
 

40 
 

BAB IV 

STRATEGI KREATIF 
 

 

4.1.   KONSEP VISUAL 

 4.1.1.1.  TEMA KAMPANYE 

Tema dari kampanye ini adalah mengutarakan dukungan orang tua 

mengenai minat dan bakat anak dari sejak dini yang sangat bergantung pada 

waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas tersebut dapat membantu 

orang tua dalam mengenali anak lebih lagi terutama dalam hal minat dan 

bakat anak dari sejak dini. Waktu yang diberikan dapat menjadi wujud 

dukungan dari orang tua terhadap minat dan bakat anak karena waktu 

tersebut tersedia karena adanya cinta dan kasih sayang yang ingin diberikan 

orang tua terhadap anak mereka.  

Tema ini dipilih karena bedasarkan dari penelitian yang sudah 

dilakukan masalah ini sangat mempengaruhi perkembangan minat dan bakat 

anak. Karena anak di usia dini masih sangat sensitif dengan lingkungan 

sekitarnya sehingga sangat dibutuhkan perhatian atau waktu khusus dari 

orang tua untuk memantui dan mengasah kemampuan anak. 

 4.1.1.2.   KONSEP DAN JUDUL KAMPANYE 

Kampanye ini bertujuan untuk mendorong orang tua dalam 

menyediakan waktunya untuk anak yang didasari dengan kasih sayang atau 

perhatian dari orang tua. Judul yang digunakan yaitu “Best Gift For Kids” 

yang dimaknai dengan hadiah  terbaik untuk anak yaitu dukungan dari orang 

tua melalui waktu yang berkualitas dan didasari dengan kasih sayang dengan 

memberi perhatian kepada anak, menyediakan waktu khusus untuk 

mengajak bermain, berkomunikasi dengan anak.  

4.1.1.3.   KONSEP TAGLINE 

Tagline yang digunakan pada kampanye ini adalah “Built Talent with 

Love” yang dimaknai dengan fokus dari kampanye ini yaitu mendukung minat 

dan bakat anak yang dimana orang tua perlu memberikan waktu khususnya 

yang berkualitas untuk anak, dengan tujuan untuk mengenali akan minat 

bakat anak dan membantu anak untuk mengasah minat dan bakat yang 

sesuai dengan keinginan anak.  

 



 

41 
 

4.1.1.4.   TONE AND MANNER 

Pada perancangan desain dalam kampanye ni menggunakan 

kombinasi dari tone warna ungu dan merah muda karena warna ungu dapat 

mewakili rasa keakraban dan rasa aman dalam sebuah keluarga dan 

merupakan warna kebijaksanaan untuk mewakili karakter dari orang tua. 

Serta warna merah jambu untuk memberi kesan kehangatan dan kerukuman 

dalam sebuah keluarga. Warna ini juga memberi kesan cinta yang ditujukan 

untuk orang tua dengan anak. 

Bentuk yang digunakan dalam desain kampanye ini menggunakan 

bidang lengkung untuk memberi kesan dinamis yang lebih fun dan tidak 

membosankan yang menjadi karakter dari target utama kampanye. 

 

4.1.1.5.   BAHASA YANG DIGUNAKAN 

Bahasa yang digunakan dalam kampanye dan media yang digunakan 

adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia karena sesuai dengan target 

utama dari SES A-B yang masih dapat memahami bahasa Inggris dengan 

vocab yang sering digunakan pada umumnya. Bahasa Inggris digunakan 

pada judul kampanye dan tagline dengan tujuan untuk membuat 

menginformasikan makna dari kampanye yang dibuat dan agar lebih nyaman 

dibaca oleh target utama serta untuk kemudahan untuk diingat oleh 

masyarakat dan untuk menjadi daya tarik untuk target utama karena 

penggunaan bahasa Inggris memberi kesan fun dan modern. Bahasa 

Indonesia digunakan pada konten media promosi untuk meninformasikan 

kampaye sehigga lebih jelas dan untuk kemudahan target dalam menangkap 

informasi yang disampaikan dari media.  
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4.2. KONSEP VISUAL 

 4.2.1.   Konsep Logo 

 

 

 

“Best Gift For Kids” yang diartikan kado yang terbaik untuk anak 

adalah perhatian dari orang tua dalam bentuk kasih sayang. Kasih sayang 

yang diwujudkan dalam bentuk waktu yang diberikan untuk me-support anak 

dalam menemukan minat dan bakat anak.  

Bentuk dasar dari visual logo merupakan bentuk hati yang terlihat 

seperti visual keluarga yang terdiri dari ayah yang sedang menggendong 

anak dan didampingi dengan seorang ibu. Visual yang diciptakan dalam logo 

untuk memperlihatkan kebahagiaan, kenyamanan dan kerukunan dalam 

keluarga. 

4.2.2.   Konsep  Warna 

 

 

 

(Sumber : Data Pribadi 2018) 

 

Gambar 7 Logo Kampanye 

Gambar 8 Pallete Warna 
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Pada pemilihan warna background logo menggunakan warna gradasi dari 

warna ungu dan juga merah muda karena ingin memberi kesan kenyamanan 

dan juga kehangaan yang dipadukan dari dua karakter warna yang 

digunakan. Serta lebih memberi kesan fun, tidak membosankan, lebih 

modern . 

 

4.2.3.Konsep Typface 

   

Logotype yang digunakan menggunakan font dari “Arista Pro Fat” dengan 

karakter yang sangat dinamis dengan banyak menggunakan bidang lengkung 

di setiap sisinya dan tetap menggunakan garis tegak sehingga dapat 

memudahkan untuk membacanya. Font ini digunakan pada logotype karena 

dapat memberi kesan fun karena pada kampanye ini diteruntukan pada target 

sekunder anak-anak yang masih dini. Dan selain itu tetap memberi kesan 

formal untuk target utama pada kampanye. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Typeface Logo 
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4.3.   VISUALISASI DESAIN 

4.3.1. ATTENTION 

 Brosur A5 

Brosur pada tahap strategi Attention digunakan untuk memberi informasi 

utama mengenai cara men-download media utama dari kampanye. Untuk 

mendapatkan interaksi langsung dengan target utama maka pada brosur 

dicantumkan QR CODE. Brosur akan disebar di parkiran sekolah, kantor, 

dan mall di Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Brosur A5 
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 Baliho 

Baliho digunakan untuk mempromosikan event yang akan di strategi akhir. 

Baliho yang akan di pasang di beberapa sudut di kota Semarang yang 

dekat dengan lampu lalu lintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Baliho 
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 Umbul-umbul 

Umbul-umbul digunakan untuk mempromosi keberadaan event yang akan 

berlangsung yang akan di pasang di sepanjang jalan imam bonjol dan di 

depan Paragon Mall. 

 

 

  

 

4.3.2.   INTEREST 

 Booth Interaktif 

Pada strategi ini akan menyediakan mini booth interaktif yang nantikan 

akan ada petugas di booth tersebut yang akan membagi brosur dan sticker. 

Sticker tersebut yang nantikan dapat diisi sendiri dan di tempel di booth 

interaktif. Booth ini akan di letakkan di Paragon Mall dan juga Ciputra Mall. 

Gambar 12 Umbul- umbul 
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 X-BANNER 

 

Gambar 13 Mini Booth Interktif 

Gambar 14 Sticker Interaktif 

Gambar 15 x-banner 
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4.3.3.   SEACH 

 Instagram 

Feed instagram yang digunakan untuk memberi informasi secara lengkap 

mengenai kampanye yang akan di buat. Serta feed instagram juga 

digunakan untuk mempromosikan media utama dari kampanye dan event  

yang akan dibuat. 

 

 

 

Gambar 16 Insta Feed 
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 Video Teaser Aplikasi 

Pada tahap strategi ini menggunakan media video untuk mempromosi 

kampanye yang di buat. Terdapat 2 video, yang pertama video teaser 

aplikasi yang akan di letakan di Youtubr, Google Apps dan Play Store. 

Pada teaser bertujuan agar calon target dari kampanye mengetahui akan 

tampilan atau isi dari aplikasi. 

 

 

 

 

 Video Promosi Aplikasi 

Yang kedua adalah video untuk promosi aplikasi yang diperankan oleh 

model dengan konsep quality time dengan menggunakan aplikasi. 

 

 

 

 

Gambar 17 Video Teaser Aplikasi 
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4.3.4.   ACTION 

 Aplikasi 

Konsep dari aplikasi ini adalah “Share the Happiness Moment” yang 

dimana aplikasi ini digunakan untuk mengunggah foto atau moment bersama 

anak. Aplikasi ini menyediakan 5 fitur. Yang pertama “home” yang digunakan 

untuk melihat postingan dari teman-teman pengguna aplikasi. Kedua “profile” 

yang berisi profil dari pengguna yang terdiri dari following, followers, posting, 

dan love. Love pada profile didapat otomatis dari jumlah keseluruhan love 

yang didapat oleh pengguna dari semua foto yang sudah di posting. Ketiga 

“news” yang berisi tentang notifikasi yang didapat pengguna dan juga 

informasi event yang mencantumkan poster event. Keempat “task” yang 

berisi kolom untuk men-upload foto serta di bagian atasnya terdapat reminder 

mengenai kegiatan yang seharusnya dilakukan di 1 hari tersebut. Dan yang 

kelima adalah “story” yang digunakan pengguna untuk dapat menulis 

pengalaman atau keluh kesah pengguna dalam mengasuh anak. Selain fitur 

yang disediakan, pada aplikasi ini juga terdapat ads di dalamnya. Pada 

bagian utama setelah selesai membuat akun terdapat ads tentang pengguna 

pertama yang akan mendapat discount makan all you can eat di Hanamasa 

Gambar 19 Video Promosi Aplikasi 
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yang tentunya dicantumkan masa berlaku dari discount tersebut. Dan ads 

yang kedua adalah mengenai promosi event yang mencantumkan waktu dan 

tempat pelaksaan event yang akan berlangsung. 

 

 

 

Gambar 20 Opening Aplikasi 

Gambar 21 Isi Aplikasi 
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4.3.5.   SHARE 

 

 EVENT 

Pada tahapan strategi ini akan diadakan event. Event akan diadakan pada 

tanggal 21-23 Juni 2018 yang diletakan di Paragon Mall. Pada event ini akan 

diadakan talkshow dengan psikolog anak untuk sharing dan juga seminar. Event 

yang akan diadakan dibintang tamui oleh Gisela dan Gempita, yang pada sesi 

bintang tamu Gisela dapat membagi pengalaman cara mengasuh anak dan cara 

mengerti minat dan bakat Gempita. Dan pada event ini juga akan diadakan 

pengumuman dari pemenang reward  berlibur keluar negeri yang sudah mengikuti 

event yang terdapat di aplikasi.  

 

  

Gambar 22 Ads Diskon Hanamasa Gambar 23 Ads Promosi Event 
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  Gambar 24 Maket 

Gambar 25 Gate Event 
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Gambar 26 STAGE Event 

Gambar 27 PHOTOBOOTH Event 
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Gambar 28 BOOTH MERCHENDISE 

Gambar 29 T-shirt Panitia 
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 MERCHANDISE 

  

Gambar 30 Co-card Panitia 

Gambar 31 Merchandise T-Shirt 
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  Gambar 33 Merchandise Mug 

Gambar 32 Merchandise Pin 
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Gambar 34 Sticker 

Gambar 35 Merchandise Gantungan Kunci 



 

59 
 

 
Gambar 36 Merchandise Notes 


