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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1. Konsep Verbal 

4.1.1. Tema Kampanye 

  Kampanye ini mengangkat tema tentang pentingnya memanfaatkan 

waktu luang bagi remaja. Kampanye ini menyadarkan anak muda agar keluar 

dari zona nyaman dan memanfaatkan waktu luang untuk melihat dunia dan 

mendapatkan pengalaman yang bermakna serta menyadari bahwa masa muda 

adalah saat yang berharga dan tidak akan kembali lagi. Pengalaman bermakna 

yang dimaksud adalah pengalaman yang dapat menjadi bekal/modal untuk 

masa yang akan datang. 

  Kampanye ini hadir sebagai solusi dari permasalahan target yang sering 

bingung dan tidak tahu harus melakukan apa saat memiliki waktu senggang, 

sehingga cenderung melakukan rekreasi pasif dan terjebak dalam zona 

nyaman. Melalui media utama berupa aplikasi, kampanye ini mengajak dan 

membantu agar para remaja dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan 

yang lebih aktif. 

 

4.1.2. Judul kampanye 

  Judul dari kampanye ini adalah “Time to Act” dengan tagline “Do 

Something Great!” . Melalui judul dan tagline tersebut, kampanye ini ingin 

menunjukan pada para remaja bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi 

mereka untuk bergerak keluar dari zona nyaman mereka dan melakukan 

kegiatan – kegiatan yang hebat, tidak hanya menjalani kegiatan sehari – hari 

yang biasa saja. 

 

4.1.3. Tone and manner 

  Dalam perancangan ini, pesan – pesan disampaikan dengan to-the-

point dan tanpa basa basi, karena topik ini adalah permasalahan yang 

mendesak, dan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan 

cepat. Secara visual, digunakan perpaduan antara elemen foto dan tipografi 

serta elemen visual pendukung yang berbentuk dinamis dengan warna – warna 

primer untuk memunculkan kesan fun, bold, caria, dan membangun semangat 

sehingga remaja tertarik untuk menjadi bagian dalam kampanye ini. 
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4.1.4. Bahasa yang digunakan 

  Untuk menarik perhatian target yang merupakan kalangan remaja, 

kampanye ini menggunakan bahasa santai sehari – hari yang terdiri dari bahasa 

Indonesia dan beberapa kata dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami. 

Penggunaan bahasa demikian sesuai dengan kebiasaan dan cara bicara 

remaja saat ini.  

 

4.2. Konsep Visual 

4.2.1. Konsep Logo 

Gambar 4. 1 Logo Kampanye 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 

 

Gambar 4. 2 Bentuk dasar logo 

Sumber: Data pribadi (2019) 

  Logo Time to Act merupakan identitas yang akan digunakan pada setiap 

rangkaian kampanye ini, baik dalam media sosial hingga aplikasi. Pada logo ini 

terdapat perpaduan tipografi dan ilustrasi yang diambil dari bentuk dasar 

sebuah jam. Bentuk jam digunakan untuk memperjelas bahwa kampane ini 
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mengangkat mengenai permasalah waktu. Layout penyusunan huruf pada 

tulisan “Time to Act” dibuat lebih asimetris untuk memberikan penekanan 

bahwa ini adalah acara yang seru dan cocok untuk anak muda. 

4.2.2. Konsep Warna Logo 

 

Gambar 4. 3 kode warna kampanye 

Sumber : Data pribadi (2019) 

  Logo pada kampanye ini menggunakan 2 warna, yaitu biru dan merah. 

Warna yang kontras digunakan agar mudah diingat, menarik perhatian dan 

menunjukan kesan tegas. Selain itu pada elemen desain dalam kampanye ini 

digunakan warna kuning untuk menunjukan keseruan dan keceriaan. 

4.2.3. Tipografi Logo 

Gambar 4. 4 Font logo 

Sumber : Data Pribadi (2019) 
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 Pada bagian logo digunakan font The Milidiator karena karakternya 

yang mencolok dan tebal sehingga mudah mencuri perhatian. Pada 

penerapannya bentuk font ini ditata ulang sehingga terlihat mudah dibaca. 

 

Gambar 4. 5 Font Tagline 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 Pada bagian tagline digunakan font dengan jenis sans serif yang 

memiliki kesan santai, rapi, dan menyenangkan. 

4.2.4. Graphic Standard Manual 

  Graphic standard manual digunakan sebagai panduan dalam 

penggunaan logo serta pengaplikasiannya pada berbagai media yang 

dibutuhkan, agar kampanye ini memiliki indentitas yang baik dan konsisten 

 Master Logo 

Gambar 4. 6 Logo Master 

Sumber : Data pribadi (2019) 
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 Logo Protected 

 

Gambar 4. 7 Logo Protected 
Sumber : Data pribadi (2019) 

  Logo protected adalah bentuk khusus yang muncul pada logo 

saat diletakan pada background berwarna, untuk menjada bentuk dan 

warna logo asli tetap terlihat jelas. 

 Grid 

Gambar 4. 8 Grid logo 
Sumber : Data pribadi (2019) 

 Clear Area 

Gambar 4. 9 Clear Area 
Sumber : Data pribadi (2019) 



30 
 

 Konsigurasi Logo 

Gambar 4. 10 Konfigurasi logo 
Sumber : Data pribadi (2019) 

 Larangan Logo 

 

Gambar 4. 11 Larangan logo 
Sumber : Data pribadi (2019) 
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4.2.5. Gaya Fotografi 

 

Gambar 4. 12 Gaya fotografi 

Sumber : Dokumen pribadi dan Instagram (2019) 

 Fotografi adalah salah satu elemen penting dalam gaya desain 

kampanye ini. Foto yang digunakan berfokus pada ekspresi dan kegiatan 

seseorang yang menggambarkan figur anak muda/remaja. Foto digunakan 

tanpa background untuk membuat visual yang lebih mencolok. 

4.3. Visualisasi Desain 

4.3.1. Attention 

 Poster series 

 Bertujuan untuk mempengaruhi kognisi target dengan memberi 

awareness mengenai permasalahan tentang waktu yang ada di masa 

muda mereka seharusnya digunakan untuk melakukan kegiatan yang 

berarti. Poster selanjutnya menyampaikan pesan agar remaja tidak melulu 

terjebak dalam zona nyamannya. 

Gambar 4. 13 Poster attention (1) 

Sumber : Dokumen pribadi (2019) 
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 Poster pertama menampilkan visual seorang remaja yang sedang 

bermain smartphone hingga lupa kenyataan yang disimbolkan dengan 

mata yang menghitam dan wajah yang pucat. Tampilan dan copywriting 

pada poster ini ingin menyinggung prilaku generasi muda saat ini yang 

sering sibuk dengan fasilitas dan kemudahan yang tersaji dalam 

smartphonenya dan juga keseruan dunia maya yang membuat seseorang 

lupa akan kenyataan. Kebiasaan ini dapat membuat para remaja merasa 

nyaman dan terjebak didalamnya. Melalui poster ini, “Time to Act” ingin 

menyadarkan para remaja untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. 

 Poster series pada tahap attention ini menggunakan desain yang bersih 

agar target dapat lebih mudah terfokus pada pesan yang disampaikan. 

Elemen supergrafis digunakan sebagai identitas dan ciri khas kampanye 

ini. 

 

Gambar 4. 14 Poster attention (2) 

Sumber : Dokumen pribadi (2019) 

 Setelah menyadarkan target mengenai prolaku mereka, diluncurkanlah 

poster ke-dua yang digunakan untuk mempengaruhi kognisi target bahwa 

masa muda mereka begitu berharga. Digunakan visual seorang remaja 

wanita yang sedang meniup kue ulang tahun sebagai simbol bahwa waktu 

terus berjalan dan seharusnya mereka menggunakan waktu mereka 

dengan baik, agar tidak menyesal karena waktu berlalu dengan sia – sia. 

 Iklan dan Feeds Instagram 

 Konten pada postingan instagram berfungsi sebagai informasi penjelas 

dari poster dan mengenai pentingnya masa muda, bagaimana waktu luang 

seharusnya digunakan, dan bagaimana seharusnya remaja keluar dari 



33 
 

zona nyamannya. Iklan pada instagram akan dimunculkan sesuai target 

yaitu pada kalangan remaja di Kota Semarang. Iklan ini akan bekerja 

secara sinergis dengan poster cetak yang ada.  

 

Gambar 4. 15 Iklan Instagram 

Sumber : Dokumen pribadi (2019) 

4.3.2. Interest 

 Feeds dan Twibon Instagram 

 Pada tahap ini mulai muncul konten yang mempengaruhi afeksi 

mengenai masa muda yang bermakna (meaningfull youth) yang kemudian 

disusul dengan penggunaan influencer yang sukses  diusia muda untuk 

memberi tips agar para remaja dapat menggunakan waktu luang dengan 

baik. Penggunaan peran influencer ini sesuai dengan prilaku generasi 

muda saat ini yang mudah dipengaruhi oleh role model atau sosok yang 

dapat dijadikan panutan.  Akan divisualisasikan dengan twibon Time to Act 

yang akan digunakan oleh influencer.  

 Kampanye ini menggunakan sosok Maudy Ayunda sebagai 

ambassador. Maudy adalah figur anak muda yang dikenal publik sebagai 

aktris, dan penyanyi yang berkualitas dalam dunia hiburan, dan juga 

memiliki prestasi yang mencengangkan, yaitu disela aktifitasnya dia tidak 

melupakan prioritas utamanya sebagai mahasiswa di sebuah perguruan 

tinggii ternama, yaitu Stanford University.  
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Gambar 4. 16 Twibon Maudy Ayunda 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 Sebagai ambassador kampanye ini, Maudy akan mengunggah foto 

dengan twibon supergrafis “Time to Act” dan memberi tips mengenai 

bagaimana dapat menjadi aktif tanpa melupakan prioritasnya, lalu 

mempromosikan kampanye ini pada para pengikut akun Instagramnya. 

 Template “This or That” 

 Template ini adalah suatu postingan yang digemari para pengguna 

instagram terutama pada generasi muda. Melalui pnggunaan template, 

kampanye ini dapat semakin tersebar lebih luas karena para pengguna 

akan terus menyebarkan dan menandai temannya untuk ikut mengisi 

template tersebut sehingga nantinya para pemakai yang belum mengerti 

tentang kampanye ini akan merasa penasaran dan mencari tahu lebih 

lanjut mengenai kampanye ini. 
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Gambar 4. 17 Template “This or That” 

Sumber : Data pribadi (2019) 

4.3.3. Search 

 Website 

 website akan menjadi sarana informasi mengenai acara peluncuran 

aplikasi “Time to Act”, dan sebagai tempat mendaftarkan diri bagi para 

target yang ingin untuk mengikuti acara peluncuran aplikasi serta meet and 

greet dengan para influencer ambassador. 
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Gambar 4. 18 Website acara 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 Konten Instagram 

Setelah target tertarik dengan tahapan attention dan interest yang 

dilakukan, mereka dapat mencari tahu segala informasi mengenai 

kampanye ini melalui akun instagram resmi miliki “Time to Act” yang berisi 

segala konten mulai dari awal tahapan attention hingga action dan share.  

 

 

 

 

 



37 
 

Gambar 4. 19 Konten instagram 
Sumber : Data pribadi (2019) 

 Banner dan Iklan Instagram 

 Banner digunakan untuk mempromosikan aplikasi dan informasi acara 

peluncuran aplikasi. Banner akan diletakan pada area kampus untuk 

menarik target secara spesifik, yaitu para mahasiswa. Selain itu kembali 

digunakan iklan instagram untuk memberitahukan tentang adanya aplikasi 

yang dibuat oleh kampanye “Time to Act” dan mengajak untuk mengunduh 

aplikasi ini. 
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Gambar 4. 20 Banner launching 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 

Gambar 4. 21 Iklan aplikasi 

Sumber : Data pribadi (2019) 
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4.3.4. Action 

 Aplikasi 

 Sebagai media utama, aplikasi di buat untuk menyadarkan remaja 

mengenai pentingnya memanfaatkan wakyu luang di masa mudanya 

dengan memberi konten tan tips serta fitur – fitur yang memudahkan 

remaja menemukan kegiatan/acara/komunitas di Semarang dengan lebih 

mudah. Aplikasi ini didesain dengan warna khas kampanye ini dan juga 

menggunakan warna putih sebagai penyeimbang agar tampilan terasa 

bersih dan mudah digunakan. 

 Aplikasi ini akan bekerjasama dengan para komunitas yang ada di Kota 

Semarang dan juga para pengada acara dan aktifitas lainnya untuk selalu 

meng-update kegiatan yang akan berlangsung dan bagaiman para 

pengguna aplikasi dapat mengikuti kegiatan tersebut. 

Gambar 4. 22 Tampilan awal aplikasi 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 Saat pertama kali aplikasi dibuka akan memunculkan logo “Time to Act” 

lalu kemudian tampilan akan langsung masuk ke halaman pertama yaitu 

halaman untuk registrasi atau masuk. 
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Gambar 4. 23 Tampilan awal aplikasi 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 Di awal aplikasi akan muncul sedikit penjelasan mengenai aplikasi 

“Time to Act”  ini. Kemudian pengguna diberi pilihan untuk “gabung” bagi 

pengguna baru, atau “udah gabung” bagi pengguna yang sudah memiliki 

akun. Bagi pengguna awal, setelah registrasi, akan muncul halaman 

“preference” mengenai seperti apa yang diminati. Nantinya pilihan ini akan 

memudahkan system untuk menampilkan rekomendasi kegiatan yang 

mereka sukai. 
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Gambar 4. 24 Tampilan beranda aplikasi 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 Halaman beranda berisi komten – konten seperti update dan tips 

bagaimana agar masa muda dapat digunakan dengan lebih berarti dengan 

memanfaatkan waktu luang yang ada. Saat pertamakali masuk, pengguna 

akan diarahkan untuk melihat filosofi kampanye “Time to Act” terlebih 

dahulu agar dapat memahami alasan mengapa mereka perlu mengikuti 

kampanye ini. Setelah itu pengguna akan dipandu untuk masuk ke 

halaman pencarian. 
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Gambar 4. 25 Tampilan pencarian aplikasi 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 Pada halaman pencarian terdapat beberapa fitur, selain pengguna 

dapat mencari kegiatan menggunakan keyword, juga terdapat beberapa 

rekomendasi kegiatan dan komunitas yang dapat mereka ikuti. Pada 

halaman rekomendasi komunitas, akan muncul komunitas sesuai dengan 

tren yang ada dan juga hasil pemilihan preference diawal pembuatan akun. 
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Gambar 4. 26 Tampilan favorit aplikasi 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 Jika pengguna telah mengikuti atau menyukai suatu kegiatan atau 

komunitas dengan mennekan tombol bintang pada setiap halaman, maka 

kegiatan tersebut akan tersimpan pada halaman favorit ini. 

Gambar 4. 27 Tampilan scan aplikasi 

Sumber : Data pribadi (2019) 
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 Fitur scan berfungsi untuk memindai kode QR kegiatan atau promosi 

yang dapat digunakan untuk acara berbayar seperti khursus atau 

workshop. 

Gambar 4. 28 Tampilan profil aplikasi 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 Halaman profil berisi data pengguna, dan tempat untuk merubah foto 

profil. Pada halaman ini juga terdapat tombol untuk keluar dari akun. 

 Panggung 

 Saat acara peluncuran yang akan dilakukan di café Tekodeko Koffiehuis 

akan dibuat sebuah set panggung yang sesuai dengan tema. 

Gambar 4. 29 Set panggung acara 

Sumber : Data pribadi (2019) 
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4.3.5. Share 

Tahapan share digunakan untuk semakin menunjukan eksistensi 

kampanye dan aplikasi ini supaya dapat berdampak pada lebih banyak 

generasi muda. Awak media digunakan pada saat acara peluncuran aplikasi 

untuk mendokumentasikan dan menyebar informasi mengenai adanya 

kampanye dan palikasi ini. Selain itu bagi para target yang ikut serta dalam 

peluncuran aplikasi ini akan mendapatkan sebuah voucher dan merchandise 

berupa kaos, pin, dan juga botol minum. 

 Voucher diskon 

Bagi para peserta acara launching akan mendapatkan sebuah kupon 

diskon 50% yang dapat digunakan untuk mengikuti kegiatan berbayar yang 

mereka inginkan seperti khursus atau workshop. Kode pada voucher ini 

dapat digunakan dengan cara memindainya pada fitur scan di aplikasi. 

 

Gambar 4. 30 Set panggung acara 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 Merchandise 

Untuk menyebarkan keberadaan kampanye ini juga digunakan 

pembagian merchandise seperti kaos, pin, dan botol minum dengan logo 

“Time to Act”.  
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Gambar 4. 31 Set merchandise 

Sumber : Data pribadi (2019) 

 




