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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

4.1 Konsep Visual 

Perancangan desain media Interaktif ini berakar pada perancangan komunikasi 

visual dengan menggunakan media interaktif sebagai media utama. Berlatar belakang 

dari keprihatinan terhadap semakin meningkatnya kasus baru kanker payudara di 

Indonesia setiap tahun. Serta kurangnya informasi bagi perempuan muda terkait faktor-

faktor pemicu kanker payudara, terutama  masalah stres yang tidak diatasi, memunculkan 

urgensi untuk memberikan informasi secara kreatif sesuai dengan kebutuhan dan 

kebiasaan target. Berdasarkan hasil penelitian para ahli dan riset yang dilakukan penulis, 

stres dapat menjadi salah satu faktor resiko pemicu kanker payudara pada perempuan. 

Biasa terjadi pada perempuan pekerja kantoran atau korporat yaitu masalah stres sehari-

hari khususnya dalam lingkup pekerjaan yang kemudian tidak ditindak lanjuti sehingga 

menumpuk dan menyerang sistem kerja fight or flight, menurunkan imunitas tubuh yang 

kemudian menyebabkan sel kanker payudara tumbuh dan berkembang dengan cepat di 

tubuh penderita. Media Interaktif dipilih agar komunikasi visual dapat tersampaikan 

secara efektif karena user tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi melalui 

pengalaman interaksi sehingga lebih berkesan dan menyenangkan.  

 4.1.1 Warna 

Penggunaan warna dalam perancangan media interaktif ini menggunakan dua 

warna primer dan 3 warna sekunder. Kedua warna utama yaitu merah muda dan 

biru indigo dipilih terinspirasi dari filosofi dan representasi atas warna tersebut. 

Warna merah muda memfilosofikan karakter target perancangan secara umum 

yaitu perempuan yang bersifat lembut dan feminin. Warna merah muda juga 

secara langsung merepresentasikan warna simbol dari komunitas peduli kanker 

payudara se-dunia yaitu pita berwarna merah muda. Sementara warna biru indigo 

sendiri memfilosofikan ketenangan dan kedamaian pikiran yang juga digunakan 

sebagai salah satu warna cakra  dalam meditasi. Perpaduan warna merah muda 

dan biru dalam roda warna diklasifikasikan sebagai warna dingin yang dapat 

mewakili warna ketenangan dalam psikologi warna. Warna primer dominan 

digunakan dalam perancangan sementara warna sekunder digunakan sebagai 

warna pelengkap dalam perancangan. 
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 Gambar 4.1 Warna primer dan sekunder  

  4.1.2 Gaya Ilustrasi 

Penggunaan ilustrasi dalam perancangan ini memiliki dua tujuan yaitu 

yang pertama untuk menarik minat target secara visual dan yang kedua 

memberikan petunjuk atau instruksi yang diperlukan karena media yang diberikan 

bersifat interaktif.  

Gaya Illustrasi yang digunakan dalam perancangan ini adalah ilustrasi 

kartun dua dimensi untuk menunjukkan kesan yang menyenangkan, dan dinamis 

sesuai dengan minat target sasaran yang didapat melalui hasil kuesioner yang 

disebarkan pada target sasaran. Jenis ilustrasi yang digunakan mirip dengan jenis 

ilustrasi seniman Nimura Daisuke. 

 
 

Gambar 4.2 Gaya Illustrasi 
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 4.1.3 Standarisasi Penempatan Media  

 Fokus pada perancangan ini adalah Komunikasi Visual untuk membantu 

mengatasi stres pemicu kanker payudara pada perempuan dengan target sasaran 

perempuan pekerja dengan pengalaman kerja kurang dari 5 tahun dan berusia 

sekitar 20-26 tahun. Oleh sebab itu Media ini nantinya akan ditempatkan pada 

kantor-kantor yang memiliki kualifikasi sebagai berikut : 

- Memiliki pegawai perempuan dengan jumlah lebih dari 20 orang 

- Pendapatan karyawan minimal 4-7 juta perbulan 

- Memiliki ruang komunal untuk umum maupun khusus pekerja 

Nantinya media dapat disesuaikan pada ketersediaan space, oleh sebab itu akan 

diberikan dua jenis pengaplikasian media untuk dinding luas dan dinding sempit 

dengan percontohan lokasi RSUP Karyadi sebagai tempat pengaplikasian media 

untuk dinding luas dan Gedung Pandanaran untuk pengaplikasian media untuk 

dinding sempit.  

 
 

Gambar 4.3 Skema Media interaksi dinding sentuh (Luas) 
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Gambar 4.4 Skema Media interaksi dinding sentuh (Sempit) 

 4.1.4 Workflow 

Berikut adalah workflow dari media utama dinding sentuh ketika di 

aplikasikan oleh pengguna : 

 

 
 

Ketika pertama sampai di lokasi 

dimana media utama ditempatkan, 

user akan melihat papan tanda atau 

sign yang berisi informasi singkat 

tentang media interaksi merah 

muda dan cara pengaplikasiannya 
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Tombol atau tampilan pertama 
yang muncul pada layar proyektor 

adalah tombol pita pink, yang 

apabila diberi respon sentuh oleh 

user akan menampilkan konten 

berupa informasi penderita kanker 

payudara baru pertahun  

 

 

Kemudian akan muncul tombol 

selanjutnya yang menampilkan 

Saras yang bertanya apa saja 

faktor-faktor penyebab kanker 

payudara. Apabila diberi respon 

sentuh oleh user akan menampilkan 

faktor-faktor yang dimaksud yaitu ; 

level estrogen tinggi, pernah 

melakukan operasi tumor jinak, 

stress, merokok, mengkonsumsi 

makanan berlemak dan alkohol 

 
 

Tombol selanjutnya diakses dari 

salah satu factor resiko yang 

disampaikan sebelumnya yaitu 

faktor stress, kemudian akan 

ditampilkan factor-faktor penyebab 

stress seperti; kelebihan beban 

kerja, kurangnya kohesi kelompok, 

gaya kepemimpinan  

 

 

Tombol selanjutnya yang muncul 

adalah sebuah box bertuliskan 

bagaimana cara menanganinya? 

Sebagai respon atas factor-faktor 

penyebab stress yang disampaikan 

sebelumnya  

 

Diteruskan ke tombol ayo coba 

beberapa game  yang mengarahkan 

user ke tiga jenis game sederhana 

yang menstimulasi mood menjadi 

lebih baik bagi pengguna meliputi; 

memecahkan gelembung; 

mengendarai ombak; dan slide 

puzzle 
Tabel 4.1 Workflow Media Interaksi 
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 4.1.4 Tipografi 

 Perancangan ini menggunakan typeface “Basis Grosteque Pro” family 

yang merupakan jenis huruf Sans serif untuk menghadirkan kesan dinamis dan 

modern merujuk pada target sasarannya yaitu perempuan usia muda 20-26 tahun 

dengan SES AB-B. Selain itu juga digunakan typeface jenis dekoratif yang 

diaplikasikan sebagai logotype dalam perancangan ini. Keda jenis typeface ini 

dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan desain dalam perancangan ini seperti 

konten promosi, dan identitas. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 4.5 Tipografi 
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 4.1.5 Karakter Maskot 

  
 

Gambar 4.6 Maskot karakter Saras dan Citta 

Karakter berupa perempuan muda bernama Saras dan Citta. Saras 

bekepribadian aktif, ceria, mudah bergaul, dan suka dengan kegiatan luar ruangan. 

Saras pekerja baru yang banyak berhubungan dengan tugas lapangan, Akan tetapi 

saras suka tergesa-gesa dan ceroboh, sehingga kadang-kadang menimbulkan 

masalah bagi dirinya sendiri dan timnya. Sehingga saras sering harus menghadapi 

teguran dari Atasannya 

Citta berkepribadian tenang, lembut, ramah, dan cenderung pendiam. Citta 

seorang pekerja keras dan profesional, sehingga rekan-rekan dan atasannya kerap 

mengandalkannya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. Citta 

menjadi kesulitan karena dia tidak mampu menolak permintaan rekan-rekan dan 

atasannya meskipun itu membuat Citta kewalahan, sehingga citta sering merasa 

sedih dan merasa ingin berhenti dari pekerjaannya. Namun dia sudah cocok 

dengan pekerjaannya. 

Nama Saras diambil karena memiliki arti sehat, dan Citta diambil dari 

bahasa Sansekerta yang berarti Hati, jika digabungkan Saras Citta memiliki arti 

Hati yang sehat. Karena kunci mengatasi stress adalah hati yang sehat atau 

bahagia. 
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 4.1.6 Konsep Logo 

  

 
 

Gambar 4. 7 Logo Perancangan 

   Wanita sebagai target dalam perencangan ini direpresentasikan melalui 

logogram bentuk wajah perempuan yang tersenyum, secara umum         

Perempuan diidentifikasikan sebagai makhluk hidup yang indah, salah satu letak 

keindahannya adalah kecantikan wajah dan senyumnya. 

   Sementara Kanker payudara merupakan penyakit mematikan yang 

membayang-bayangi perempuan dan biasa direspon dengan kengerian dan 

ketakutan, sehingga jarang dibicarakan. Namun Merah Muda ingin mengajak 

audiens melihat kanker payudara melalui kacamata yang lain. Melalui semangat 

positif dan keberanian. Eksperesi wajah yang tenang diperkuat dengan rambut 

digerai pada logogram menunjukan     kebebasan dan ketangguhan.  

   Citra yang ingin dibangun adalah perasaan bebas dan bahagia untuk 

memiliki dan mencintai tubuh serta pikiran untuk menjadi perempuan pekerja 

keras yang sehat dan bahagia seutuhnya. Untuk meyakinkan perempuan bahwa 

kanker payudara bukan akhir dari segalanya, dan dapat direspon dengan cara yang    

berbeda dan lebih positif.  

   Merah muda, diartikan secara harafiah adalah warna yang 

merepresentasikan perempuan. Namun namun dimaknai lebih dalam lagi dalam 

brand image ini sebagai bentuk semangat membara (merah) kaum-kaum muda 

yang sedang berjuang dalam pekerjaan mereka untuk semakin peduli dengan      

kesehatan fisik dan terutama psikis (mengatasi stres) agar terhindar dari kanker 

payudara. 
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4.2 Konsep Verbal 

 4.2.1 Konsep Judul Komunikasi Visual 

  Perancangan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan awareness tentang 

stres yang dapat memicu kanker payudara dan bagaimana cara mengendalikannya 

secara sederhana. Dengan target sasaran perempuan muda usia 20-26 tahun, pekerja 

dengan pengalaman dibawah 5 tahun, dan memiliki SES AB-B judul yang dipilih 

adalah “Merah Muda”. Menggunakan Bahasa Indonesia agar mudah diingat, Merah 

Muda dimaksudkan untuk merepresentasikan warna simbolik dari komunitas peduli 

kanker payudara se-Dunia, yang biasanya dilambangkan dengan pita berwarna 

merah muda. Hal ini karena masalah utama yang ingin dikomunikasikan adalah 

awareness kepada perempuan muda mengenai faktor resiko stres yang dapat 

memicu kaker payudara khususnya masalah stres. Sementara Muda dalam ‘Merah 

Muda’ sendiri juga merepresetasikan semangat dan kegigihan yang diharapkan 

dapat dimiliki oleh target sasaran untuk semakin mengenali dirinya sendiri dan 

lebih peduli terhadap stres yang dialami, serta informasi terkait supaya dapat 

mengurangi faktor resiko terkena kanker payudara.  

 4.2.2 Konsep Tagline  

  Tagline dalam perancangan ini yaitu “Dari Jiwa turun ke Raga” Karena 

fokus pesan yang disampaikan adalah mengatasi masalah stres agar dapat terhindar 

dari kanker payudara. Manusia terdiri atas jiwa dan raga. Stres dapat diasosiasikan 

sebagai gangguan kesehatan yang mula-mula disebabkan dan berpengaruh pada 

kejiwaan akan tetapi jika tidak ditindak lanjuti dapat menggganggu kesehatan raga 

atau fisik. Oleh sebab itu tagline ini ingin merekap secara umum pesan yang ingin 

disampaikan sekaligus memberikan ajakan bagi target sasaran untuk mulai lebih 

peduli terhadap kesehatan mental demi tercapainya sehat jiwa dan raga.  

 4.2.3 Pemilihan Bahasa  

  Bahasa yang digunakan adalah perpaduan Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris disesuaikan dengan target sasaran yaitu Perempuan muda SES AB-B yang 

biasa dan familiar dengan penggunaan kedua bahasa tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari karena target adalah pekerja kerah putih yang pada umumnya telah 

melewati masa edukasi hingga Perguruan Tinggi.  

 4.2.4 Tone and  Manner 

  Perancangan ini akan dikemas secara fun dan enerjik menyesuaikan 

karakter target sasaran. Penggunaan warna dominan difokuskan pada warna merah 

muda dan biru indigo dengan dilengkapi 3 warna lain yang merupakan transisi dari 

kedua warna primer, warna tersebut dipilih untuk merepresentasikan kesan feminin 
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namun sekaligus semi maskulin sehingga tercipta kesan yang tetap feminin namun 

juga kuat dan cekatan, tidak terlalu lemah lembut. Menyenangkan, ceria, dan kuat 

adalah ide utama dalam penentuan gaya dan pemilihan warna dalam perancangan 

ini. Karena diharapkan informasi dapat tersampaikan dibalut dengan rasa semangat 

bukan ketegangan dan kengerian meski informasi yang disampaikan seputar 

penyakit yang mematikan.    

4.3 Visualisasi Desain 

 4.3.1 Desain media utama (Media Interaktif dinding sentuh) 

  Media ini terdiri atas tiga segmen utama yaitu : 

- Pengenalan faktor resiko secara umum penyebab kanker payudara 

- Faktor resiko stres yang mungkin terjadi di tempat kerja 

- Bagaimana mengatasinya ketika sedang dikantor 
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Tabel 4. 1 Segmen pengenalan faktor resiko kanker  

  Segmen ini merupakan segmen pertama yang berisi tentang 

informasi faktor resiko pemicu kanker payudara secara umum. Diantaranya yaitu 

faktor stres yang kemudian merujuk pada segmen kedua yaitu penjelasan hal 

seperti apa saja yang berpotensi menyebabkan stres pada lingkup pekerjaan. 

 
 

 

 
  Tabel 4. 2 Segmen pemicu stres di lingkungan pekerjaan  
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 Kemudian dilanjutkan pada himbauan untuk segera mengatasi apabila hal 

tersebut sering terjadi melalui tiga jenis permainan sederhana yang berfungsi 

untuk mengurangi tingkat stres yang diderita user. 

 

 

 
Tabel 4. 3 Game Media Interaksi 

  Game yang pertama yaitu memecahkan gelembung, game ini bertujuan 

untuk membantu pengguna menuangkan emosi negatifnya melalui memecah 

gelembung, supaya perlahan-lahan emosi pengguna kembali stabil dan kembali 

rileks. Game kedua yaitu ‘Ride the Wave’ atau mengendarai gelombang 

melibatkan gerak tubuh sebagai game yang merangsang aktifitas fisik pengguna 

supaya badan yang seharian bekerja di meja tidak kaku dan otot-otot menjadi 

rileks kembali. Kemudian game yang terakhir adalah menyusun puzzle slide yang 

berfungsi untuk melatih konsetrasi, agar pengguna dapat melatih fokus 

menyelesaikan masalah satu persatu sehingga tidak menimbulkan stres berlebih.    
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  4.3.2 Desain media Pendukung  

   4.3.1.1  Poster seri 

Poster Seri ini nantinya akan disebarkan di ruang 

publik terutama tempat-tempat yang ramai dikunjungi 

target sasaran seperti lift mall atau poster di cinema karena 

target sasaran berada pada SES AB dan masih cenderung 

dekat dengan gaya hidup terkini, mereka kebanyakan masih 

menikmati gaji untuk keperluan diri sendiri. 

Poster seri ini sendiri merespon masalah sehari-hari 

yang dialami oleh target sasaran, untuk menimbulkan kesan 

familiar, sehingga mampu menarik minat target sasaran 

untuk memperhatikan informasi lebih lanjut yang 

disampaikan melalui poster seri 
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      Tabel 4. 4 Poster Seri 

   4.3.1.2  Website 

Media website bersifat lebih terbuka atau umum 

dibandingkan Instagram. Melingkupi jenis-jenis informasi 

yang dibutuhkan. Seperti jadwal-jadwal penting, ruang 

percakapan komunitas, maupun cara-cara untuk 

berpartisipasi dalam acara Merah Muda.  
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    Gambar  4. 5 Website Merah Muda 

   4.3.1.3  Komik pendek  

   
 

       Gambar 4. 7  Komik Singkat 
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 Komik ini berbentuk digital yang dapat diakses melalui 

website maupun scan kode QR yang ditampilkan pada poster seri 

dengan tujuan untuk mengenalkan target sasaran mengenai topik 

yang akan disampaikan melalui cerita-cerita singkat kehidupan 

pekerja perempuan sehari-hari yang diperankan oleh karakter 

dalam perancangan ini yaitu Saras dan Citta 

 

 

 

 

   4.3.1.4  Media Sosial Instagram 

      

 
     

    Gambar 4. 8 Media Sosial Instagram 

  Difungsikan sebagai media pendukung pada tahap 

attention menuju perancangan hingga share setelah 

peluncuran media utama dilaksanakan. Konten-konten yang 

dimuat berkaitan dengan informasi yang perlu diketahui 
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tentang mengatasi stres pemicu kanker payudara, konten 

sharing pengalaman stres pekerjaan maupun kisah penyitas 

kanker payudara. 

  4.3.1.5  Merchandise 

 Difungsikan sebagai media share, merchandise 

Merah Muda akan dihadirkan di acara-acara  besar 

komunitas Love Pink maupun Kemenkes RI khususnya 

yang berkaitan dengan awareness kanker payudara karena 

Merah Muda bekerja sama dengan Love Pink Maupun 

Kemenkes. Hal ini sebagai wujud partisipasi Merahmuda 

untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang perlu 

tahu tentang stress pemicu kanker payudara pada 

perempuan. 
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Gambar 4. 9 Merchandise 

   4.3.1.6  Way Finding 

Untuk membantu pengguna menemukan letak 

media interaksi dinding sentuh yang terinstal di kantor 

mereka, maka diberikan sign system sebagai berikut : 

 

 



58 
 

 

 

        Gambar 4. 10 Merchandise 

 

   4.3.1.7  Promosi 

Media ini akan ditemukan pada booth merah muda 

pada saat ada acara bersama Komunitas Love Pink maupun 

Kemenkes 
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Gambar 4. 11 promosi 

 

   4.3.1.8  Stationary 

Diaplikasikan pada alat kantor sebagai identitas 

resmi Brand Merah Muda pada kepentingan tertentu. 

 
 

Gambar 4.12  Stationary 

 

 


