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STRATEGI KREATIF 

 

4.1. Konsep Verbal 

 4.1.1. Tema Kampanye 

Tema kampanye  ini ditujukan kepada remaja wanita usia  19-

25 tahun. Di mana remaja wanita sedikit yang mengetahui tentang  

Seasonal Affective Disorder, dalam kampanye ini juga diharapkan 

dapat membantu mencegah gangguan suasana hati akibat cuaca 

dan lebih bisa mengatasi gangguan suasana hati yang sedang di 

alami. Dalam penelitian yang telah dilakukan, masih banyak wanita 

usia remaja yang belum mengenal tentang Seasonal Afffective 

Disorder dan juga dampak yang ditimbulkan. Dalam kampanye ini 

lebih mengutamakan dalam mencegah sekaligus mengedukasi bagi 

target mengenai dampak yang di timbulkan akibat pengaruh cuaca 

yang ekstrim. Dalam perancangan ini, peneliti menggunakan model 

kampanye Ostegaard. Dalam perancangan ini, kampanye lebih 

menekankan pada pengetahuan terhadap pengenalan akan 

Seasonal Affective Disorder. Di dalam kampanye ini, diharapkan 

dapat menyampaikan pesan kepada target, sehingga menjadi pesan 

yang komunikatif dan persuasif. Menurut studi pustaka, pesan dapat 

mempengaruhi target audience apabila bersifat komunikatif dan 

persuasive dan juga menimbulkan perhatian, serta kertertarikan.  

 4.1.2. Konsep dan Judul Kampanye 

Dalam kampanye ini, bertujuan untuk mencegah Seasonal 

Affective Disorder bagi wanita usia remaja. Menurut data yang telah 

di dapat, cuaca dapat menimbulkan beberapa kerugian seperti 

gangguan kesehatan mental seseorang seperti gangguan suasana 

hati. Sedangkan wanita usia remaja rentan terkena gangguan 

suasana hati musiman akibat pengaruh hormonal yang sangat kuat. 

Dampak kerugian yang ditimbulkan yakni berkurangnya minat dalam 



 
 

beraktifitas akibat pengaruh cuaca yang buruk. Selain itu dapat 

menurunkan kualitas hidup serta kualitas kesehatan. Maka dari itu, 

penulis menciptakan suatu perancangan kampanye yang berkaitan 

dengan gangguan suasana hati musiman yakni berjudul “Moody 

Boosty”. Nama tersebut diambil sesuai dengan media utama yang 

akan digunakan yakni aplikasi. Menurut data yang di dapat, remaja 

lebih sering menggunakan gadget untuk berinteraksi atau melakukan 

aktifitas. Hal ini menjadi salah satu bentuk pendekatan agar dapat 

menyampaikan pesan secara komunikatif dan interaktif. Dalam 

pemilihan kata, menggunakan Bahasa nonformal, dan menggunakan 

Bahasa inggris. Tujuannya agar dapat lebih menarik audience 

khususnya target  SES A dan B, dengan gaya bahasa yang modern 

dan dapat diterima oleh target. Penggunaan kata “Moody” diambil 

dari kata “mood” atau suasana hati, sedangkan “boosty” merupakan 

sebuah kata yang diambil dari kata “boost” yang memiliki arti 

dorongan, istilah untuk dapat meningkatkan suasana hati agar lebih 

baik. 

 

4.1.3. Konsep Tagline 

Dalam kampanye yang berjudul “Moody Boosty” , terdapat 

tagline yakni “Control Your Mood, Control Your Day” . Dari tagline 

tersebut memiliki unsur pendukung kalimat yang bertujuan agar 

target audience dapat mengendalikan suasana hati yang sedang 

dialami karena pengaruh cuaca, dan dapat mengontrol aktifitas 

seharian dengan suasana hati yang baik. Sehingga dalam 

keseluruhan kampanye ini bertujuan untuk mengurangi seseorang 

mengalami perubahan mood yang buruk dan mengubah pola pikir 

target untuk selalu berpikir positif. 

 

 

 



 
 

4.1.4. Tone and Manner 

 Toner and Manner untuk media 

 

Dalam perancangan ini menggunakan tampilan 

modern dengan gaya desain yang modern dan 

ilustratif serta bersifat feminim. Penggunaan warna 

yang ditekankan menggunakan warna soft seperti 

merah muda dan pastel dan gradasi. Menurut data 

yang di dapat dari Dokter Anya Hulbert mengenai 

penelitiannya, wanita cenderung menyukai warna-

warna lembut. Gaya bahasa yang digunakan bersifat 

nonformal karena mengikuti target audience usia 

remaja, dan pemberian bahasa secara non formal 

agar tidak terkesan kaku dan juga lebih bersifat 

komunikatif.  

 

 Toner and Manner untuk kampanye 

 

Pada segi kampanye yang ditujukan, lebih terkesan 

simple, namun modern dengan menggunakan warna-

warna feminim seperti warna merah muda, warna 

yang lembut dan cerah untuk membangkitkan 

suasana hati dan menambah semangat. 

 

4.1.5. Bahasa yang digunakan 

Bahasa yang digunakan pada media promosi adalah Bahasa 

Inggris dan Bahasa Indonesia. Hal ini karena untuk menarik target 

SES A dan B. Bahasa yang digunakan bersifat modern, 

menyesuaikan target sasaran. Sedangkan penggunaan Bahasa 

Inggris hanya terdapat pada bagian judul kampanye dan tagline 

dengan pesan verbal yang bersifat fun dan modern untuk dapat 

menarik target sasaran  



 
 

4.2. Konsep Visual 

 4.2.1 Konsep Logo 

 

Gambar 4.1. Logo Moody Boosty 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Bentuk Payung 

Sumber : google 

 

Logo kampanye yang berjudul  “Moody Boosty” terinspirasi dari bentuk 

payung. Payung ini adalah benda untuk melindungi dari cuaca panas dan dingin. 

Selain itu bentuk payung tersebut sebagai simbolis dua musim yang ada di 

Indonesia. Logo tersebut ditujukan kepada target wanita remaja usia 18 - 25 tahun.  

Diharapkan dalam logo kampanye yang telah dibuat dapat mengurangi 

seseorang dalam mengalami perubahaan mood yang buruk secara tiba-tiba. Dan 



 
 

dapat mengubah pola pikir target untuk selalu berpikir positif terhadap segala 

sesuatu.  

 

4.2.2 Konsep Pemilihan Warna Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Logo kampanye 

Sumber: Data pribadi 2018 

Warna yang digunakan adalah warna cerah dan lembut 

bertujuan untuk memberikan kesan semangat dan juga menonjolkan 

kesan feminim sesuai dengan target sasaran. 

 

 



 
 

4.2.3 Tipografi logo 

 Tipografi lgo yang dipakai dalam kampanye ini ada dua jenis : 

 After Night 

 

 

 

 

Tipografi ini digunakan sebagai headline logo yang 

memberikan kesan feminis dan dinamis sebagaimana 

dengan perkembangan jaman yang sekarang sehingga 

terkesan modern dan tidak kaku. Dalam perancangan 

kampanye ini diharapkan agar target tertarik dengan 

media yang ingin dituju.  

 

 Aller 

Tipografi aller ini digunakan pada tagline logo 

yang lebih kecil dan terkesan ringan. Tujuannya 

adalah memberikan kesan yang mudah dibaca dan 

ringan untuk dilihat. Dalam tipografi ini juga 

mempertegas tujuan dalam media yang akan dibuat, 

sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik dan 

jelas. 

 



 
 

 

4.2.4 Konsep Ikon atau karakter 

 

Gambar 4.4. karakter 

Bentuk karakter untuk media terinspirasi dari sebuah bentuk 

awan, karena awan simbolis dengan cuaca. Karakter tersebut 

memiliki nama “Cloudia” yakni sebuah nama yang menyesuaikan 

dengan target wanita remaja. Karakter Cloudia ini bertujuan agar 

lebih dapat menjangkau pesan secara persuasif terhadap target 

sasaran.  

4.2.5 Konsep Pemilihan warna ikon 

Warna karakter yakni menggunakan warna putih sesuai 

dengan simbol awan, dan didukung dengan warna lembut dan cerah 

seperti merah muda dan kuning, agar menimbulkan kesan yang 

ceria, dan “moody” agar dapat menyatu dan menyesuaikan sesuai 

dengan realita kehidupan wanita remaja. 

4.3. Konsep Visualisasi Desain 

 4.3.1. Attention 

 Poster 

Poster ini dengan tujuan attention untuk lebih 

memberikan informasi awal mengenai seasonal 

affective disorder kepada target sasaran.  



 
 

 

 

Gambar 4.5. Poster 1 

Dalam poster tersebut menggunakan 

penggabungan ilustrasi dan fotografi. Dengan gaya 

desain simple dan modern. Penggunaan warna yang 

digunakan untuk background yakni warna merah 

muda, hal tersebut bertujuan untuk menyesuaikan 

target sasaran. Di dalam poster juga terdapat elemen 

objek berbentuk awan sebagai simbol cuaca. Di 

bagian bawah poster terdapat karakter awan dengan 

ekspresi sedih, menunjukkan perasaan yang buruk 

ketika sedang mengalami Seasonal Affective Disorder. 

Poster tersebut akan ditempatkan pada tempat umum 

seperti di berbagai universitas yang ada di Semarang. 

Seperti Udinus, UNIKA, UNNES, UNISBANK. Di mana 



 
 

merupakan kampus yang cukup terkenal yang ada di 

Semarang untuk menembus target sasaran usia 18 -

25 tahun. Selain itu poster tersebut akan diletakan 

pada tempat umum seperti restoran , cafe yang cukup 

popular di Semarang, dengan SES A dan B, yakni 

seperti Scoops, Antara Kata, Anak Panah dan juga 

ditempatkan di Mall Paragon. 
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Gambar 4.6. Poster Interaktif 

Dalam poster tersebut juga menggunakan 

penggabungan ilustrasi dan fotografi. Poster tersebut 

bertujuan untuk menarik target sasaran melalui indera 

pendengaran dan juga penglihatan dengan cara pada 

bagian awan dengan cuaca panas akan terdengar 

bunyi-bunyian seperti burung berkicau (menandakan 

bahwa hari sangat cerah) sedangkan pada awan 

bagian cuaca hujan menyuarakan bunyi tetesan air 

hujan. Hal ini sebagai bentuk awareness terhadap 

target sasaran, sekaligus bentuk reaksi terhadap 



 
 

cuaca melalui panca indera. Poster tersebut akan 

diletakan pada tempat umum seperti di videotron, 

karena untuk menyesuaikan dengan keadaan di luar.  

 

4.3.2. Interest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Instagram 

 

Dalam media instagram, diberikan sedikit informasi mengenai 

seasonal affective disorder. Dan terdapat fakta-fakta mengenai SAD. Bagian 

interest ini bagian di mana menarik perhatian target sasaran dengan cara 

mengajak target sasaran untuk mengikuti “Challenge Photo Action” di mana 

tone yang diberikan sama seperti tone poster,yakni terkesan feminim dan 

modern. 

Dalam bagian interest, terdapat challenge photo action di mana 

target terlebih dahulu mendownload aplikasi untuk dapat sebuah frame di 

mana frame tersebut menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada. 



 
 

Sehingga para partisipan atau target dapat mengambil foto tersebut dengan 

menggunakan frame.  

 

Gambar 4.8. Instagram feeds (Challenge Photo Action) 

 Video Teaser Apps 

 

 

Gambar 4.9. Scene video teaser apps 



 
 

Dalam pembuatan video ini bertujuan untuk mempromosikan aplikasi 

“MOODY BOOSTY” dengan target sasaran wanita remaja usia 18 – 25 

tahun. Video tersebut akan disebarkan di Youtube ads. 

 

 

4.3.3. Search 

 

Gambar 4.10. Apps “Moody Boosty” 

Bagian dari search, yakni perancangan aplikasi merupakan 

media utama dalam perancangan kampanye ini. Pada tahapan ini, 

diharapkan setelah target tertarik. Target akan mulai mencari tahu 

event yang ingin dijalankan dalam sebuah kampanye. Target akan 

mulai tertarik untuk mendownload aplikasi tersebut, dan mulai 

memainkan aplikasi tersebut. Dalam aplikasi tersebut, target akan 

diberikan informasi menarik mengenai fakta unik, seputar 

kesehatan, mini game, reminder weather, dan juga do it later 

(sebuah tool yang berguna untuk mengelola pekerjaan secara 

mudah dan tersusun rapi agar target tetap fokus terhadap 

pekerjaan yang sudah ditentukan dalam hari itu, sehingga cuaca 

bukanlah menjadi hambatan seseorang untuk menghentikan atau 



 
 

bahkan menunda pekerjaan). Selain target mendapat informasi 

seputar isi aplikasi, target juga dapat informasi seputar event 

kampanye yang akan dijalankan melalui media sosial.  

 

 

Gambar 4.11. Konten aplikasi 

 

Pada bagian profile akan muncul anak panah yang akan di 

geser ke atas,. Anak panah tersebut berfungsi sebagai tombol 

menu. Menu yang terdapat dalam aplikasi tersebut ialah do it later, 

mini games, info, rate your day, reminder weather, dan points. 

Gaya desain yang digunakan yakni menggunakan nuansa 

ceria dan semangat, juga menggunakan warna kuning sebagai 

warna dari menu yang ada. 

 

 



 
 

 

 

Gambar 4.12. Konten aplikasi 

Pada bagian ini terdapat konten berisi do it later, do it later ini 

berfungsi sebagai untuk mengolah aktifitas pengguna dengan 

mengatur jadwal pekerjaan yang akan diselesaikan.  

 

Gambar 4.13. Konten aplikasi 



 
 

Selain itu akan ada mini games fungsinya hanya untuk 

mengisi kejenuhan di saat sedang menunggu di dalam kemacetan 

atau di saat jeda aktifitas. 

 

Gambar 4.14. Konten aplikasi 

Terdapat menu point , poin yang didapat dari challenge photo 

action dan juga mini game dapat ditukarkan dengan berbagai 

macam reward 



 
 

 

Gambar 4.15. Konten aplikasi 

Pada bagian “Rate Your Day” ,memiliki fungsi untuk 

mengukur perasaan yang sedang di alami pada saat hari yang 

telah dilalui oleh pengguna. 



 
 

 

Gambar 4.16. Konten aplikasi 

Pada bagian ini, merupakan bagian dari interest, yakni 

challenge photo action, terdapat frame sebagai syarat mengikuti 

challenge tersebut. Kemudian setelah mendownload , pengguna 

dapat membagikan foto tersebut ke dalam Instagram. 

 

4.3.4. Action 

 

 

Gambar 11. Photobooth 

 

4.17. Gambar Denah 

Pada tahapan ini merupakan tahapan aksi 

kegiatan kampanye “Challenge your mood in every 

Season!” bertujuan selain untuk mempromosikan 

aplikasi “MOODY BOOSTY” , diharapkan target bisa 
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dapat berpartisipasi secara langsung. Kampanye 

tersebut berisi tentang aktifitas kegiatan jalan pagi 

bersama (Sebagai salah satu bentuk terapi cahaya 

untuk mengurangi dampak gangguan afeksi musiman) 

Dan juga akan ada photobooth. 

 

 

Gambar 4.18. Stage Challenge Day Action 

 

Gambar 4.19. Booth Merchandise 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20. Photobooth 

 

4.3.5. Merchandise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Snapback 



 
 

 

Gambar 4.22. Totebag 

 

 

 

Gambar 4.23. T-shirt bagian belakang 



 
 

 

 

Gambar 4.24 T-shirt bagian depan 

 

Gambar 4.25. Notebook 

 

 

 

 



 
 

Dalam keseluruhan media kampanye yang digunakan. Media utama yang 

terdapat dalam perancangan kampanye ini ialah apikasi di mana mengutamakan 

perkembangan teknologi dengan menyediakan sebuah media yang mampu 

menjangkau wanita remaja di Indonesia untuk dapat memahami kondisi cuaca yang 

sedang di alami melalui aplikasi “Moody Boosty”. Dalam hal ini, salah satu untuk 

mengurangi Seasonal Affective Disorder ini dengan psikoterapi atau sama halnya 

memberikan energi positif seperti quotes atau kata-kata positif setiap hari yang 

dapat meningkatkan hormon positif pada wanita sehingga dalam hal ini, dapat 

mengurangi pikiran negatif atau reaksi perasaan yang dapat menghambat aktifitas 

seseorang. Dengan adanya fitur yang terdapat dalam aplikasi “Moody Boosty” ini 

diharapkan dapat membantu seseorang untuk mengelola dan juga memantau 

aktifitas dan cuaca sekaligus. 

  


