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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1   Konsep Verbal 

4.1.1 Konsep tema kampanye 

     Tema kampanye ini adalah bentuk penyadaran terhadap perasaan insekuritas 

dan pencegahan akan dampak psikologis yang ditimbulkan. Bersifat membangun 

kepercayaan diri dan memotivasi diri untuk tidak merasa insekuritas pada 

kemampuan/potensi diri yang dimiliki. Media yang digunakan untuk kampanye 

bersifat sebagai pelatihan diri agar dapat meminimalisir perasaan insekuritas 

tersebut. 

4.1.2 Konsep judul kampanye 

     Judul dari perancangan kampanye ini adalah your bright future dengan maksud 

ingin meningkatkan kepercayaan diri target audiens dengan menggunakan judul 

kampanye masa depanmu yang cerah. Gaya Bahasa yang akan digunakan untuk 

perancangan adalah gaya Bahasa yang bersifat motivasi, lebih ke arah kritik 

membangun. Gaya visual dalam perancangan ini lebih menggunakan illustrasi 

grafis pada setiap medianya. 

4.1.3 Tone and manner 

     Kampanye ini menggunakan warna merah muda yang memunculkan kesan 

feminim, fresh dan fun. Pemilihan warna lebih di dominasi dengan warna hangat 

dengan tujuan untuk memberikan semangat dan memberikan dorongan untuk 

berfikir positif (teori warna).  

 

Gambar 4.1 penggambaran tone & manner 

Sumber data pribadi 
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4.1.4 Konsep pemilihan bahasa 

     Perancangan kampanye ini menggunakan pendekataan bahasa inggris 

penggunaan bahasa dengan alasanya perempuan dengan latar belakang 

pendidikan tinggi menganggap bahasa inggris sebagai tren yang modern. Daya 

tarik pesan yang digunakan adalah daya tarik yang bersifat persuasive, dan 

menimbulkan penasaran dalam bentuk motivasi. 

4.2 Konsep Visual 

4.2.1 Konsep logo 

 

Gambar 4.2 Logo kampanye 

Sumber data pribadi 

 

     Konsep logo kampanye secara visual mencerminkan sisi modern, dan feminim. 

Hal yang ingin dikatakan dari visual logo tersebut bahwa target audiens 

(perempuan) dapat berrsinar dan memiliki masa depan, jangan khawatir. Logo 

terdiri dari logotype dan logogram. Logotype sendiri adalah your bright future yang 

dapat diartikan masa depanmu cerah. Alasan penggunaan kalimat tersebut di 

karenakan target audiens yang mengalami insekuritas penyebabnya adalah 

rendahnya tingkat kepercayaan diri.  

     Your bright future juga menjadi tagline dalam kampanye khusus perempuan ini. 

Oleh karena itu menggunakan kalimat yang bermotivasi diharapkan mampu 
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meningkatkan sugesti pada diri. Kemudian pada bagian logogram menggunakan 

icon dengan bentuk bolam lampu dengan memanfaatkan negative space berupa 

siluet perempuan, tidak lupa pengggunaan garis lengkung pada lampu tersebut. 

4.2.2 Konsep warna 

 

Gambar 4.3 penggambaran warna logo 

Sumber data pribadi 

 

     Pengaplikasian warna pada logo menggunakan teknik gradasi 2 warna. Pemilihan 

warna menggunakan perpaduan warna merah muda. Pemilihan warna merah muda 

mencerminkan sisi feminisme. Warna yang dipilih memiliki kesan warna hangat, 

dengan tujuan untuk memberikan semangat dan memberikan dorongan untuk 

berfikir positif (teori warna). Warna logo juga merupakan cerminan dari tone 

manner kampanye.  

4.2.3 Konsep typografi 

     Typeface yang digunakan 2 jenis yaitu,  

Yang pertama merupakan jenis typeface sans serif memunculkan sifat modern, 

minimalis dan mudah dibaca. Pengaplikasian typeface pertama ini, digunakan pada 

headline di berbagai media tahapan kampanye. Sedangkan pengaplikasiaan 

typeface kedua ini berfungsi melengkapi komponen desain yang ada. 
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Yang kedua merupakan jenis typeface script memunculkan sifat fleksibel, 

feminim.  

 

 Gambar 4.4 penggambaran jenis typeface 

Sumber data pribadi 

 

4.2.4 Konsep visualisasi desain 

 

Gambar 4.5 penggambaran visualisasi desain 

Sumber data pribadi 

 

 

Gambar 4.6 pattern desain 

Sumber data pribadi 
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     Dalam pembentukan gaya desain, terdapat pattern design yang digunakan 

sebagai background dasar dalam pengapliaksian desain kampanye. Bentuk dasar 

dari pattern tersebut merupakan bentuk (curved), melengkung. Munculnya pattern 

tersebut untuk menambah daya tarik target audiens pada desain kampanye. 

     Konsep visualisasi desain menggunakan teknik illustrasi grafis. Dengan 

pendekataan flat character desain. Alasan penggunaan teknik desain illustrasi 

adalah kesan yang dimunculkan lebih dinamis, lebih dekat dengan target audiens. 

Pemilihan gaya desain ini juga di sesuaikan dengan data observasi yang ada. Sudah 

banyak produk khusus wanita di pasaran yang menggunakan gaya desain realisitis 

atau konsep fotografi. Dan kampanye ini muncul dengan pendekatan gaya desain 

yang berbeda agar memunculkan kesan fresh dan fun pada target audiens.   

4.3 Visualisasi Desain 

4.3.1 Attention 

1. Media interaktif 

Media interaktif digunakan pada tahapan awal untuk menarik perhatian target 

audiens, mengenai permasalahan insekuritas calon pekerja perempuan. Jenis 

media yang digunakan dalam media interaktif adalah printed ads. Visual dalam 

media berupa penggambaran 2 sisi perempuan yang merasa insekuritas 

(diperlihatkan dengan gesturenya mengigit kuku tangan). Penggambaran 

tersebut berupa perbandingan antara perempuan yang sedang mencari kerja 

dengan perempuan yang telah wisuda (fresh graduated). Peletakan media 

interaksi ini ada pada rak buku, sedangkan fungsi dari media interaksi adalah 

sebagai signage untuk jobseeker yang sedang mencari buku.  

Dalam pengaplikasianya disebut media interaksi karena headline berfungsi 

sebagai pesan untuk berinteraksi. Sistem kerjanya jika target merasakan hal yang 

sama (insekuritas) target bisa mengambil mercendaise yang ada. Dan setelahnya 

melakukan scaning barcode untuk menuju ke tahap attention selanjutnya. 
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Gambar 4.7 penggambaran printed ads  

Sumber data pribadi 
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Gambar 4.8 penggambaran media interaktif 

Sumber data pribadi 

 

2. Iklan pendek digital media 

Menggunakan iklan berdurasi pendek, bersponsor melalui media digital yang 

terdapat fitur tersebut. Iklan tersebut lebih berbentuk motion untuk menarik 

perhatian target audiens menuju akun official media kampanye, sekaligus 

mendapat informasi mengenai insekuritas. Iklan digital media menggunakan 

media social Instagram, durasinya sekitar 15 detik. Konsep iklan ini adalah 

menggambarkan perilaku jobseeker yang mengalami isekuritas. 
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Gambar 4.9 penggambaran iklan pendek medsos 

Sumber data pribadi 
 

 

 Konten media sosial (study case) 

Dalam strategi tahapan attention, penggunaan konten media sosial sebagai 

interaksi dengan target audiens. Dalam hal ini, konsepnya adalah study case. 

Konsep dari study case ini dimana target audiens bisa turut serta dalam case/kasus 

yang ada. Dalam hal ini kasus tersebut berupa memilih mana sikap dari gambar 

yang ada yang menunjukan sikap insekuritas. Untuk kelanjutanya study case ini 

akan di umumkan di bagian tahapan Share. Media yang digunakan yaitu facebook 

dan twitter. 
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Gambar 4.10 penggambaran konten medsos (study case) 

Sumber data pribadi 

 

4.3.2 Interest 

1. Brand Activation  

     Brand activation sebagai pengenalan kampanye, melalui booth interaksi, 

photo box challenge, pembagian brochure mengenai masalah insekuritas yang 

dialami. Lokasi di paragon mall dan citra land semarang, bekerja sama dengan 

outlet naughty. Dalam Brand activation yang menggunakan media utama photo 

box terdapat template untuk melakukan challenge tersebut. Ada 4 template 

profesi wanita di Indonesia, mengenakan setelan pakaian seragam dengan 

berbagai macam profesi, namun pada bagian atas kepala nantinya di interaksikan 

oleh pengunjung yang sekaligus target audiens melakukan photo challenge.  
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Gambar 4.11 penggambaran brand activation & template photo box 

Sumber data pribadi 
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2. Tissue pack (merchendaise) 

     Merchendaise berupa Tissue dengan packaging desain visual mengenai 

gambaran sikap perempuan yang mengalami insekuritas, tujuan dari konsep 

tersebut supaya target lebih mawas diri. Konsep dari packaging tissue ini adalah 

jika kemasan dibuka, maka tangan yang menutupi mulut tersebut juga terlepas 

dan muncul senyuman. Lokasi pembagian tissue tersebut di kampus kota 

Semarang. 

 

 Gambar 4.12 penggambaran tissue pack merchandise 

Sumber data pribadi 

 

 

3. Teaser applikasi mobile 

Teaser applikasi ini, konsepnya memperlihatkan workflow dari applikasi your 

bright future. Teaser ini berada pada media sosial. 
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Gambar 4.13 penggambaran teaser app mobile phone 

Sumber data pribadi 

 

4.3.3 Search 

1. Iklan Pop up di website 

Penggunaan media iklan pop up ini membuat target audiens mencari tahu 

tentang applikasi yang di iklankan. Karena konsep dari iklan pop up bersifat 

seperti spam (menyampah dan mengganggu). Diharapkan ketika iklan pop up 

ini muncul target mencari informasi lebih. Iklan pop up ini diletakan pada 

website khusus perempuan. 
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Gambar 4.14 penggambaran iklan pop up 

Sumber data pribadi 

 

2. Konten sosial media 

Target audiens sangat dekat sekali dengan gadgetnya. Pada gadget saat ini 

sangat dekat dengan media social. Dalam hal ini penggunaan media social 

berupa Instagram dan facebook. Desain sendiri menggunakan konten 

illustrasi. 

 



49 
 

 

Gambar 4.15 penggambaran konten medsos search 

Sumber data pribadi 
 

4.3.4 Action 

Mengunduh applikasi mobile phone, applikasi ini berisikan tentang bagaimana cara 

meregulasi pernapasan ketika kita mengalami insekuritas secara tiba-tiba yang 

berdampak kecemasan, terdapat Relaxing music untuk penenangan pikiran akibat 

kecemasaan serta terdapat konten video yang kontennya berisikan motivasi 

pembangun, di bawakan oleh beberapa tokoh anak muda perempuan.  Lalu terdapat 

sesi tanya mengenai permasalahaan insekuritas menjelang dunia kerja tiap 1 

minggu sekali melalui live chat pada applikasi.  
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Gambar 4.16 penggambaran applikasi your bright future 

Sumber data pribadi 
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4.3.5 Share 

1. Merchandise x your bright future berupa map/ amplop untuk mengirim berkas, 

template cv creative, notebook, alat tulis, tempat id card, stiker, casing 

handphone, flash disk.  

2. Study case, target audiens diminta ikut serta (study case berada pada tahap 

attention). Dalam hal ini, konsepnya adalah study case. Konsep dari study case 

ini dimana target audiens bisa turut serta dalam case/kasus yang ada. Dalam hal 

ini kasus tersebut berupa memilih mana sikap dari gambar yang ada yang 

menunjukan sikap insekuritas. Untuk kelanjutanya study case ini akan di 

umumkan di bagian tahapan Share. Media yang digunakan yaitu facebook dan 

twitter, terdapat system rewarding untuk merchandaise official. 

3. Kompetisi vlog, menceritakan tentang insekuritasnya, bagaimana sebelumnya dia 

mengalaminya, dan cara menghentikan insekuritasnya, kemudian setelah 

mendownload applikasi hal apa yang di rasakan. Selanjutnya target audiens 

diminta untuk me review kelebihan dari applikasi your bright future. Dan kegiatan 

kampanye yang diikuti, serta alasan mengikuti kampanye tersebut. 3 orang 

beruntung akan mendapatkan hadiah dari kampanye your bright future. 

 

 



52 
 

       

 

 

Gambar 4.17 penggambaran merchandise 

Sumber data pribadi 

  


