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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

4.1 Konsep Verbal 

4.1.1  Tema Kampanye   

 Perancangan buku kreatif dalam upaya meningkatkan pemahaman remaja 

Indonesia akan informasi seks dan seksualitas ini dilandasi oleh tabunya informasi 

seks dan seksualitas terutama antara orang tua dan anak sehingga anak (remaja) 

sering kali simpang siur dalam memahaminya, bahkan akibat dari ketidaktahuan 

remajaakan informasi itu bisa merugikan diri sendiri, orang tua, dan orang-orang 

disekitarnya. Sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di era digital, tentu saja 

dampak buruk dari internet juga turut mempengaruhi tingkah laku remaja, 

tentunya berkaitan dengan seksualitasnya. Sudah cukup banyak remaja yang 

merasakan akibatnya, maka dari itu remaja sendiri harus dilandasi dengan 

informasi serta pengetahuan akan seksualitas sehingga mereka lebih berhati-hati 

dalam menjaga sikap termasuk menghargai hak orang lain, nyaman dengan tubuh 

sendiri, tidak melakukan penyimpangan seksual yang merugikan.  

 Namun di Indonesia, khususnya kota Semarang remajanya masih minim 

bahkan tidak tahu, serta tidak merata akan informasi seks dan seksualitas remaja. 

Kampanye sosial yang menghadirkan buku sebagai media utama dipilih untuk 

menyampaikan informasi secara kreatif dan interaktif ini harapannya akan bisa 

mengantarkan mereka untuk menjembatani mereka dalam mengerti tubuhnya 

sendiri. 

4.1.2 Konsep dan Judul Kampanye  

 Judul kampanye sosial ini yaitu “Tau Tabu” yang bila dijabarkan berarti 

remaja diharapkan ‘tau’ akan informasi seksualitas yang selama ini dianggap 

‘tabu’ dan sempit. Sehingga dengan adanya kampanye sosial ‘Tau Tabu’ ini 

pandangan remaja lebih ‘lurus’ dan lebih terbuka serta diposisikan dalam keadaan 

yang sewajarnya sesuai realita. 

4.1.3 Konsep Tagline 

 Penggunaan tagline dengan kalimat tanya “tabu atau belum tau?” ini 

akan memperjelas judul serta mengajak remaja untuk merefleksikan bagaimana 

mereka dalam memandang informasi tersebut, dengan membaca buku yang 
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menjadi salah satu media utama nantinya mereka akan mendapatkan informasi 

yang sebenarnya tidak tabu dan tidak melulu mengarah pada konten pornografi. 

Mereka hanya menganggap tabu karena mereka belum tau karena konten yang 

biasa dianggap ‘saru’. 

4.1.4 Tone & Manner  

 Perancangan kampanye sosial akan lebih terkesan playfull dan santai. 

Menggunakan illustrasi yang bertujuan untuk menarik minat remaja untuk 

membaca sekaligus memberikan gambaran dari informasi verbal yang dihadirkan 

agar remaja tidak bosan. Warna yang akan muncul nantinya adalah warna 

grayscale yang mempresentasikan tabu dan santai serta beberapa warna cerah 

sebagai ‘point of interest’ dan sebagai bentuk ‘playfull’ dalam rangkaian 

kampanye.  

4.1.5 Bahasa yang digunakan 

 Kampanye ditujukan kepada remaja dengan rentan usia 12-24 tahun, 

sehingga Bahasa yang digunakan Bahasa yang kiranya mudah dipahami dan 

cocok dengan remaja, santai dan tidak terlalu kaku. Buku ini juga menggunakan 

Bahasa Indonesia baik dalam konten keseluruhan kampanye maupun dalam media 

utamanya karena memang ditujukan kepada remaja Indonesia selain itu juga agar 

informasi yang diberikan lebih merata karena semua remaja pasti tau Bahasa 

Indonesia. 

4.2 Konsep Visual 

4.2.1  Konsep Logo 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo Kampanye 

Sumber: Data pribadi (2018) 
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Gambar 4.2 Bentuk Dasar Logo 

Sumber: Google (2018) 

 

 Konsep dan bentuk dasar logo terinspirasi dari otak diaman otak mampu 

menyetir sebagian besar pikiran, gerakan dan perilaku seorang manusia. 

 Kemudian bentuk logo diambil dari karakter dan sifat dari benang, benang 

merah kusut atau ‘ruwet’ yang menggambarkan simpang siurnya pikiran remaja dalam 

memaknai seks dan seksualitas, sehingga perlu ditarik dan dibenahi sehingga bisa 

‘lurus’ dan diposisikan sebagaimana mestinya. 
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4.2.2  Konsep Warna Logo 

 Warna yang digunakan adalah warna grayscale (abu-abu) yang 

mempresentasikan tabu, samar-samar namun juga terdapat kesan santai dan 

kalem. Dipadukan beberapa warna cerah sebagai ‘point of interest’ dan agar 

komposisi warna tidak membosankan serta sebagai bentuk ‘playfull’ dalam 

rangkaian kampanye. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Logo Kampanye dan Kode Warna 

Sumber: Data Pribadi (2018) 
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Gambar 4.4 Logo Kampanye Hitam Putih 

Sumber: Data Pribadi (2018) 

 

4.2.3  Tipografi Logo  

 

 

  

 

 

 Perancangan menggunakan font ‘Futura Handwritten’, font dipilih yaitu jenis 

handwriting font atau tulisan tangan dengan karakter santai sehingga memberikan 

kesan menyenangkan, dan mengarah ke arah remaja. 

 

4.2.4  Gaya Ilustrasi 

 Perancangan ini menggunakan ilustrasi den gan tujuan sebagai daya tarik 

remaja dalam upaya meningkatkan pemahaman mereka akan seks dan seksualitas, 

sebagai penjelas yang terkandung dalam informasi verbal. Gaya yang digunakan dalam 

kampanye ini yaitu ‘flat line’ menggunakan unsur utama garis, sebagai satu kesatuan 

atau benang merah antara logo dan konten visual kampanye. Bentuk ilustrasi yang 

muncul tidak benar-benar mirip, namun mengalami penyederhanaan pada setiap 

karakternya dengan goresan freehand. Dalam pewarnaannya mendominasi warna abu-

abu sebagai warna utamanya, namun ada beberapa bagian yang menggunakan warna 

cerah sebagai pendukungnya. 
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Gambar 4.5 Gaya Ilustrasi dan Pewarnaan 

Sumber: Data Pribadi (2018) 

4.3 Visualisasi Desain 

4.3.1  Attention 

 Ambient Media 

Ambient media ini bertujuan sebagai kognisi dalam memberika 

informasi awal atau memberi awareness terhadap remaja memngenai 

kampanye sosial dengan copywrite ‘semua berawal dari caramu 

memandang’ dan ‘lihat baik-baik kamu tau mana yang baik’. 

Penempatan ambient ini pada toilet mall maupun toilet café dengan 

layout dan posisi toilet seperti contoh gambar prototype dibawah, sehingga 

setiap remaja yang membacanya perlu memanfaatkan kaca cermin agar 

tulisan dapat terbaca dengan jelas, ambient media tersebut memiliki arti 

bahwa setiap remaja haruslah memiliki perspektif atau sudut pandang yang 

tidak hanya satu arah, seperti halnya dalam menangkap informasi 

seksualitas, harus dengan pikiran terbuka, menangkap informasi dengan 

benar dan melihat dari perspektif positif. 
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Gambar 4.6 Ambient Media 

Sumber: Data Pribadi (2018) 
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 Sosial media 

Penulis juga menggunakan sosial media untuk berinteraksi dengan 

remaja-remaja, dengan konten awal yaitu tentang bagaimana memandang 

seksualitas yang benar, mengajak remaja untuk lebih terbuka akan 

informasi tersebut, lalu memberika konten mitos-mitos dan fakta 

mengenai seksualitas remaja. Sehingga dapat memicu rasa penasaran para 

remaja untuk lebih tau kampanye sosial yang berlangsung. 

Gambar 4.7 Desain Postingan Sosial Media (Instagram) 

Sumber: Data Pribadi (2018) 

 

 Gelang tangan 

Pemberian gelang tangan secara acak kepada remaja ini akan 

dilangsungkan di Car Free Day di Simpang Lima Semarang pada minggu 

awal kampanye, gelang dimaknai sebagai sesuatu yang mengikat, 

mengikat seluruh remaja untuk melawan dampak negatif dari 
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ketidaktahuan informasi seksual, gelang ini juga sebagai salah satu kognisi 

dengan konten Logo dan tagline dari logonya saja, sehingga mampu 

membuat remaja penasaran untuk tau lebih lagi.  

Gambar 4.8 Desain Gelang  

Sumber: Data Pribadi (2018) 

 

  



68 
 

 

 Stiker motor dan mobil 

Penempelan stiker ini bersifat afkesi dan kognisi bertujuan sebagai 

awareness pada remaja dan menggiring mereka untuk ketahapan ‘search’ 

dan lebih tau kampanye ‘Tau Tabu’. Stiker ini memiliki konten Logo, 

Tagline, alamat website, dan username media sosial kampanye.  

  

Gambar 4.8 Desain Stiker 

Sumber: Data Pribadi (2018) 

 

4.3.2  Interest 

 Audio Visual  

Konten untuk audio visual berisikan tentang promosi acara 

dan mengajak untuk mengubah persepsi mereka tentang informasi 

seksualitas menjadi lebih positif agar tidak dianggap tabu. 
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Gambar 4.9 Scene Audio Visual 

Sumber: Data Pribadi (2018) 

 

 

 



70 
 

 Poster 

Poster ini memuat tentang isi dan tujuan dari kampanye, menampilkan 

pengisi acara yang mampu menarik masa, seperti Grup Vokal GAC 

(Gamaliel, Audrey, Cantika) dan komika yang cukup eksis dan lucu yaitu 

Pandji Pragiwaksono, dalam poster tersebut juga sudah dijelaskan bahwa 

acara tersebut gratis ditambah dengan akan diadakannya pembagian buku 

kepada remaja. 

Poster ini dibagi menjadi 2 versi, yaitu vertical dan horizontal, untuk 

poster horizontal akan ditempatkan di Mall, café, sekolah dan tempat-

tempat dengan mobilitas padat remaja. Untuk poster vertical ini  

ditempelkan dengan memanfaatkan tempat kosong pada halte Trans 

Semarang dimana tempat tersebut sering dijumpai anak sekolah yang 

hendak berangkat atau pulang sekolah.  
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Gambar 4.10 Poster dan Contoh Pengaplikasian 

Sumber: Data Pribadi (2018) 
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4.3.3 Search 

 Website 

Website berisikan tentang event yang akan berlangsung, dimana 

dalam website tersebut remaja bisa mengetahui berapa hari lagi acara 

tersebut diadakan, dan terdapat challenge yang bisa diikuti oleh remaja pra 

acara. 

Gambar 4.11 Desain Website 

Sumber: Data Pribadi (2018) 

 

 Sosial Media  

Sosial media ini sebagai media pendukung website, konten pada 

postingan sosial media akan mengarahkan remaja untuk mengakses 

website yang sudah ada. 
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4.3.4 Action 

 Buku Kreatif 

Gambar 4.12 Beberapa Desain Buku ‘TauTabu’ 

Sumber: Data Pribadi (2018) 
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 Panggung 

Gambar 4.13 Desain Panggung 

Sumber: Data Pribadi (2018) 

 

 Gate 

Gambar 4.14 Desain gate dan pembatas 

Sumber: Data Pribadi (2018) 
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 Layout Event 

Gambar 4.15 Desain dan Layout Event 

Sumber: Data Pribadi (2018) 

 

Gambar 4.16 Desain 3D Event  

Sumber: Data Pribadi (2018) 
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4.3.5 Share 

 Merchandise 

 

Gambar 4.17 Merchandise 

Sumber: Data Pribadi (2018) 
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 Voucher 

 

Gambar 4.18 Desain Voucher Pembelian 

Sumber: Data Pribadi (2018) 

 

  


