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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

4.1 Konsep Verbal 

 4.1.1 Tema Kampanye 

Tema kampanye ini adalah melatih diri untuk lebih bertanggung jawab 

dengan tugas dan dapat memanfaatkan waktu dengan efektif. Dengan tema ini 

diharapkan audience dapat mencegah adanya kebiasaan prokrastinasi dengan 

berlatih dan membiasakan diri sedikit demi sedikit untuk dapat lebih tepat 

waktu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

Dengan ketepatan waktu dan keefetifan dalam menggunakan waktu, 

diharapkan dapat mencegah audience menjadi seorang procrastinator dimasa 

kerjanya nanti. Melatih diri sejak dini menjadi pribadi yang lebih bertanggung 

jawab dengan tugas yang diberikan dan mengatur waktu dengan baik. 

Dengan tema dasar melatih diri, dikembangkan pula dengan konsep 

modern dan khas mahasiswa. Dengan memanfaatkan gadget dan tegnologi 

sebagai hal-hal yang paling sering digunakan oleh mahasiswa, hal ini diketahui 

berdasarkan survey angket yang disebarkan kepada 200 lebih mahasiswa 

diseluruh Semarang. 

Kampanye ini juga memiliki produk utama yaitu aplikasi. Aplikasi 

adalah hal praktis yang dapat didapatkan secara gratis dan mudah melalui 

gadget. Aplikasi ini merupakan media untuk melatih agar tindakan prokrastinasi 

dapat dicegah dan melatih untuk sedikit-demi sedikit tidak melakukan 

prokrastinasi akademik. Aplikasi ini memiliki konsep dasar dan kegunaan 

utama sebagai cek list tugas dan reminder. Kemudian didampingi dengan 

tambaha reward sehingga dapat memacu mahasiswa untuk tidak melakukan 

prokrastinasi akademik melalui jalan yang positif dan tidak memaksa. Dengan 

hati yang senang dalam menjalani tugas, diharapkan lama kelamaan kebiasaan 

tidak menunda pekerjaan lah yang akan berkembang dalam mindset mahasiswa.  

 4.1.2 Konsep Judul Kampanye 
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Konsep kampanye ini adalah untuk merubah perilaku dan mencegah 

prokrastinasi akademik. Maka dibutuhkan judul yang positif dan mengandung 

semangat dan keoptimisan dengan maksud agar menjadi semangat dan optimis 

pula dalam mengerjakan setiap tugas. Sesuai dengan isi dari media utama nya 

yaitu aplikasi yang memberikan semangat dengan memberi reward ketika 

berhasil menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. 

Judul kampanye ini adalah “Hit The Task!” Menggunakan bahasa 

Inggris karena target nya adalah mahasiswa ( kalangan terpelajar ) dengan Ses 

A-B sehingga pasti akan memahami bahasa Inggris. Hit disini dimaksudkan 

untuk menyelesaikan. Hit artinya adalah memukul. Memukul disini digunakan 

untuk memberikan kesan yang semangat dan optimis dalam kata 

menyelesaikan. 

 4.1.3 Konsep Tagline Kampanye 

Tagline kampanye yaitu “As Soon As Now” Dimaksudkan untuk 

memberi dorongan dengan kata yang artinya sesegera sekarang. Maksudnya 

adalah agar tugas-tugas segera dikerjakan tanpa ada penundaan waktu. 

Memberikan penegasan bahwa mahasiswa siharapkan dapat menyelesaikan 

tugas-tugasnya sesegera mungkin tanpa adanya penundaan sehingga tidak 

terjadi tindakan prokrastinasi akademik. Sehingga bias menggunakan waktu 

dengan efektif. 

Tagline masih menggunakan bahasa Inggris karena menyesuaikan target 

dan juga judul. Bahasa yang digunakan dalam kampanye ini juga akan 

menggunakan bahasa Inggris. 

 4.1.4 Tone and Manner 

Perancangan ini baik media maupun kampanye akan menggunakan 

warna-warna yang hangat dan tetap dikemas dalam nuansa yang sederhana dan 

modern. Warna hangat memberikan kesan yang semangat, ceria ( Fun ), dengan 

memberikan gradasi dan tidak menggunakan teknik block membuat nuansa nya 

menjadi lebih dinamis dan friendly. 

Ceria, friendly, semangat dan simple menjadi ide utama gaya dan 

pemilihan warna dalam perancangan ini. Didapatkan dari target yang masih 
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muda yaitu para mahasiswa, membutuhkan sebuah dorongan yang positif dan 

friendly sehingga tidak terkesan kaku dan membosankan. Juga memberikan 

kesan yang ceria dan bersemangat sehingga ketika melihat perancangan ini 

diharapkan audience juga akan menjadi ceria dan bersemangat dalam 

menyelesaikan tugas – tugas mereka. Dengan sentuhan modern dan simple akan 

mengemas perancangan ini dengan apik. 

 4.1.5 Pemilihan Bahasa 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris 

digunakan agar cakupan dari perancangan ini luas. Dan juga disesuaikan dengan 

target audience yaitu mahasiswa Ses A-B yang akan dapat menerima bahasa 

Inggris dengan sangat baik. Bahasa Inggris yang digunakan adalah bahasa yang 

sederhana sehingga tidak menyulitkan untuk memahaminya. Gaya bahasa yang 

digunakan adalah bahasa yang menarik perhatian namun sederhana dan mudah 

dipahami. 

4.2 Konsep Visual 

 4.2.1 Konsep Logo 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo  

Sumber : Dokumen pribadi 

Logo ini diambil dari logotype yang digabungkan dengan logogram 

secara langsung. Logotype disini diambil yang memiliki bentuk sudut lengkung 

dan menggunakan hurur kecil, bukan kapital. Bentuk huruf cenderung besar, 

sehingga dapat memberikan kesan fun dan tidak kaku. Namun dengan 

penggunaan typeface sanserif dapat memberikan kesan yang modern. 
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Sedangkan logogram yang digunakan adalah tanda centang yang 

memberikan makna “task” yang sudah terselesaikan. Karena makna dari judul 

Hit The Task sendiri adalah “selesaikan tugasmu”. Kemudian diberikan pula 

tagline “as soon as now’ yang artinya “lakukanlah sekarang” di bagian bawah 

logo yang mempertegas maksud dari judul. 

4.2.2 Konsep Warna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Warna Logo  

Sumber : Dokumen pribadi 
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  Warna yang digunakan adalah warna hangat, yaitu jingga dan kuning. 

Warna hangat memberikan kesan yang optimis dan friendly, sedangkan warna 

kuning sendiri memiliki makna keceriaan sehingga dapat menampilkan kesan 

fun pada logo. 

4.2.3 Konsep Typography 

Typography yang digunakan ada dua jenis, yaitu typography untuk head 

text dan untuk body text. 

Untuk head text digunakan font  

Font ini dipilih karena merupakan salah satu jenis font sanserif dan 

memiliki ujung sudut yang melengkung, serat memiliki bentuk yang tebal 

sehingga lebih memberi kesan yang ceria namun tetap modern. 

Untuk body text digunakan font 

Helvetica 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890 

Font ini memiliki kesan modern dan memiliki tingkat keterbacaan yang 

tinggi, sehingga sangat cocok digunakan untuk body text. 
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4.2.4 Konsep Fotografi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

   Gambar 4.3 Foto  

Sumber : Dokumen pribadi 

 

 Foto merupakan salah satu unsur pendukung dalam perancangan ini. Konsep 

dari foto ini adalah menggunakan human interest. Lebih memberikan penekanan 

pada ekspresi wajah yang frustasi atau malas dan menunjukkan kegiatan 

prokrastinasi yang mereka lakukan ditengah mengerjakan tugas. Selain 

menampilkan ekspresi frustasi akibat dari prokrastinasi, juga menampilkan ekspresi 

yang bahagia. Menunjukkan jika tanpa prokrastinasi mereka akan lebih bahagia. 
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 Menggunakan warna hitam putih karena nantinya akan ditimpa dengan warna 

jingga dan kuning yang diberikan trasnparansi, sehingga dapat menjadi senada 

dengan desain. 

4.3 Visualisasi Desain 

 4.3.1 Attention 

  Photobox 

Photobox ini memiliki tujuan untuk menarik massa mahasiswa karena 

photobox ini akan diletakkan di kampus kampus dan juga di cafe Antarakata. 

Photobox ini memiliki tujuan untuk menyadarkan diri mahasiswa apakah 

mereka adalah seorang prokrastinator atau bukan. Dengan adanya media 

interaktif seperti ini maka mahasiswa akan merasa tertarik untuk mengikuti 

event ini. 

Setelah berfoto dilayar akan muncul nama instagram dan website event. 

 

 

 

Gambar 4.4 Photobox dan Twibon 

Sumber : Dokumen pribadi 

Twibon Photobox 

Setelah berfoto, mahasiswa yang menggunakan photobox ini akan 

mendapatkan cetakan foto ini dalam sebuah twibon. Pada bagian belakang akan 

diberikan barcode yang dapat discan untuk menuju ke instagram event ini. 
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 4.3.2 Interest 

  Instagram & Iklan 

   

 Gambar 4.5 Instagram 

         Sumber : Dokumen pribadi 
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Gambar 4.6 Iklan Aplikasi 

            Sumber : Dokumen pribadi 

Dalam tahap interest ini akan menggunakan instagram sebagai media utama 

sebagai penyampaian pesan. Akan ada iklan pada instagram dalam bentuk 

postingan menceritakan tentang prokrastinasi akdemik dan juga perasaan yang 

dirasakan oleh prokrastinator. Selain iklan instagram dalam bentuk poster, juga 

ada postingan dalam bentuk iklan aplikasi. Yang juga akan di masukkan pada 

bioskop sebagai media menarik massa, terutama mahasiswa. 

Kupon Online 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Ticket 

               Sumber : Dokumen pribadi 
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  Kupon ini akan didapatkan setelah mengupload foto dari ke instagram 

dari foto yang didapatkan di photobox. Setelah itu akan mendapatkan password 

dan username untuk login ke website, setelah itu akan mendapatkan tiket ini 

secara online. Yang dapat ditunjukkan pada hari H.  

 4.3.3 Search 

 Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 4.8 Website 

                        Sumber : Dokumen pribadi 

  Dalam tahap ini menggunakan website sebagai media untuk 

memberikan informasi lebih lanjut mengenai prokrastinasi akademik dan 
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mengenai event hit the task. Serta sebagai media untuk mendapatkan online 

ticket untuk masuk ke dalam event. 

 

Gambar 4.9 X-banner 

             Sumber : Dokumen pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Baliho 

             Sumber : Dokumen pribadi 

X-banner dan Baliho 

  Selain website juga ada media iklan yang menginformasikan mengenai 

event secara massal kepada masyarakat. 
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    4.3.4   Action 

 Dalam tahap ini menggunakan media event sebagai sarana utama. Dalam event 

ini akan dilakukan di Antarakata Coffee Cafe, pada tanggal 2 dan 3 Mei 2019. Dalam 

event ini akan ada launching aplikasi yang menjadi media utama dalam perancangan 

mencegah prokrastinasi akademik.  

 Event ini akan memiliki pembicara yaitu Cinta Laura dan seorang Psikolog 

untuk membicaarakan mengenai prokrastinasi akademik dan bagaimana tips dan trick 

mengatasi prokrastinasi akademik. 

 Kemudian aplikasi akan membantu menjadi media utama yang dapat dengan 

mudah didapat dan digunakan oleh mahasiswa. Visual yang digunakan pada aplikasi 

ini menggunakan bentuk melengkung dan cembung dan warna yang hangat sehingga 

memberikan kesan ceria. 
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Gambar 4.11 Aplikasi 

         Sumber : Dokumen pribadi 

 

    4.3.5   Share 

 Pada tahap ini akan menggunakan kupon buy 1 get 1 untuk media share. Kupon 

ini akan didapatkan dari meng-upload screen capture download app lalu akan 

mendapatkan kupon ini di Antarakata. Kupon ini dapat digunakan oleh 2 orang. 

Sehingga otomatis akan mengundang 1 orang lagi untuk datang ke Antarakata. Di 

Anatarakata akan diberi photobox yang dapat dicoba secara bebas oleh pengunjung. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Kupon 

Sumber : Dokumen pribadi 
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 Juga menggunakan fiture story di aplikasi untuk menshare kan kegiatan atau 

cerita prokrastinasi pengguna hari itu. Selain itu juga menggunakan merchendise 

yang akan dibagikan ketika event berlangsung, supaya nama hit the task tetap dikenal 

melalui merchendise yang dipakai oleh mahasiswa, maka dari itu merchendise yang 

dibuat adalah benda benda yang selalu dibawa dan digunakan mahasiswa, seperti 

totebag, notebook, pin, gantungan kunci dan sticker. 
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Gambar 4.13 Merchendise 

Sumber : Dokumen pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


