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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1 Konsep Verbal 

4.1.1 Tema Perancangan 

Tema perancangan ini adalah memberikan infomasi mengenai penataan 

lingkungan tempat tinggal di kalangan remaja dan pemuda (16-22 tahun) 

Tambak Lorok Semarang. Dengan tema ini diharapkan audience mendapatkan 

informasi dan juga dapat diterapkan di lingkungan tempat tinggal mereka, 

sehingga lingkungan tersebut terlihat lebih menarik dan rapi. 

Perkembangan Tambak Lorok menjadi salah satu daya tarik Kota 

Semarang menjadi sebuah hal yan belum dipahami oleh audience secara 

penuh. Melalui perancangan ini diharapkan dapat membantu audience untuk 

catch-up  melalui media yang informatif mengenai penataan lingkungan 

Tambak Lorok. 

Dengan tema penataan lingkungan ini, dikembangan dengan konsep 

yang mencolok dan sesuai dengan pergaulan target. Memanfaatkan kebiasaan 

dari audience yaitu “nongkrong” saat sore hari, dirancanglah media yang dapat 

menjangkau mereka lebih mudah dan bersifat persuasif. 

Perancangan ini mempunyai produk utama yaitu ruang kreatif dan 

moving media. Ruang kreatif ini dirancang sesuai kebiasaan audience yaitu 

“nongkrong” atau “srawung”. Ruang kreatif tersebut diadakan secara 

permanen di salah satu tempat yang menjadi daya tarik utama di Tambak 

Lorok yaitu Rumah Apung. Di dalam ruang kreatif tersebut audience 

mendapatkan informasi mengenai penataan lingkungan melalui ilustrasi, ruang 

kreatif tersebut dirancang dengan kapasitas yang menarik audience sesuai 

dengan umur mereka. Sayembara diadakan setiap bulannya dan di review di 

dalam booth tersebut. Ruang kreatif  tersebut juga di update setiap bulan 

selama 1 semester (6 bulan)  mengenai perkembangan yang terjadi di 

lingkungan mereka. Selain itu audience dapat menggunakan ruang kreatif 

tersebut untuk “nongkrong” bersama setiap harinya.  
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4.1.2 Konsep Judul Perancangan 

Konsep perancangan ini adalah. memberikan infomasi mengenai 

penataan lingkungan tempat tinggal di kalangan remaja dan pemuda. Maka 

dibutuhkan judul yang menarik dan disesuaikan dengan bahasa sehari-hari 

mereka. Karena target tinggal di lingkungan antara SES B-C maka dibutuhkan 

judul yang mudah dimengerti oleh target. Judul yang digunakan juga 

disesuaikan dengan media yang ditampilkan. 

Judul dari perancangan ini adalah “Nongkrif!”. Maksud dari judul 

tersebut adalah penggabungan dari dua kata yaitu “nongkrong” dan “kreatif”. 

Judul ini disesuakan dengan kebiasaan mereka yaitu “nongkrong”, dan 

“kreatif” disini adalah cara yang diharapkan dapat dijalankan mereka dengan 

aktifitas di lingkungan mereka. Penggunaan “Nongkrif!” ini disesuaikan 

dengan audience remaja yang suka dengan kata-kata “slang”, sehingga mudah 

diingat dan dapat digunakan dengan mereka sehari-hari. 

 

4.1.3 Tone and Manner 

Perancangan ini menggunakan warna-warna fluorescent yang dikemas 

kontras, menarik, dan modern bagi audience. Warna fluorescent ini digunakan 

untuk memberikan kesan yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggal 

audience (kontras).  

Disesuaikan dengan lingkungan Tambak Lorok yang terlihat gersang 

dan monoton, didapatkan warna-warna yng akan memberikan kesan baru bagi 

audience. Warna dirancang menarik bagi para remaja dengan sentuhan modern 

dan ilustratif untuk menarik para remaja. 

 

Gambar 4.1 Lingkungan Tambak Lorol 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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4.1.5 Pemilihan Bahasa 

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia non-formal. Bahasa 

ini digunakan dengan tujuan lebih komunikatif dan dapat dimengerti secara 

langsung oleh para audience. Gaya bahasa yang digunakan adalah persuasif, 

positif, dan sederhana.  

 

4.2 Konsep Visual 

4.2.1 Konsep Logo 

 

Gambar 4.2  Logo  

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Logo dari perancangan ini menggunakan logotype. Perancang 

menggunakan logotype disesuaikan dengan audience yang masyarakat SES B-C 

yang akan lebih mudah mengerti sebuah makna dari sebuah hal yang 

ditampilkan secara langsung. Perancang menggunakan bentuk huruf sans serif 

semi dekoratif, hal ini dilakukan perancangan untuk memberikan kesan fun, 

kreatif, dan lebih dapat menjaring audience yang berusia remaja (16-24 tahun).  

Ornamen yang digunakan bertujuan untuk menambah kesan fleksibilitas pada 

logo sehingga logo tidak terlihat kaku.  
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4.2.2 Konsep Warna Logo 

 

Gambar 4.3 Konsep Warna 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Warna yang digunakan adalah warna-warna yang dikemas kontras, 

menarik, dan modern. Warna yang digunakan juga mengandung makna yang 

sesuai dengan audience. Warna oranye melambangkan keceriaan, warna biru 

kehijauan melambangkan kreatifitas, warna biru tua melambangkan maskulinitas, 

warna pink tua melambangkan femininitas, dan warna putih melambangan sesuatu 

yang netral. Penggabungan warna ini kemudian menimbulan kesan yang fun, 

kreatif, dan kontras. 

 

4.2.3 Tipografi Logo 

 

Gambar 4.4  Konsep Tipografi 
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Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Tipografi yang digunakan ada 3 font, font utama dan font pendukung. 

Untuk font utama digunkan font “Stormy Youth” yang merupakan saah satu jeis 

font sans serif yang semi-dekoratif. Font ini digunakan disesuaikan dengan target 

yaitu anak muda. Kesan utama yang ditimbulkan adalah kesan kreatif. 

Font pendukung yang digunakan adalah “Mobile Font” dan “Gotham”, font 

ini merupakan jenis font sans serif dengan ujungnya yang round menambakan 

kesan fun dan fleksibel kedalam konten perancangan. 

 

4.2.4 Gaya Ilustrasi 

 

Gambar 4.5  Contoh Gaya Ilustrasi  

Sumber: Dokumen Pribadi 

Perancangan ini menggunakn ilustrasi degan tujuan sebagai daya tarik bagi 

audience yang merupakan remaja. Dari hasil sruvey, kebanyakan remaja disana 

menggunakan baju dengan adanya ilustrasi/motif dekoratif meunjukan ketertarikan 

mereka dengan ilustrasi. Gaya yang digunakan yaitu ilustrasi dekoratif yang 

mengulang-ngulang pattern yang ada. Unsur utamanya garis tebal sebagai outline 

dan pengulangan menumpuk. Dalam perwarnaannya menggunakan warna kontras, 

sesuai dengan warna yang digunakan dalam perancangan ini.  
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Tangan dipakai supaya lebih mudah diingat oleh para remaja dan maknanya 

mudah ditangkap oleh mereka. 

 

4.3 Visualisasi Desain 

a. Attention – Interest – Search 

Media Attention-Interest-Search (AIS) disatukan dalam satu proses melalui 

media yang berbeda. Dimaksudkan disini adalah penggabungan media ini karena 

adanya kesinambungan antar progress dari penyampaian media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANGAN menjadi ilustrasi utamadari 

perancangan ini. 

 

MENGAPA TANGAN? 

Tangan disimbolkan sebagai media penyalur 

pekerjaan kita sehari-hari. Nongkrif disini 

bertujuan untuk memunculkan awareness 

bagi remaja di Tambak Lorok mengenai 

kebersihan lingkungan. 

 

Kegiatan-kegiatan kreatif diadakan untuk 

menyadarkan remaja di Tambak Lorok 

mengenai lingkungan mereka. 
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Moving Media 

 

Gambar 4.6  Moving Media 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Moving Media ini mencangkup 3 progress dari penyampaian media. Dari 

tahap attention, media ini memiliki daya tariknya yaitu media yang bergerak yang 

kemudian masuk ke tahap interest yaitu ketertarikan target audience dengan media 

ini, yang terakhir karena rasa keingintahuan (interest), target audience kemudian 

mencari tahu apa sebenarnya media ini dan goalsnya. 

Media ini menjadi sarana perancangan untuk menarik target ke tahapan 

action yaitu peluncuran ruang kreatif. Media yang digunakan adalah tossa, 

kemudian visualnya menggunakan hard-board yang dilapisi dengan sticker. Daya 

tarik dari media ini berupa visualnya yang menarik dan kontras di lingkungan 

Tambak Lorok.  

Aturan main yang berlaku disini adalah media ini bebas digunakan oleh 

siapapun yang terlibat, yaitu target audience. Kemudian moving media ini juga 
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membagikan sticker pack dan polybag yang berguna untuk mereka dan sebagai 

undangan bagi target untuk mengikuti kegiatan action. 

Poster 

 

Gambar 4.7  Poster 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Poster memiliki fungsi yang sama dengan moving media namun poster ini 

hanya berada di 1 titik yaitu di gang masuk utama menuju Tambak Lorok. Poster 

ini berfungsi sebagai reminder untuk target audience. 
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Sticker Pack dan Polybag 

 

Gambar 4.8  Sticker Pack dan polybag 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Sticker pack dan polybag ini digunakan untuk menarik target dan juga 

reminder bagi mereka mengenai. 
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b. Action 

 

Gambar 4.9  3D Simulation Rumah Apung Tambak Lorok 

Sumber: Youtube 

 

 

 

Gambar 4.8  Kegiatan Di Rumah Apung 

Sumber: Google.com 
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Gambar 4.10  Rumah Apung Tambak Lorok 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

Gambar 4.11  Perancangan Booth Kreatif 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Perancangan booth kreatif ini diadakan di Rumah Apung Tambak 

Lorok Penggunaan Rumah Apung ini menjadi basecamp dikarenakan Rumah 

Apung saat ini tidak dimanfaatkan secara maksimal dan hanya berfungsi 

sebagai balai desa. Padahal pada awalnya Rumah Apung ini terbuka sebagai 
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perpustakaan bagi warga Tambak Lorok, namun saat ini Rumah Apung tidak 

terbuka lagi untuk umum dan hanya digunakan sebagai tempat berkumpul 

warga. 

Rumah Apung ini terdiri dari 2 lantai yang berukuran 10 x 14 m, lantai 

1 digunakan sebagai tempat berkumpul dan lantai 2 sebagai perpustakaan. 

Booth kreatif ini berada di dalam Rumah Apung tersebut sebagai sarana kreatif 

dan bisa digunakan oleh remaja sekitar untuk sekedar “nongkrong” di sore 

hari. Booth “Nongkrif” ini nantinya digunakan sebagai basecamp 

berkumpulnya target audience untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kreatif 

yang berjalan satu bulan sekali dengan tahapan dan timeline yang sudah 

ditentukan. Setiap bulannya akan diadakan kegiatan kreatif dan kemudian akan 

ada lomba dan “hall of fame” 

.  

Gambar 4.12  Photobooth dan hall of fame 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Selain kegiatan utama, booth kreatif tersebut akan dibuka untuk 

umumselama 6 bulan dengan sarana prasarana yang memadahi. 
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Gambar 4.13  X-Banner 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

Gambar 4.14  Alat Musik 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

Gambar 4.15  Sign System 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Guide Kreatif 

 

Gambar 4.16  Event 6 bulan 

Sumber: Data Pribadi 

 

Guide kreatif ini diterbitkan setiap bulannya di dinding belakang dalam 

bentuk sticker, selain itu guide ini juga dapat dibawa pulang oleh target 

audience dalam bentuk mini sticker dan booklet.  

Timeline Kegiatan Detail Kegiatan Kompetisi 

Februari Kreasi 

Kulit 

Kerang 

Salah satu sampah organik yang 

dihasilkan oleh pengusaha lokal 

di Tambak Lorok adalah kulit 

kerang. Kulit kerang tersebut 

dapat dimanfaatkan secara kreatif 

untuk menjadi hiasan bagi 

barang-barang yang ada di 

sekitar. 

Membuat kreasi 

kulit kerang dengan 

barang yang unik 

-  
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Maret - Kreasi 

Tempat 

Sampah 

dari 

Sampah 

 

Keberadaan tempat sampah di 

Tambak Lorok sangat minim. 

Memanfaatkan botol yang 

disatukan dan dibentuk tabung 

yang kemudian dapat 

menampung sampah 

 

Membuat tempat 

sampah di setiap 

wilayah 

 

April Kreasi 

Panel 

Tanaman 

 

Banyak perahu yang hancur 

akibat ombak di Tambak Lorok 

dan dibiarkan begitu saja. 

Memanfaatkan ssa-sisa kayu 

untuk menjadi panel tanaman 

dapat menjadi opsi pemanfaatan 

sampah tersebut. 

 

Membuat panel 

kayu disetiap 

wilayah 

 

Mei Kreasi 

Bunga 

Plastik 

 

Tanaman sulit hidup di Tambak 

Lorok, untuk membuat wilayah 

menjadi lebih indah dapat 

mengguanakan sampah plastik 

yang dibentuk menjadi tanaman. 

 

mengisi panel 

tanaman yang sudah 

dibuat 

 

Juni Hidroponik 

 

Tanaman sulit hidup di Tambak 

Lorok, salah satu cara untuk 

mengatasinya adalah dengan 

menggunakan cara hidroponik. 

Cara ini mudah dan dapat 

memanfaatkan sampah botol yang 

ada disekitar. 

 

mengisi panel 

tanaman yang sudah 

dibuat. 

 

 

Juli Kreasi 17-

an 

Sampah dapat digunakan untuk 

menghiasi sekitar apabila diolah 

menghias masing-

masing wilayah 
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dan dimanfaatkan secara kreatif. 

Mengurangi sampah sebagai 

hiasan 17-an di kampung-

kampung dapat menjadi salah 

satu opsinya 

 

 

  Tabel 4.1 Guide Kreatif 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

c. Share 

 

Gambar 4.17 Merchandise 

Sumber: Data Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


