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Gambar 3.1 Tabel strategi media 

    (sumber : Data Pribadi 2018) 

 

BAB IV 

STRATEGI MEDIA 

5.1 Konsep  Visual 

5.1.1 Warna 

Warna yang digunakan dalam kampanye ini adalah biru. Biru adalah warna 

laut itu sendiri, biru juga dapat diartikan sebagai kedamaian atau ketenangan. 

warna tersebut akan diterapkan dalam desain-desain kampanye yang dapat 

melambangkan bentuk obyek juga melambangkan tujuan yang akan dicapai dari 

kampanye ini yaitu melindungi ekosistem laut dari sampah rokok.  

 

 

Gambar 5.1 Warna Primer 

 

5.1.2 Tipografi 

Type font yang digunakan pada kampanye ini adalah OldSansBlack dan Tw 

Cen Mt. Font ini banyak diaplikasikan pada Judul dan subjudul desain yang 

dibuat untuk kampanye ini. Kedua huruf ini adalah huruf sans serif memiliki 

karakter huruf yang mirip yaitu tegak dan sedikit tebal. Bedanya adalah huruf Tw 

Cen Mt lebih tipis sedangkan OaldSansBlack lebih tebal. Huruf ini 

melambangkan keseriusan dan ketegasan, karena kampanye ini butuh 

keseriusan dan kedisiplinan masyarakat agar mereka tidak melanggar dan 

membuang sampah rokok sembarangan lagi 

 

 

 

OldSandsBlack 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Tw Cen MT 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Gambar 5.2 Tipografi 

 

5.1.3 Logo Kampanye 

5.1.3.1 Konsep logo 

Logo kampanye adalah visual yang berbentuk hati yang terdiri dari 

banyak elemen visual didalamnya. Berbagai macam visual tersebut dapat 

diartikan sebagai makluk hidup dan benda yang ada dalam ekositem laut 

seperti ikan, kura kura, kerang, terumbu karang, tumbuhan laut, burung 

pohon, dll. Bentuk hati adalah bentuk visual dari cinta dan kepedulian 

terhadap laut. Logo ini juga dapat digunakan pada kampanye atau 

program lainnya yang juga berhubungan dengan cintai lautmu. 

 

Gambar 5.3 Logo 

 

 

5.1.3.2 Warna Logo 

Warna yang digunakan dalam logo yaitu biru yang dapat 

melambangkan warna dari laut itu sendiri. Warna biru juga dapat menjadi 

symbol dari kedamaian dan kebersihan yang menjadi tujuan dari 

kampanye yaitu membuat laut kita bersih dan aman. 
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5.2 Visualisasi Desain 

5.2.1            Maskot 

Maskot kampanye adalah sebuat tempat untuk membuang rokok. Tujuan 

dari maskot adalah untuk membantu target audience tertarik pada kapanye dan 

agar diingatkan kembali kepada tujuan dari kampanye ini yaitu agar para 

perokok di pantai tidak membuah sampah rokok sembarangan dan dapat 

membuang pada tempatnya. Dengan maskot ini juga diperkenalkan kepada 

masyarakat sebuah tempat khusus untuk membuang rokok. 

 

Gambar 5.4 Maskot 

 

5.2.2 Poster 

Poster adalah media visual yang digunakan untuk mendapatkan perhatian 

dan ketertarikan target audience. Poster bisa ditempatkan di berbagai macam 

media seperti digital maupun cetak. Pada tahap awal kampanye poster teaser 

ditempatkan di social media dan billboard. Kemudian tahap selanjutnya poster  

memiliki berbagai macam desain dan visual yang berbeda yang dapat 
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ditempatkan di billboard, social media, dan juga website. Didalam poster berisi 

pesan penting yang ingin disampaikan kepada target audience juga 

menyampaikan program hukum dari pemerintah tentang hukuman dari 

membuang sampah sembarangan. 
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Gambar 5.5 Poster 

 

5.2.3 Banner 

Banner termasuk kedalam tahap interest, dapat diletakkan di jalan menuju 

lokasi pantai (street banner) juga bisa diletakkan pada saat action di booth (x 
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banner). Desain banner ini hampir sama dengar poster hanya ukuran dan 

penempatannya saja yang berbeda. 

 

Gambar 5.6 Banner 

 

5.2.4 Billboard 

Media billboard dapar digunakan untuk menarik perhatian dan ketertarikan 

target audience karena ukurannya yang besar dan dengan desain yang unik. 

Billboard ini cook ditempatkan di dajalan yang ramai dan dekat dengan lokasi 

pantai agar tetap sasaran yaitu pengunjung pantai. Desain billboard dibuat juga 

hampir sama dengan poster dan banner 
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Gambar 5.7 Billboard 

 

5.2.5 Sosial media 

Sosial media adalah media yang tepat digunakan pada masa sekarang 

karena sebagian besar target audience memiliki sosial media. Dengan 

menggunakan media yang dekat dengan target audience maka kemungkinan 

pesan dari kampanye inin akan tersampakaikan kepada mereka, Sosial media 

yang digunakan adalah facebook, instagram ,dan youtube. 

 Di dalam social media ini target audience dapat mencari tahu informasi 

tentang kampanye dan kegiatan yang dilakukan juga dapat mellihat berbagai 

poster dan video. Berbagai konten yang menarik diletakkan di dalam social 

media. desain di sosual media juga dibuat semenarik mungkin dengan membuat 

feeds. 

 

Gambar 5.8 Sosial Media 
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5.2.6 Website 

Media website digunakan media search yaitu target audience akan 

berusahan mencari tahu sendiri tentang kampanye ini. Di dalam website juga 

terdapat berbagai macam berita, program, informasi data, juga social media dan 

kontak yang dapat diihubungi. Desain website dibuat semenarik mungkin 

dengan gambar ilustrasi vector bertema laut agar menarik minat pengunjung 

juga agar mereka tidak bosan untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang 

kampanye ini.  
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Gambar 5.9 Website 

5.2.7 Booth 

Booth diletakkan di lokasi pantai. Booth ini digunakan untuk action bertujuan 

untuk memperkenalkan dan menyampaikan informasi tentang kampanye cintai 

lautmu dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh 

pemerintah kota Semarang. Kegiatan akan dilakukan pada weekend yaitu jumat, 

sabtu, dan minggu. 

CINTAI
LAUTMU

TENTANG KAMIPROGRAMBERITA DATA & INFORMASI

DATA DAN INFORMASI

Ikuti juga akun sosial mediakami

Lautmu ada di tanganmu
Bergabunglah dan mengambil bagian dalam menjaga laut kita

Masukkan email anda untuk mendapatkan update berita lautmu

email anda OK

Program yang telah d ilaksanakan untuk

melindungi lautmu

Cintai lautmu adalah sebuah kampanye

sosial yang bert ujuan untuk menjaga

dan melindungi laut kita

klik disini

kontak kami di

081-234-567-889

Cintai lautmu adalah sebuah kampanyeCintai lautmu adalah sebuah kampanye

klik disini

ingintahu lebih tentang kami

klik disini

daur ulang

sampah
peraturan

undang-undang

lebih banyak

lebih banyak

Data dan informasi tentang permasalahan laut kita

sampah plastik sampah rokok hewan langka
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Gambar 5.10 Booth 

 

5.2.8 Tempat sampah rokok 

Dibuatnya tempat sampah khusus rokok ini dengan tujuan agar menambah 

daya tarik masyarakat perokok di pantai agar mereka ridak membuang sampah 

sembarangan. Pada sampah rokok ini dapat pula diletakkan  poster kecil dan 

tulisan yang berupa kata Tanya, masyarakat dapat memilih salah satu diantara 2 

jawaban dengan memasukan rokok kedalam tempat tersebut dan hasilnya dapat 

dilihat dari luar karena transparan. Tempat rokok ini akan ditambahkan di 

beberapa tempat di panta supaya pengunjung tidak kesulitan untuk mencari 

tempat untuk membuang sampah. 
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Gambar 5.11 Tempat Sampah Rokok 

 

5.2.9 Merchandise 

Merchandise adalah salah satu cara untuk menarik minat target audience, 

sebagai tahap action untuk membantu agar tujuan tercapai, juga sebagai 

pengingat agar mereka selalu membuah sampah rokok di tempat. Contoh 

dengan membagikan merchandise asbak portable yang dapat dijadikan 

gantungan kunci, jadi mereka memiliki alat yang berguna untuk menemparkan 

rokok jika sedang dipantai. stiker dapat juga sebagai pengingat tanggung jawab 

mereka agar membuang sampah rokok ditemmpatnya. 
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Gambar 5.12 Merchandise 

 

5.2.10 Infografis 

Infografis dibuutuhkan untuk mempermudah penyampaian pesan kepada 

target audience pada saat action atau berlangsungnya event. Penyampaian 

pesan disampaikan secara langsung oleh relawan yang bertugas kepada 

pengunjung pantai. Dengan adanya infografis pengunjung jadi lebih mudah 

memahami permasalahan dan pesan yang disampaikan,  

 

 

Gambar 5.13 Infografis 


