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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 bagaimana cara tuna 

rungu dan tuna wicara mendapatkan motivasi untuk bekerja dan berfikir secara 

kreatif dan mengedukasi mereka tentang kreativitas yang dapat digunakan untuk 

dapat menghasilkan uang. Dengan kampanye ini, diharapkan target audience dapat 

termotivasi didalam mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka didalam 

kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai jual dan 

mereka dapat mengesampingkan kekurangan mereka yaitu tidak dapat mendengar 

dan berbicara, dan berfikir maju untuk memanfaatkan kelebihan mereka. 

4.1.2. Konsep dan Judul Kampanye 
Kampanye bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap para tuna rungu dan 

tuna wicara sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan pengangguran 

dan kurangnya lapangan pekerjaan bagi para penderita tuna rungu dan tuna wicara 

yang ada di kota Semarang. Dengan kampanye sosial yang berjudul “Kreatif itu 

Inderaku” dimana disini saya menekankan bahwa tidak dapat mendengar dan 

berbicara bukanlah penghambat bagi seseorang untuk berkreativitas dan 

menciptakan sesuatu, melainkan mereka dapat memanfaatkan kelebihan mereka 

dengan lebih baik lagi. Judul kampanye Kreatif itu inderaku juga bermakna bahwa, 

kita bisa memanfaatkan indera-indera yang lain untuk berkreativitas. 

4.1.3. Konsep Tagline 
Penggunaan tagline “Perbedaan adalah Sumber Kreativitas” untuk menunjukan 

bahwa, dengan menjadi berbeda dari orang normal bukan berarti kita tidak dapat 

berfikir seperti mereka atau bahkan melebihi mereka, dengan kemampuan indera 

yang lebih terbatas, kita juga bisa lebih memaksimalkan kinerjanya dan menciptakan 

sesuatu. 

4.1.4. Tone & Manner 
Perancangan menggunakan gaya desain modern flat design dengan gaya 

ilustrasi modern yang simple dan penggunaan visual yang kuat. Warna yang 

digunakan adalah warna  biru dan merah terang. 
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4.1.5. Bahasa 
Bahasa yang digunakan dalam perancangan adalah bahasa Indonesia dan 

sedikit campuran bahasa inggris dasar. karena social economy status target sasaran 

adalah B-C, dimana banyak dari mereka yang belum fasih atau masih banyak yang 

tidak mengerti bahasa inggris, tetapi banyak dari mereka juga yang mengerti bahasa 

inggris seara teori dasar. Sehingga saya menyelipkan sedikit kata-kata dalam bahasa 

inggris dasar juga sebagai pembantu mereka untuk belajar.  

4.2. Konsep Visual 

4.2.1. Konsep Logo 

	

Gambar 12: Desain Logo 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 
  Konsep logo kreatif itu inderaku menggunakan Logotype yang ditempatkan 

berdekatan dengan potongan-potongan yang enyerupai kerajinan pada tulisan 

tersebut, disini  yang dimaksudkan karena kreatifitas yang ingin ditunjukan kepada 

tuna rungu dan tuna wicara adalah kerajinan tangan , maka dari itu bentuk visual dari 

logo ini dibuat seperti kerajinan tangan. Dengan ketegasan visual, dan membuat 

bentuk didalamnya tajam seperti bekas dipotong dengan gunting. Tulisan itu inderaku 

ditulis dengan ukuran yang lebih kecil karena saya ingin focus pada logo ini berada 

pada kata Kreatif. 
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4.2.2. Konsep Warna Logo 

	

Gambar 13: Desain Logo 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 
  Warna yang digunakan yaitu biru, Warna biru melambangkan sesuatu 

yang dingin, tenang yang melambangkan sebuah pikiran yang sedang berfikir , 

berimajinasi dengan nuansa yang tenang. Dan juga warna biru yang tenang dan 

dingin ini juga melambangkan seorang tuna wicara dan tuna rungu, yang 

kehidupanya sangat tenang, mereka hanya mengandalkan indera penglihatan 

untuk merasakan keadaan sekitar, ketika mereka memjamkan mata semua hal 

akan menjadi tenang dan hening.  
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Tipografi	Logo	

A. Uni-sans 

	

Gambar 14: Font Uni-sans 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

 

 

 

Font Uni-sans yang memiliki gaya yang kaku dan tegas, yang menggambarkan 

ketegasan untuk berbuat sesuatu. 

B. Bold & Stylish Calligraphy 

 

 

 

 

 

 

Font Century Gothic sebagai sub judul dari logo tersebut 
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4.3. Visualisasi Desain 

4.3.1. Attention 

1. Poster 

	

Gambar 15: Desain Poster 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

  Pada desain poster ini saya membuat 2 poin yang sangat dominan, pertama 

adalah gambar lampu yang bercahaya didalam sebuah kepala, dan judul poster 

perbedaan adalah sumber kreativitas, Disini saya memperkuat visual yang 

merupakan titik pandang utama bagi audience, Dimana ketika  orang lain melihat 

poster ini, pertama-tama mereka akan berfokus pada 2 hal ini (gambar lampu dan 

judul) Ketika mereka sudah mendapatkan visual yang kuat tersebut, mereka akan 

tertarik mencari tau apa sih ini? Dan setelah mereka mendapatkan pesan yang ingin 
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sampaikan pada 2 hal ini, mereka akan mulai membaca informasi dibawahnya, 

Hingga contact person berada dipaling bawah, karena ketika audience sudah mulai 

tertarik baru mereka akan mencari contact person untuk mengikuti acara ini, poster 

ini juga didesain dengan modern dan minimalis , dimana menggunakan warna yang 

sangat sedikit didominasi warna biru, dan memiliki dominasi visual yang tinggi 

sehingga mudah diserap oleh target audience yaitu tuna rungu dan tuna wicara. 

	

Gambar 16: Desain Poster 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Ilustrasi poster ini, lebih kearah untuk menarik minat audience, dengan 

ilustrasi yang menarik, dimana pesan yang ingin disampaikan berasal dari gambar 
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tersebut. Visual pada poster ini lebih dominan dan hanya sedikit menggunakan kata-

kata/kalimat. Poster ini dikeluarkan setelah poster utama dikeluarkan, dimana poster 

ini berisi lebih minim informasi dari pada poster awal karena poster ini lebih berisi 

lanjutan dari poster awal, dimana lebih untuk menarik minat 

2. Brosur  

	

Gambar 17: Desain Brosur 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 
Brosur ini memiliki 2 tampak didalam 1 lembar, tempak depan dan belakang. 

Tampak depan (kanan) berisi Judul , logo , dan tentang apa brosur tersebut, 

sementara halaman belakang (kiri) berisi informasi tanggal, pembicara, contact 

person dll 
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3. X Banner 

	

Gambar 18: Desain X-Banner 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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4. Iklan Sosial Media 

	

Gambar 19: Desain Iklan Sosial Media 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Iklan untuk sosial media sebagai facebook ad atau instagram ad yang akan muncul , dan di 

bagikan juga di grup-grup difabel , dan komunitas tuna rungu tuna wicara. Dengan desain 

visual yang menarik sehingga audience semakin tertarik dan mencari tau tentang event 

ini.’Pada desain ini digambarkan seseorang yang mulutnya ditutup dengan kain putih yang 

melambangkan seorang tuna wicara, sedang berusaha menunjukan jika tanpa berbicara pun 

mereka masih bisa melakukan sesuatu yang luar biasa.  
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5. Merchandise 

	

Gambar 20: Desain Merchandise 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Beberapa contoh merchandise yang bisa didapatkan didalam event ini 
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4.3.2. Interest 
1. Maskot 

	

	

Gambar 21 :  Desain Maskot 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 
  Desain maskot ini menggunakan gambaran seorang anak muda yang penuh 

semangat dan kebahagiaan, Maskot ini melambangkan seseorang yang penuh 

semangat dan kebahagiaan untuk menciptakan sesuatu dan menuju sukses, tujuan 

maskot yang berbentuk orang ini adalah sebagai contoh seseorang yang sudah 

berhasil, dan punya semangat untuk berhasil, jadi ketika para audience melihat 

maskot ini, mereka akan terbawa oleh semangat dan kebahagiaan yang dipancarkan. 
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4.3.3. Search 
1. Media Sosial  

- Instagram Feed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram merupakan salah satu platform paling penting didalam 

terlaksananya dan promosi event ini, dan Instagram feed yang menarik merupakan 

salah satu hal yang dapat membantu menarik minat target audience, dengan visual 

yang kuat dan warna-warna yang mencolok, akan menambah minat target audience 

untuk mengikuti kampanye sosial ini. Dan juga dengan instagram tercipta sebuah 

hastag #kreatifituinderaku yang membuat setiap orang dapat membagikan berbagai 

hal yang bersangkutan dengan event ini, sehingga semakin banyak orang yang tau. 

Gambar 22 : Desain Instagram Feed 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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4.3.4. Action 
1. Video  

	

Gambar 23: Desain Video 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Video yang menggunakan ilustrasi minimalis sebagai pelengkap acara yang akan 

ditampilkan untuk memotivasi para tuna rungu dan wicara, dengan visual yang dominan, 

yang bertujuan untuk memberikan motivasi bagi para tuna rungu dan wicara untuk mau 

berfikir kreatif, mau berusaha dan tidak pantang menyerah, terdapat 2 video teaser yang 

membuat orang tertarik, dan video panjang yang berisi seluruh cerita yang ingin disampaikan  

2. Event  

Event ini memanggil 2 orang tuna rungu dan wicara yang sukses menjelani karir dan 

mampu mengalahkan kekurangan mereka, dimana disini juga akan diputarkan video 

motivasi tersebutm, event ini terbuka bagi para tuna rungu dan wicara yang berada di 

kota semarang. 
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4.3.5 Share 

 1. Photobooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disini terdapat sebuah board untuk photobooth, yang bertulisakan I can do it yang 

dominan didalamnya, ditambah dengan 2 desain mascot yang juga dapat menjadi 

objek foto, warna biru masih menjadi dominan pada photobooth ini, sebagai warna 

brand yang akan diinget oleh banyak orang, desain dibuat minimalis dengan kontras 

yang tinggi untuk memudahkan dan memperjelas audience untuk mengerti artinya. 

 

Maskot juga dijadikan objek untuk berfoto sehingga ketika mereka melihat foto 

tersebut teringan akan pesan-pesan yang diberikan atau dibawakan didalam video 

animasi yang ditayangkan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

4.4. Kesimpulan 
Tuna rungu dan tuna wicara dituntut untuk kreatif, berhenti memikirkan kekurangan 

mereka dan mulai memanfaatkan kelebihan-kelebihan mereka untuk menciptakan sesuatu 

yang memiliki nilai jual, selain pengetahuan , motivasi sangartlah penting bagi mereka agar  

mereka mau berusaha untuk terus maju dan berani menciptakan hal-hal baru. 

4.5. Saran 
Dengan perancangan kampanye sosial ini diharapkan semakin banyak tuna rungu 

dan tuna wicara khususnya di Kota Semarang yang berani menciptakan sesuatu , berani 

membuat sesuatu yang baru, berani berimajinasi berkreasi dan menghasilkan barang atau 

karya yang memiliki nilai jual, sehingga mereka dapat menciptakan lapangan dan 

menciptakan sukses bagi mereka sendiri.  
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