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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 
4.1 Konsep Verbal 

4.1.1 Tema Iklan Layanan Masyarakat 

     Tema iklan layanan masyarakat yang diangkat adalah iklan tentang 

bagaimana wanita perlu dihargai serta informasi bagaimana wanita 

menghindari pelecehan seksual saat berkendara motor dikemas dalam 

bentuk video iklan layanan masyarakat yang menarik bagi sasaran yaitu 

di kalangan muda sehingga menarik untuk ditonton maupun didengarkan 

dan memungkinkan mempengaruhi kesadaran masyarakat sendiri serta 

mengandung manfaat sosial dimana dengan memperhatikan 

permasalahan ini maka kejahatan pelecehan seksual khususnya saat 

berkendara motor akan mulai dihindari. 

 

4.1.2 Judul Iklan Layanan Masyarakat 

     Judul iklan layanan masyarakat yang diangkat adalah “Wani” yang 

merupakan satu kata dalam bahasa jawa yang artinya berani, dan juga 

merupakan sebuah singkatan dari “Wanita kuAt daN beranI” yang artinya 

dalam video iklan layanan masyarakat ini akan memberikan informasi 

bagaimana wanita seharusnya tidak boleh lemah dan berani menghadapi 

maupun mencegah kemungkinan terjadinya pelecehan seksual, 

sehingga laki-laki tidak menganggap wanita lemah dan tidak akan 

melakukan pelecehan seksual. 

 

4.1.3 Konsep Tagline 

“Wanita Kuat dan Berani” 

a. Kuat 

Artinya adalah wanita tidak boleh lemah, meskipun banyak orang 

menganggap wanita itu lemah wanita harus menganggap dirinya kuat. 

b. Berani  

Artinya menjadi berani untuk melawan maupun menyuarakan saat 

adanya pelecehan seksual saat berkendara motor baik yang mengalami 

maupun melihat. 
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4.1.4 Tone and Manner 

     Bahasa yang digunakan yaitu bahasa anak muda yang digunakan 

sehari-hari oleh sasaran, agar menarik dan lebih mudah dipahami target. 

Video menggunakan Teknik cinematografi dan tone warna yang 

digunakan yaitu warna yang berkesan feminis namun kalem dan tidak 

menggunakan terlalu banyak warna agar menarik perhatian target yaitu 

wanita dewasa muda. 

 

4.2 Konsep Visual 

4.2.1 Konsep Judul 

Tipografi yang digunakan yaitu huruf kapital, san serif, tegas, dengan 

garis lurus tanpa garis melengkung. sehingga menarik bagi anak muda 

dan mudah dibaca, bentuknya seperti stampel yang artinya sesuatu yang 

penting yang perlu di cegah. 

Confusion Girl: 

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ 
Myriad Pro: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
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4.2.2 Konsep Warna 

Arti warna abu-abu adalah warna yang kuat, 

serius, dan stabil, yang berarti bahwa pelecehan 

seksual adalah masalah besar dan serius yang 

akan terus terjadi jika tidak diatasi atau dicegah. 

 

 

Arti warna merah muda adalah, cinta, kasih 

sayang, kelembutan, dan feminim, yang artinya 

wanita feminim sebagai target utama yang 

dianggap lemah agar dapat mencegah 

terjadinya pelecehan seksual tersebut. 

 

Arti warna putih adalah bersih dan suci, yang 

berarti bahwa dengan adanya ILM maka 

memungkinkan akan membersihkan 

permasalahan pelecehan seksual. 

 

 

4.2.3 Konsep Video 

     Video berisi cerita mengenai informasi maraknya pelecehan seksual 

khususnya saat berkendara motor serta memberikan informasi 

bagaimana cara mencegah maupun mengantisipasi terjadinya 

pelecehan seksual khususnya saat sedang berkendara motor bagi kaum 

wanita. Jenis video iklan layanan masyarakat yang dibuat adalah short 

movie atau film pendek yang dapat di share melalui iklan bioskop, 

youtube, maupun Instagram. Video ILM ini menggunakan Teknik 

sinematografi seperti film bioskop pada umumnya. Dalam film pendek 

berdurasi sekitar kurang lebih satu menit menonjolkan ekspresi setiap 

karakter yang ada namun menggunakan narator untuk menjelaskan 

cerita yang terkandung dalam iklan layanan masyarakat yang akan 

dibuat.  Karakter utama dalam iklan ini adalah seorang wanita cantik yang 

menjadi visual yang menarik penonton untuk terus menonton, serta 
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karakter pendukung yang memiliki wajah dan postur tubuh yang khas dan 

berbeda agar mudah diingat oleh penonton. 

     Cerita yang terkandung di dalamnya adalah semi komedi, terkesan 

sedikit lucu karena permainan ekpresi karakter namun tetap dalam 

konten yang serius dan sederhana, tidak memiliki banyak alur maupun 

terlalu rumit sehingga dengan waktu yang singkat penonton mudah 

mengingat dalam sekejab.  

 

4.3 Visualisasi Desain 

4.3.1 Media Utama (Video Iklan Layanan Masyarakat) 

4.3.1.1 Video Tron 

 

Gambar 4.1 Video Tron 
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     Iklan layanan masyarakat akan ditayangkan di videotron di area 

Simpang Lima (diatas Pos Polisi) yang dekat dengan Mall Ciputra yang 

mana nantinya video ILM juga akan diputar di iklan bioskop Mall Ciputra. 

 

4.3.1.2 Iklan Bioskop 

 

Gambar 4.2 Iklan Bioskop 

 

     Iklan layanan masyarakat akan ditayangkan di bioskop sebelum 

sebuah film diputarkan. Iklan akan dimunculkan sesuai dengan film yang 

nantinya akan di tayangkan di bioskop mall Ciputra. Mall Ciputra adalah 

mall yang sebagian besar pengungjungnya merupakan SES B-C 

sehingga pesan dari Iklan Layanan Masyarakat ini dapat tersampaikan 

langsung kepada target. 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

4.3.1.3 Iklan Youtube 

 

Gambar 4.3 Iklan Youtube 

 

     Iklan layanan masyarakat akan ditayangkan di iklan youtube sebelum 

video konten youtube yang dipilih target diputar. Iklan dapat dimunculkan 

sesuai dengan konten youtube yang sekiranya disukai oleh target dan 

akan dipilih oleh target sehingga iklan akan mudah mencapai target. 

 

4.3.1.4 Iklan Instagram 

  

Gambar 4.4 Iklan Youtube 
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     Iklan Layanan Masyarakat akan ditayangkan di iklan Instagram yang 

akan muncul di timeline target karena target dapat dipilih sesuai gender 

maupun usia dan lokasinya. Iklan akan ditayangkan langsung ketika 

target sedang membuka timeline Instagram dan karena ketentuan durasi 

video Instagram yang hanya maksimal satu menit maka target akan 

penasaran sehingga akan menyentuh layar bagian “Selengkapnya” yang 

nantinya akan membawa target ke link yang berisi video Iklan Layanan 

Masyarakat hingga selesai. 

 

 

4.3.1.3 Storyline 

Karakter 

 

Gambar 4.5 Karakter Fani 

 

Nama : Fani 

Usia  : 21 tahun 

Pekerjaan : Mahasiswi yang sedang magang. 

Karakter : Wanita berambut panjang yang cantik dan menarik.  
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Gambar 4.6 Karakter Neta 

 

Nama : Neta 

Usia  : 24 tahun 

Pekerjaan : Pekerja 

Karakter : Wanita apa adanya yang sudah bekerja. 

 

 

 

Gambar 4.7 Karakter Ucil 
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Nama : Ucil 

Usia  : 24 tahun 

Karakter : Tengil, iseng, & suka bercanda. 

 

 

 

Gambar 4.8 Karakter Memes 

 

Nama : Memes 

Usia  : 24 tahun 

Karakter : Tinggi, tampan, menarik.  

 

Fani adalah gadis cantik berusia 21 tahun yang masih 

kuliah. Setiap hari Fani disibukkan dengan kegiatan magang yang 

mengharuskan ia berangkat pagi dan pulang sore ataupun 

malam. Fani menggunakan motor sebagai kendaraan pribadinya 

setiap harinya. Suatu hari, saat pulang dari magang, Fani 

diganggu oleh dua orang laki-laki yang bernama Ucil dan Memes. 

Ucil dan Memes menggoda Fani dengan memanggil-manggil 

Fani dengan wajah menggoda dan penuh hasrat dan menyentuh 

pinggang Fani. Fani kaget dan hanya bisa bersedih dan 

menangis. 
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Neta adalah gadis usia 24 tahun yang sibuk bekerja 

sehingga memungkinkan ia untuk berangkat pagi dan pulang sore 

bahkan malam. Neta tidak terlalu cantik dan apa adanya. Neta 

menggunakan motor sebagai kendaraan pribadinya setiap 

harinya. Suatu hari saat pulang bekerja di sore menjelang malam 

Neta bertemu dengan 2 orang pengendara motor bernama Ucil 

dan Memes yang menggoda dan menyentuh Neta. Neta merasa 

risih dan marah namun tidak tahu apa yang harus ia lakukan 

karena masih terkejut. 

 

Keesokan harinya Fani memiliki ide cemerlang. Fani 

mengenakan celana panjang, jaket tebal, kacamata, sarung 

tangan, dan menguncir rambutnya dan saat menyetir Fani 

berpura-pura menjadi laki-laki sehingga mengurangi terjadinya 

pelecehan seksual terhadapnya. 

  

     Keesokan harinya ketika Fani dan Neta pulang, ternyata 

mereka saling mengenal karena rumah mereka berdekatan, 

kedua orang yang melecehakan mereka pun tidak ada, dan 

mereka berpapasan dan saling tersenyum seperti mereka sudah 

melakukan sesuatu (Plot twist). 
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4.3.1.4 Storyboard 

 

Gambar 4.9 Storyboard 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 4.10 Storyboard 2 
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Storyboard kedua: 

 

Gambar 4.11 Storyboard 3       Gambar 4.12 Storyboard 4 

 

 

Gambar 4.13 Storyboard 5 
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4.3.2 Media Pendukung 

a. Poster 

 

Gambar 4.14 Poster 

 

     Poster teaser ini memiliki kesan ekspresif dan mengajak para 

wanita untuk menjadi kuat dan berani mencegah pelecehan seksual 

saat berkendara. Karakter cantic tentunya sudah biasa digunakan 

dalam dunia periklanan, namun kali ini saya menggunakan karakter 

yang membuat semua orang berfikir bahwa pelecehan seksual tidak 

hanya terjadi kepada wanita berparas cantic dan bertubuh indah, 

namun setiap wanita memungkinkan mengalami pelecehan seksual 

khususnya saat berkendara. Poster teaser ini akan ditempel di setiap 
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parkiran motor Mall Ciputra, sehingga akan berkesinambungan antara 

sebelum target menonton film dengan ketika melihat iklan di bioskop, 

maka target akan terus mengingat pesan dari ILM “Wani” ini. 

      

b. Unconventional Media 

 

Gambar 4.15 Unconventional Media 

 

     Ambient media ini berupa telefon umum namun dikemas dalam 

bentuk berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda dengan telefon umum 

biasanya. Telefon umum ini disediakan bagi wanita yang sulit 

menceritakan ketika ia mengalami pelecehan seksual saat berkendara. 

Operator telefon ini bersuara wanita namun memiliki 2 fitur, yang pertama 

penelfon hanya dapat berbicara 1 arah dan menceritakan semua 

kejadian tanpa malu sehingga penelfon lebih lega yang nantinya cerita 
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penelfon akan direkam dan akan diproses lebih lanjut, fitur yang kedua 

yaitu penelfon dapat berbicara langsung dengan polisi wanita yang 

mengurusi permasalahan ini yang dapat menjawab semua pertanyaan 

penelfon dan akan bertindak lebih cepat, biasanya digunakan dalam 

keadaan darurat. Di atas kotak telefon umum di bagian kanan dan kiri 

terdapat monitor kecil yang berisi Iklan Layanan Masyarakat. Kotak 

telefon umum ini diletakkan di Simpang Lima dekat dengan Mall Ciputra. 

 

c. Photobooth 

 

Gambar 4.16 Photobooth 

 

     Photobooth ini diletakkan di dalam bioskop yang mana kita dapat 

berpatisipasi dan berkomitmen untuk berani mengambil tindakan dalam 

pencegahan pelecehan seksual dengan menandatangi background 

hitam photobooth tersebut. Ada 2 motor bersebelahan di photobooth 

tersebut sehingga pengunjung dapat berfoto seolah-olah sedang menaiki 

motor. 
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d. Merchandise 

- Gantungan Kunci 

 

Gambar 4.17 Gantungan Kunci 

 

     Gantungan kunci ini berbentuk botol spray yang dapat diisi dengan 

cairan campuran merica (pepper spray) dan dapat digantungkan di 

kunci motor sehingga berfungsi sebagai pertahanan diri wanita saat 

berkendara motor. Mudah digunakan karena pengait berada ditutup 

botol sehingga ketika terjadi pelecehan seksual botol dapat langsung 

ditarik ke bawah dan di semprotkan kepada pelaku. 
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-Stiker 

 

Gambar 4.18 Stiker 1 

 

Gambar 4.19 Stiker 2 

 

Gambar 4.20 Stiker 3 
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     Stiker ini mengandung kata-kata yang menunjukkan bahwa wanita 

itu kuat dan berani yang nantinya akan ditempel di helm target agar 

dapat terbaca oleh pengendara motor lainnya pada saat berkendara. 

Stiker akan dibagikan tanggal 8 Maret 2020 pada saat Hari Raya 

Perempuan Internasional di bioskop Mall Ciputra Semarang. 

 

-Sarung Tangan 

 

Gambar 4.21 Sarung Tangan 

 

     Sarung tangan ini berguna bagi wanita menutupi tangan wanita 

agar terhindar dari pelecehan seksual saat berkendara. Dibordir di 

bagian dalam daerah pegelangan tangan agar tidak terlihat ketika 

wanita sedang berkendara namun mengingatkan wanita untuk 

menjadi wanita yang kuat dan berani. 

 

 


