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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1 Konsep Verbal 

 4.1.1 Tema Kampanye 

  Tema kampanye sosial yang akan diangkat adalah tentang kebiasaan  

membuang makanan pada usia anak remaja SMP SMA yang berusia 13 – 17  tahun. Dengan 

kampanye ini, diharapkan target sasaran dapat menyadari tentang pentingnya arti dari sebuah 

makanan dan tidak membuang makanan mereka. Tema kampanye ini bertujuan untuk 

menyadarkan anak remaja SMP SMA untuk lebih menghargai makanan sehingga tidak 

membuang makanan mereka. 

 

4.1.2 Konsep dan Judul Kampanye 

 Kampanye ini bertujuan untuk menyadarkan arti dari sesuap makanan dan mencegah 

kebiasaan anak remaja membuang makanan mereka, maka dari itu judul kampanye yang 

diambil adalah “Cintai Makananmu” dipilih agar anak remaja memahami dari pentingnya 

makanan tersebut dan berharganya arti dari sebuah makanan. 

 

4.2 Konsep Visual 

 4.2.1 Konsep Logo 



39 

 

 

 

Konsep logo menggunakan logo character dengan menggunakan karakter anak yang 

berwajah gembira sedang melihat makananya dan terdapat gambar cinta diantara makanan dan 

anak tersebut yang artinya kita harus mencintai makanan kita dengan cara kita harus 

menghabiskan makanan yang sudah kita ambil sendiri itu adalah bentuk cintai makananmu. 

 

 4.2.2 Konsep Warna Logo 
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Warna yang digunakan pada kata kata Cintai Makananmu adalah warna merah yang 

artinya mengandung sesuatu yang kuat dan melambangkan pencitraan suka/cinta terhadap 

makanan dan jelas 

 

 4.2.3 Konsep Tipografi 

  Jenis font yang digunakan pada logo ini adalah: 

 

 Duration Book Regular 

 Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 1234567890 

 !@#$%^&*() 

 

Typeface Duration Book Regular memiliki jenis font yang terkesan modern dan fleksible 

namun juga kuat dengan bentuk font yang tebal, dan bentuk font ini tidak terlihat kaku sehingga 

penyampaian yang dimaksud tidak terkesan memaksa namun fleksible. 

 

4.3 Visualisasi Desain 

4.3.1  Maskot 

 Karakter maskot yang dibuat menggunakan baju seragam anak SMP dan SMA dengan 

menggunakan seperti topi nasi dan sedang membawa nasi ditangan kirinya dan alat makan 

(sendok)di tangan kanannya. Maskot ini menggunakan baju seragam anak SMP dan SMA agar 

terlihat bahwa karakter ini tertuju pada target sasaran anak SMP dan SMA dengan membawa 

sebuah piring kosong yang mengajak anak anak agar menghabiskan makanan yang sudah mereka 

pilih dan sudah mereka ambil. 
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4.3.2  Feedback Cerita Kartun 

Untuk menumbuhkan rasa peduli, cinta terhadap makanan pada kampanye action ini anak 

SMP dan juga SMA akan menuliskan cerita atau pendapat bahkan pengalaman mereka tentang 

menyisahkan makanan dalam berbagai tema. Nantinya ada cerita kartun pendek yang akan 

memberikan pertanyaan tentang mencintai makanan kita sendiri, lalu dari cerita tersebut pada akhir 

bacaan akan ada pertanyaan yang ditanyakan kepada anak SMP dan SMA dari cerita tersebut. Lewat 

dari itu akan dibagikan kartu/kupon feedback ini bisa mereka isi dengan nama dan kelas mereka 

yang nantinya akan dimasukan kedalam kotak feedback berdasarkan tema yang ada. Tiap satu – dua  

minggu sekali akan dipilih cerita/pengalaman/pendapat yang paling menarik dari feedback anak 

anak SMP dan SMA , feedback yang dipilih nanti akan dijadikan sebagai alur cerita komik yang 

berikutnya dan nama anak yang menuliskan feedback tersebut akan dimunculkan di kartun tersebut 

karena ceritanya berasal dari feedback pengalaman/cerita/pendapatnya. Dengan solusi ini anak-

anak akan mulai menyukai dan peduli terhadap makanan yang mereka makan karena mereka bisa 

berpendapat/bercerita tentang diri mereka terhadap makanan setiap minggunya dan akan 

membuat mereka peduli terhadap makanan yang mereka makan agar tidak dibuang begitu saja. 
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                4.3.2.1 Gambar kartu/kupon untuk menulis feedback 
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          4.3.2.2 Gambar tempat memasukan feedback 
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     4.3.2.3  Gambar Cerita Kartun 

 

4.3.3  Kotak Bekal Makan 

Kotak bekal ini memiliki maksud untuk agar anak-anak yang pada saat jam istirahat tidak 

sempat untuk menghabiskan makanan mereka, bisa dimasukan kedalam tempat bekal makanan 

ini. Bekal ini nantinya akan di sediakan disetiap kantin sekolah, jadi jika makanannya belum 
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habis dari pada dibuang percumah lebih baik disimpan kembali untuk nanti dimakan. Agar bisa 

merubah kebiasaan membuang makanan ditempat sampah karena waktu istirahat yang kurang 

pada saat makan. Kotak bekal ini sangat berukuran minimalis agar mudah dibawa oleh anak-

anak ketika pulang sekolah maupun berangkat sekolah. 

 

    4.3.3.1  Gambar Desain Bekal Makan 

 

4.3.4  Poster 

Poster bertujuan untuk memberitahu kepada anak anak SMP maupun SMA tindakan 

yang benar dan tepat dalam menghargai atau mencintai makanan mereka dengan gambar yang 

sederhana namun memiliki arti yang terlihat dengan sangat jelas dan tertuju kepada target 

sasaran.Dan mengacak anak anak agar mencontoh perilaku apa yang ada diposter tersebut. 
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                4.3.4.1 Gambar Poster 

 

  4.3.5  Banner  

Banner ini bertujuan untuk memberikan informasi serta pengertian tentang kegunaan 

dari bekal makanan yang ada dikantin jika makanan yang dimakan tidak habis, dan lewat banner 

ini bisa merubah kebiasaan anak anak yang membuang makanan menjadi tahu walau jam 

istirahat mereka kurang karena sering berbicara dengan teman lewat informasi di banner ini 

mereka bisa menyimpan makanan mereka kembali ke dalam bekal makanan yang disediakan. 
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   4.3.5.1 Gambar Banner 

 

 4.3.6 Piring Makanan 

Agar anak-anak lebih menyadari dan menghargai makanan yang mereka makan, di 

piring ini terdapat urutan dari mulai 1-4 jika mereka memakan makan mereka sebagian-

sebagaian angka itu akan muncul dan ada kata-kata yang terkesan memotivasi mereka untuk 

tidak menyisahkan makanan dan mencintai makanan mereka. Jika yang terbuka dimulai dari 
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nomor 2 maka mereka akan penasaran dengan angka yang lainnya sehingga mereka bisa 

menghabiskan dan mencintai makanan mereka lewat kata – kata yang ada di piring tersebut. 

Dan memiliki warna mulai dari nomor 1 merah nomor 2 Orange nomor 3 Kuning dan no 4 

Hijau,urutan warna tersebut adalah merupakan urutan dari warna tua ke muda yang artinya jika 

semakin kamu menghabiskan makananmu maka itu sesuatu hal yang sangat baik. 

 

 

  4.3.6.1 Gambar Design Piring 

 


