
BAB IV 

STRATEGI VISUAL 

4.1 Konsep Verbal 

4.1.1 Judul 

Perancangan komunikasi visual ini memiliki judul “#UNPAPERTOWEL” yang mana 

merupakan fokus untuk menyampaikan informasi mengenai solusi dari permasalahan 

yang diangkat, yaitu tentang kerusakan hutan yang disebabkan karena berkurang nya 

pohon yang salah satunya diakibatkan oleh penggunaan tisu. Penggunaan hashtag dalam 

judul ini dimaksudkan bukan sebagai suatu gerakan, melainkan sebagai suatu topik 

pembicaraan yang memiliki berbagai konten di dalamnya. Penggunaan hashtag tersebut 

berfungsi sebagai suatu alat untuk membuat informasi tersebut tidak berhenti pada orang 

pertama namun dapat terus tersebar. 

4.1.2 Tema 

Mengatasi permasalahan lingkungan adalah tema dari perancangan komunikasi ini. 

Pesan disampaikan dengan memberikan pemahaman terhadap permsalahan yang 

diangkat kepada target sasaran, kemudian penyebab nya dan yang terakhir penyampaian 

informasi mengenai solusi yang dapat menjadi pencegahan masalah tersebut. 

4.1.3 Tagline 

Dalam perancangan ini, digunakan tagline yang berfungsi sebagai sarana untuk 

memperjelas pesan yang telah disampaikan secara visual. Tagline yang digunakan 

mewakili masing-masing media, sehinggi pesan yang disampaikan secara visual dan 

verbal dapat menjadi suatu kesinambungan. 

4.1.2 Bahasa 

Pemilihan bahasa yang digunakan dalam konsep verbal secara keseluruhan 

menggunakan Bahasa Inggris. Hal ini disesuaikan dengan target sasaran yang 

merupakan generasi milenial yang peka terhadap perkembangan secara global. 

Penggunaan bahasa tersebut dirasa memunculkan nuansa yang lebih serius sekalipun 

bahasa yang digunakan menggunakan slang atau tidak formal. 
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4.2 Konsep Visual 

4.2.1 Media 

1. Media Utama 

a. Tahap Pertama 

Desain yang dirancang adalah imitasi hutan yang disajikan secara vertikal pada 

dinding buatan. Imitasi ini menyajikan kondisi hutan Indonesia yang mulai 

menyempit karena penebangan pohon. 

Dengan tagline yang ditampilkan yaitu, “Its Happening There, But You Can Feel It 

Here”. Maksud dari kalimat tersebut adalah, kejadian penebangan pohon yang 

membuat wilayah hutan mulai menyempit terjadi jauh dari lingkungan sekitar kita, 

namun dampaknya dapat kita rasakan di sini seperti ada nya perubahan 

lingkungan. 

Perubahan yang dapat dirasakan antara lain adalah naiknya suhu di udara yang 

menyebabkan udara di sekitar lebih panas. Media ini kemudian di letakan pada 

area pintu keluar Mall Ciputra Semarang, yang dipilih terkait dengan target 

sasarannya yaitu SES A. Penempatan ini dimaksudkan untuk menciptakan kontras 

suhu yang tinggi. 

Saat berada di sekitar media dengan area hutan yang masih belum tertebang, maka 

target sasaran akan merasakan suhu sejuk dari pendingin mall, sedangkan saat 

pintu dibuka, yang dekat dengan media dengan area hutan yang tertebang, target 

akan merasakan perbedaan suhu dari dingin menuju panas. 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Gambar 4.1 Media Utama No.1 Nampak Jauh



Penyajian tagline kepada target sasaran menggunakan tipografi dengan 

memanfaatkan obyek dari hutan yaitu pohon yang tertebang. Halini dimaksudkan 

agar target sasaran tetap dapat merasakan nnuansa hutan secara utuh. 

 

b. Tahap Kedua 

Pada tahap pesan yang dikomunikasikan tidak terlepas dari tahap pertama yang 

merupakan informasi mengenai adanya perubahan yang terjadi di hutan. Namun 

pada tahap ini, target sasaran kemudian diinformasikan mengenai salah satu alasan 

yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut. Alasan tersebut adalah suatu 

kegiatan atau pola hidup yang dekat dengan target sasaran, yaitu penggunaan tisu 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam desain tersebut terdapat wilayah kecil hutan yang pohonnya telah tertebang, 

diantaranya terdapat gulungan tisu yag dimaksudkan bahwa pohon-pohon yang 

tertebang tersebut diantaranya digunakan untuk pembuatan tisu yang kita pakai. 

Tagline yang disajikan yaitu, “Does Your Tissue Have An Issue?” dimaksudkan 

untuk menimbulkan pertanyaan di dalam benak target sasaran bahwa tisu yang 

mereka mudakan dengan mudah hingga menjadi gaya hidup memiliki dampak 

negatif terhadap perubahan lingkungan. 
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Gambar 4.2 Media Utama No.1 Nampak Dekat



Penempatan desain ini berada di dalam Mall tidak jauh setelah media tahap 

pertama. Hal ini dimaksudkan untuk target sasaran dituntun menuju suatu 

informasi yang lebih mendalam. 
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Gambar 4.3 Media Utama No.2 Nampak Jauh

Gambar 4.4 Media Utama No.2 Nampak Dekat



c. Tahap Ketiga 

Pada tahap ini target mulai diperkenalkan dengan unpaper towel. Media yang 

dibuat adalah imitasi dari 2 batang pohon, dengan yang satu dalam kondisi 

tertebang dan yang satu lagi dalam kondisi utuh. Keduanya menjadi tempat dimana 

orang yang melewatinya dapat mengambil tisu, dari pohon yang tertebang, dan 

unpaper towel, dari pohon yang tidak tertebang, dan dapat menangkap pesanyang 

dimaksud secara langsung. Pesan yang dimaksudkan disini adalah bagaimana tisu 

membuat pohon tertebang, sebaliknya unpaper towel membuat pohon-pohon tetap 

utuh. Media ini ditempatkan di lantai paling atas mall Ciputra yang dekat dengan 

food fair dan kamar mandi. Hal ini dimaksudkan agar target dapat mengingat 

pesan yang mereka dapat daat melewati media tersebut. 
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Gambar 4.5 Media Utama No.3



2. Media Pendukung 

a. Tempat Sampah Berbentuk Batang Pohon 

Tempat sampah ini didesain membentuk seperti sebuah pohon dengan tagline di 

atas tutupnya bertuliskan “Kick The Tissue Away, Make The Forest Stay”. Kalimat 

kick dalam bahasa Inggris kerap dikaitkan dengan menendang atau membuang. 

Sehingga penempatan desain ini diletakan pada tempat sampah. Peletakan tagline 

berada pada bagian atas tempat sampah atau tutupnya agar dapat dilihat dengan 

mudah dan dibaca. Penggunaan bentuk kayu pohon ini juga merupakan konsistensi 

dari media yang dibuat mulai dari tahpa pertama hingga tahap ketiga. 

 

b. Unpaper Towel 

Pada tahap ketiga, unpaper towel yang dapat diambil berisikan judul dari 

komunikasi visual ini yaitu #UNPAPERTOWEL. Dari media tersebut, target 

sasaran dapat mencari informasi lebih lanjut terkait dengan pesan yang telah 

dikomunikasikan lewat penggunaan hashtag yang sering digunakan oleh target 

sasaran. 
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Gambar 4.6 Media Pendukung Tempat Sampah

Gambar 4.7 Media Pendukung Unpaper Towel



c. Sosial Media : Instagram 

Media instagram digunakan terkait dengan target sasaran yang sangat sering 

menggunakan media sosial ini dalam kesehariannya. Melalui media sosial tersebut, 

informasi mengenai pesan dari komunikasi visual akan disampaikan dengan lebih 

detail dimulai dari perubahan yang terjadi pada hutan di Indonesia, salah satu 

penyebabnya yaitu penggunaan dari tisu, serta adanya sebuah solusi yang dapat 

mencegah permasalahan lingkungan tersebut. Media sosial ini juga menjadi 

platform bagi target sasaran yang telah mengakses untuk berbagi cerita seputar 

penggunaan unpaper towel dlam keseharian mereka sehingga komunikasi visual 

tidak berhenti pada media utama melainkan dapat semakin menyebar. 
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Gambar 4.8 Layout Media Pendukung Instagram



d. Merchandise 

Bagi target sasaran yang telah berbagi ceritanya dalam penggunaan unpaper towel 

bisa mendapatkan merchandise. 

 

!28

Gambar 4.9 Merchandise Gantungan Kunci

Gambar 4.10 Merchandise Sticker



4.2.2   Warna 

Disesuaikan dengan tema dari perancangan yang adalah mengatasi permasalahan 

lingkungan, warna yang digunakan adalah earthtone yang berasal dari obyek alami di 

sekitar kita seperti coklat tanah, biru air, hijau daun, maupun benda-benda lain yang ada 

di alam. Dari konsep tersebut kemudian dipilih warna yang akan menjadi ciri khas dari 

perancangan komunikasi visual yaitu sebagai berikut: 

1. Coklat (#7b675a) 

Merupakan warna yang paling utama dalam earthtone itu sendiri. Warna coklat juga 

digunakan untuk menciptakan nuansa yang tenang sehingga diharapkan pesan yang 

dikomunikasikan dapat disampaikan secara perlahan dan ditangkap oleh target 

sasaran secara tepat. 

2. Hijau (#19998a) 

Dipilih sebagai warna yang erat kaitannya terhadap lingkungan, segala 

permasalahannya, serta konsep ramah lingkungan yang juga menjadi nilai mengapa 

unpaper towel diinformasikan kepada target sasaran dalam komunikasi visual ini. 

3. Coral (#e9927d) 

Merupakan salah satu unsur alam yang berada di dalam laut. Warna ini memberikan 

kesian yang ceria, hangat, dan optimis. Sehingga pesan yang disampaikan di dalam 

perancangan ini tidak menjadi suatu tuntutan melainkan memberikan pemahaman 

yang dapat mengena setiap target sasaran. 

Pantone ini juga dipilih untuk disesuaikan dengan target sasaran yaitu para milenial 

yang aktif mengikuti perkembangan tren. 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