yang dilaksanakan secara 

bertahap dan ditempatkan di lokasi Kota Semarang yang sesuai dengan hasil 

riset yang telah didapat. 

 

4.2.2  Tujuan Utama Kampanye 

Tujuan utama kampanye ini yaitu, untuk meningkatkan kepedulian 

masyarakat Indonesia  

khususnya semarang akan sampah sehingga Lingkungan menjadi 

lebih bersih sehat dan indah. Ambient media yang dibuat diharapkan dapat 

membantu untuk meningkatkan kepedulian akan sampah sehingaa nantinya 

akan tercipta lingkungan yang sehat dan bisa dinikmati oleh siapa saja. 

 

4.2.3  Konsep Judul Kampanye 

Judul kampanye ini adalah “Peka” (Pecinanku Asri). Judul tersebut 

dipilih berdasarkan dari tujuan utama kampanye ini. Tujuan tersebut dapat 

tercapai dimulai dari masyarakat dewasa awal yang sering melakukan 

kegiatan (berbelanja,berdagang,berkunjung) di kawasan wisata budaya 

Pecinan Semarang mau berpartisipasi sehingga kepedulian yang kurang dari 

diri mereka dapat dibangun sehingga mereka bisa membantu menciptakan 

lingkungan yang Asri dan terbebas dari masalah sampah. 

 



4.3 Visualisai Desain 

 4.3.1  Tahap Kognisi (Juli 2018) 

 

               Gambar 4.3.1 Poster Tahap kognisi 

 

  

Gambar 4.3.2 Tahap promosi melalui media sosial (instagram twitter dan 

facebook) 



 

 

4.3.3 Tahap promosi menggunakan MMT & X-Banner 

 4.3.2  Tahap Afeksi 

 

Gambar 4.3.4 Ambient Media Tahap Afeksi 



  

Gambar 4.3.4 Poster dan Media Sosial Tahap Afeksi 

  

Gambar 4.3.4 Media Sosial (facebook & Twitter Tahap Afeksi 

4.3.3 Tahap Perubahan Perilaku (Changing Behavior) 

     

 

Gambar 4.3.5 Poster dan Media Sosial Tahap Perubahan Perilaku (Changing 

Behavior) 


