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Apa yang terlintas dalam pikiran anda ketika mendengar kata 

“kampanye”? Mungkin saat ini sebagian dari anda sedang 

membayangkan spanduk bergambar kandidat politik sedang tersenyum 

kepada anda. Bayangan anda tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya 

benar karena kampanye tidak melulu persoalan politik. 

Kampanye bisa memuat pengenalan dan pemasaran produk baru, mengajak 

perubahan perilaku sosial ataupun mempromosikan nilai baru karena pada 

dasarnya kampanye adalah sebuah metode untuk berbicara kepada massa 

untuk melakukan sebuah tindakan.  



Kampanye visual merupakan bagian dari rangkaian kampanye itu sendiri. Kampanye ini 

dilakukan dengan perancangan identitas visual, gaya visual dan implementasi media yang 

terintegrasi dengan strategi kampanye. Secara ringkas, kampanye visual merupakan aktivitas 

komunikasi visual terencana untuk mencapai tujuan tertentu.
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Sebelum jauh membahas perubahan perilaku yang akan dicapai melalui kampanye, hal yang 

paling penting adalah bagaimana pesan yang dibawakan oleh kampanye tersebut 

benar-benar mampu menarik perhatian segmen yang dituju. Setelah berhasil menarik 

perhatian dan mampu berinteraksi dengan audience, perubahan perilaku yang diharapkan 

tentunya sangat dimungkinkan terjadi. Pada tahapan awal inilah peran visualisasi menjadi 

sangat penting untuk menarik perhatian segmen.

APA ITU KAMPANYE VISUAL

DAY OF CHARITYI N T E R N A T I O N A L  DAY OF CHARITYI N T E R N A T I O N A L  

Kampanye visual mereproduksi pesan kampanye dalam bentuk visual, termasuk fotografi, 

desain grafis, videografis, multimedia, hingga teknologi interaktif. Reproduksi pesan tersebut 

dilakukan melalui berbagai macam saluran, baik secara konvensional melalui media massa dan 

reklame. Maupun secara digital melalui website, landing page, aplikasi smartphone, media 

sosial, hingga pameran teknologi interaktif. 
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Seperti pada kampanye lainnya, baik marketing, sosial maupun politik, 

kampanye harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur dengan 

indikator-indikator yang dapat dihitung. Indikator tersebut dapat berupa 

tindakan audiens seperti apa yang diharapkan dan apa dampaknya bagi 

kampanye. Penentuan tujuan ini merupakan tahapan paling vital bagi 

kampanye visual, karena penerjemahan visual yang berdampak hanya 

dimungkinkan jika tujuan kampanyenya jelas. Berdasarkan tujuan pula gaya 

visual, gaya penyampaian dan perancangan konten ditentukan untuk 

mencapai audiens.

Pemahaman terhadap audiens harus dilakukan secara simultan dengan 

penentuan goal kampanye. Memahami audiens berarti juga mengetahui 

bagaimana konten disampaikan, dimana konten dimuat, siapa yang akan 

merespon dan konten seperti apa yang disukai oleh audiens. Pemahaman ini 

dimungkinkan jika perancang kampanye melakukan riset demografis dan 

psikografis audiens. Dengan begitu, perancangan kampanye visual dapat 

menjadikannya sebagai acuan perancangan dan acuan eksplorasi kreatif.

Perancangan acuan visual dalam kampanye visual merupakan proses 

lanjutan dari branding. Acuan visual menentukan warna, komposisi, dan 

gaya visual dari grafis hingga fotografi yang diambil dalam melaksanakan 

kampanye visual. Acuan visual dirancang berdasarkan tema atau tujuan 

kampanye, audiens yang ditentukan, dan masa berlaku kampanye visual 

yang ditentukan.
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Kampanye visual memungkinkan eksplorasi strategi kampanye yang sangat luas melalui 

berbagai metode penerapan dan berkembangnya kreativitas dalam penerjemahan pesan 

secara visual. Namun, beragamnya praktek kampanye visual terkadang menyulitkan bagi 

perancang kampanye pemula. Seringkali, perancang kampanye malah terjebak pada pilihan 

media kampanye ketimbang merumuskan pesan yang akan dimuat dalam kampanye visual 

untuk disampaikan pada audience.

Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang perlu dilakukan oleh perancang kampanye 

sebelum merancang kampanye visual yaitu;

BAGAIMANA MELAKUKAN KAMPANYE VISUAL

1. MENENTUKAN CAPAIAN 

2. MEMAHAMI AUDIENS  

3. MERANCANG ACUAN VISUAL / KEY VISUAL
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Setelah tujuan ditentukan, pesan dirancang dan audiens dipahami, maka proses selanjutnya 

adalah proses perancangan visual yang meliputi pendekatan visual dan teknik visualisasi.

Secara prinsip, pendekatan dan teknik visual dalam kampanye visual tidak dibatasi oleh tujuan 

kampanye. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang baik untuk memilih pendekatan dan 

teknik yang tepat dalam perancangan kampanye visual. 

PENDEKATAN DAN TEKNIK KAMPANYE VISUAL

ORDER

NOW
CLICK
HERE

DAY OF CHARITYI N T E R N A T I O N A L  DAY OF CHARITYI N T E R N A T I O N A L  

Dalam buletin ini, kampanye visual akan dibahas melalui dua kategori besar dalam 

pelaksanaan kampanye visual yaitu pendekatan kampanye visual dan teknik 

kampanye visual. Dua artikel pertama dalam buletin ini akan membahas mengenai 

pendekatan kampanye visual, sedangkan dua artikel terakhir akan membahas 

mengenai teknik kampanye visual. Kedua kategori besar ini tentunya akan dipilih 

berdasarkan familiaritas praktek untuk menciptakan asosiasi pengetahuan dengan 

anda sebagai pembaca. 



KEKUATAN KEY VISUAL 
PADA KAMPANYE VISUAL

www.poligrabs.com
PT Balada Komunikasi Visual

POLIGRABS
Creative Studio

Para praktisi marketing dan kampanye tentunya sudah sangat paham tentang pentingnya 

konten visual dalam kampanye. Berbagai macam instrumen kampanye yang diproduksi dan 

didistribusikan kepada segmen target tidak lepas dari konten visual, baik dalam bentuk 

merchandise, poster, hingga video. Namun, jika ragam konten visual tersebut tidak 

terintegrasi dengan baik, maka potensi bias pesan dan tidak tercapainya tujuan kampanye 

akan menjadi pukulan balik bagi kampanye. Oleh karena itu, dalam strategi kampanye visual, 

perancangan kunci visual (Keyvisual/KV) yang mampu merepresentasikan pesan dan menjaga 

konsistensi identifikasi visual berperan penting dalam keberlangsungan sebuah kampanye. 



KEKUATAN KEY VISUAL 
PADA KAMPANYE VISUAL
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Key visual (KV) atau kunci visual adalah sebuah konsep pengorganisasian informasi melalui 

skema visual yang digunakan sebagai acuan dalam sebuah kampanye. Berbeda dengan 

identitas visual, KV memungkinkan eksplorasi yang lebih luas sesuai dengan pesan 

kampanye yang sedang dilakukan. Selain itu, KV juga bersifat temporal, atau hanya 

digunakan selama kampanye berlangsung sedangkan identitas visual dapat digunakan 

selama brand/perusahaan itu ada.

APA ITU KEY VISUAL

Key visual biasanya dirancang oleh agensi marketing dan digunakan sebagai acuan visual 

atau referensi untuk sebuah kampanye. Key visual berfungsi untuk membangun komunikasi 

antara brand dengan konsumen. Komunikasi tersebut dibangun dengan meyakinkan 

konsumen akan pesan pada kampanye atau iklan yang mudah diingat dengan bantuan visual. 

Visualisasi yang digunakan pada kampanye tersebut ditujukan untuk memudahkan 

pengenalan terhadap brand, membangkitkan ingatan dan merangsang minat segmen yang 

dituju. Visualisasi juga harus menghasilkan asosiasi positif untuk menghasilkan dampak yang 

diinginkan.

Sebagai contoh, pada tahun 2018-2019 lalu, Poligrabs merancang kampanye visual APP 

Sinarmas mengenai penanganan kebakaran hutan. Pada kampanye ini, brand identity APP 

Sinarmas dijadikan acuan dalam perancangan kampanye visual. Berdasarkan acuan tersebut 

juga key visual kampanye dirancang. Seperti dapat dilihat dibawah:
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Audit internal organisasi
Tahapan ini dilakukan untuk mengenali pro-kontra 
terhadap brand/organisasi pada segmen yang dituju dan 
memilih persona apa yang akan ditampilkan atau 
dihindari.

Analisa Audience
Tahapan ini merupakan pengumpulan data mengenai 
referensi dan target audiens untuk mengenali segmen 
target lebih dekat.

Pengembangan ide visual.
Berdasarkan data yang terkumpul, tim kreatif akan 
melakukan brainstorming ide yang menjadi dasar 
perancangan key visual.

Perancangan konsep visual
Berdasarkan hasil pengembangan ide visual, tim tim 
kreatif akan merancang tiga konsep yang dapat dipilih 
untuk merepresentasikan pesan.

Pemilihan konsep utama
Pada tahapan ini, konsep visual yang telah dirancang 
diajukan pada forum yang lebih luas untuk disepakati dan 
digunakan sebagai dasar perancangan key visual 
kampanye.

Key visual terdiri dari elemen grafis yang mampu merepresentasikan pesan kampanye 

ataupun nilai dari suatu produk dengan menunjukkan karakteristik spesial yang dimiliki oleh 

brand. Oleh karena itu, perancangan key visual sangat penting dan membutuhkan 

pertimbangna yang matang. Setidaknya terdapat lima tahapan dalam pengembangan key 

visual dalam kampanye yaitu;

BAGAIMANA MERANCANG KEY VISUAL
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Meskipun begitu, peran tim marketing ataupun representasi dari organisasi 
dapat membatasi eksplorasi tersebut agar tetap dalam koridor brand, nilai dan 
posisi yang diambil oleh brand. Konsultasi antara tim kreatif dan tim lainnya juga 
dapat menghasilkan panduan perancangan key visual berdasarkan rekomendasi 
kontekstual yang berlaku pada brand tersebut. Misalnya, negara X mayoritas 
beragama Y maka visual hewan Z tidak boleh ditampilkan. Sebaliknya di negara 
A, hewan Z merupakan simbol yang sering ditampilkan untuk merepresentasikan 
pesan B. Acuan perancangan seperti ini hanya dimungkinkan jika terjadi 
konsultasi yang intensif dan sinergis antar tim untuk menghasilkan key visual 
yang kuat.

Selain kelima tahapan tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan dalam perancangan visual 

secara teknis adalah:

Pada pelaksanaannya, pengetahuan tambahan dari tim kreatif dan tim lainnya sangat 

penting untuk mendukung perancangan key visual yang tepat. Pemahaman psikologis 

misalnya dapat membantu tim kreatif merancang cerita latar yang mampu 

meningkatkan urgensi kampanye dengan pendekatan emosional seperti: Ingatan masa 

kecil, Asosiasi pada sejarah dan legenda rakyat, Rekomendasi orang terdekat, Gaya 

hidup terkini, dan lainnya.

MEMAKSIMALKAN DAMPAK DENGAN KEY VISUAL

Key visual 
harus simpel dan
mudah dipahami

Key visual 
harus unik dan 
tidak bias

Key visual 
dapat diterapkan 
pada berbagai media

Key visual harus 
menyentuh sisi 
emosional target 
audiens
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PERCAYA 
KARENA ANGKA

Saat ini siapa yang tidak bicara soal data? Bahkan seringkali argumen anda harus dipotong 

karena audiens meminta anda melampirkan data dari klaim anda. Sebaliknya, ketika data 

ditampilkan lebih dahulu sebelum argumen dinyatakan, sedikit orang akan bertanya 

keabsahan data yang anda lampirkan. Inilah dampak psikologis dari data yang mungkin 

tidak anda sadari tapi disadari oleh para perancang strategi komunikasi.

8 DARI 10 IBU 
MEMILIH DESINFEKTAN 
UNTUK MENJAGA ANAK 
DARI KUMAN
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Dominasi angka tidak hanya 

masuk ke wilayah akademik yang 

serius dan serba rigid tapi juga 

menyebar hingga wilayah 

kampanye sosial dan marketing. 

Penggunaan highlight data 

statistik sebagai slogan juga 

digunakan dalam dunia periklanan 

untuk meyakinkan audiens .Pada 

bidang non komersial seperti 

kampanye sosial juga highlight 

data statistik digunakan untuk 

meningkatkan urgensi isu.

Dalam komunikasi publik, penggunaan angka ataupun data dan fakta sebagai sorotan 

merupakan bagian dari pendekatan rasional dalam persuasi. Berbeda dengan pendekatan 

emosional yang mengedepankan kesan, pendekatan rasional mengedepankan klaim positif 

atau negatif untuk mendorong audiens berpikir atau mempertimbangkan urgensi pesan. 

Kedua pendekatan ini memiliki dampak yang berbeda dan diarahkan pada segmen yang 

berbeda juga. 

Tentunya dalam praktik kampanye pendekatan rasional dan emosional seringkali digunakan 

secara bersamaan untuk mendapatkan dampak yang maksimal. Namun, pendekatan rasional 

lebih mudah diaplikasikan dengan pendekatan emosional sebagai strategi lanjutan karena 

kemampuannya meyakinkan audiens secara logis. Praktik ini biasanya dilakukan pada 

kampanye sosial dan laporan aktivitas tahunan lembaga publik yang melampirkan highlight 

data dipadu dengan foto atau ilustrasi emosional untuk mendukung data.
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Setiap argumentasi dan klaim pada dasarnya memiliki fakta dan 

data dibalik argumen tersebut. Anda perlu memeriksa argumentasi 

yang anda susun berdasarkan fakta dan data pendukung yang 

menguatkan argumentasi tersebut. Misalnya, jika anda ingin 

menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan 

mulai dari rumah, maka anda perlu mencari data dan fakta 

mengenai kebersihan rumah secara medis. 

Meskipun begitu membuat orang percaya karena angka juga bukanlah hal yang mudah. Anda 

perlu memahami metode dan menggunakannya dengan tepat. Berdasarkan beberapa 

sumber, kami mencoba untuk menyusun cara menggunakan pendekatan rasional dalam 

kampanye visual melalui empat poin berikut:

1. MENCARI FAKTA

Setelah fakta dan data dikumpulkan, tahapan yang paling penting 

berikutnya adalah memilih fakta dan data apa yang akan 

disampaikan atau yang paling menarik minat audiens. Pada 

tahapan ini, anda harus mampu memotong narasi dan 

menyimpulkan data untuk meringkas pesan. Misalnya pada produk 

desinfektan keluarga, anda dapat menyorot jumlah bakteri, kuman, 

dan virus di setiap bagian rumah yang paling sering disinggahi 

oleh anggota keluarga.

2. MENYOROT DATA

Berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan, ubah tema 

pesan anda menjadi satu kalimat. Kalimat tersebut dapat berupa 

kalimat ajakan maupun preposisi argumentatif berupa pertanyaan. 

3. MEMBENTUK ARGUMEN

Terakhir dan paling utama, penyajian data dan fakta. Jika argumen 

yang anda susun telah valid dan data-data pendukung pun sudah 

terpilih dengan baik maka tahapan berikutnya adalah merancang 

acuan visual dari kata-kata kunci tersebut. Jika anda ingin 

mengemas pesan melalui media audiovisual, maka anda perlu 

mempertimbangkan pengisi suara dengan intonasi yang 

meyakinkan.

4. MENYAJIKAN DATA
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Pendekatan rasional dengan menampilkan fakta dan data sebagai titik sorot 
utama memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menyakinkan audiens. Tentu 
saja sorotan tersebut perlu dikemas secara menarik agar tidak membosankan. 
Pendekatan ini pada umumnya efektif digunakan pada kampanye-kampanye non 
komersial, namun tidak mengurangi efektifitasnya pada kampanye komersial 
yang mengedepankan kredibilitas produk ataupun jasa.
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Anda pasti familiar dengan lagu yang diputar di mobil penjual tahu bulat keliling diatas. Mau 

tidak mau, suka tidak suka, anda akan mendengarkannya karena lagu ini diputar dengan volume 

yang cukup keras dan berulang. Hasilnya, mungkin kamu bukan hanya ingat lagu ini tapi juga 

ingin membeli tahu bulat yang gurih-gurih enyoy.

REPETISI, 
SEKALI LAGI REPETISI

TaHu bUlEt DiGoReNg
Di mObIl

DiNa kAtEl
DaDaKaN

    LiMa 
rAtUsAn

GuRiH… gUrIh… eNyOy
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Dalam kasus ini, penjual tahu bulat menggunakan strategi repetisi yang biasa digunakan 

dalam kampanye. Bukan hanya melalui suara, repetisi juga bisa dilakukan melalui berbagai 

media visual dan audio visual. Hal ini juga yang menyebabkan kamu familiar terhadap iklan 

produk yang sedang melakukan promosi, ataupun calon politisi yang sedang ikut 

mencalonkan diri pada pemilihan. 

Dalam periklanan dan kampanye, pendekatan yang digunakan di atas disebut sebagai strategi 

repetisi. Strategi ini mungkin salah satu strategi yang paling umum digunakan dalam 

periklanan. Strategi repetisi merujuk pada jumlah pengulangan pesan yang harus diterima 

oleh seseorang hingga orang tersebut dapat mengingat pesan yang disampaikan. 

Dalam strategi periklanan, setidaknya terdapat 

beberapa respon yang diharapkan melalui, yaitu:

Dalam banyak kasus, seringkali brand saling bertarung dengan brand 

lainnya dalam satu lini produk atau jasa yang sama. Strategi repetisi pada 

kasus ini digunakan untuk membuat brand satu lebih diingat daripada 

brand lainnya, selain itu juga perancangan media yang baik akan 

menunjang keberhasilan dengan menciptakan asosiasi positif brand pada 

ingatan audiens.

1. AKUISISI INFORMASI

Setelah orang terpapar strategi repetisi, orang tersebut akan membentuk 

respon terhadap pesan yang disampaikan dalam pikiran dan ingatannya. 

Respon tersebutlah yang membentuk sikap orang terhadap brand. Sikap ini 

dapat berupa sikap positif seperti memilih, membeli atau membaginya 

kepada orang lain, namun juga dapat berupa sikap negatif. Meskipun 

begitu, strategi repetisi tetap berhasil membangun brand awareness.

2. PEMBENTUKAN SIKAP

Seiring berjalannya waktu, brand dan pesan yang diusungnya akan 

terlupakan. Memang hal ini tidak dapat dihindari, terutama jika kita tidak 

melakukan apa-apa untuk membuat orang kembali mengingatnya. Strategi 

repetisi dalam hal ini digunakan untuk mengurangi kemungkinan brand 

terlupakan oleh audiensnya melalui injeksi pesan repetitif untuk 

membentuk ingatan jangka panjang. 

3. SELALU DIINGAT
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Strategi repetisi dapat diterapkan bersamaan dengan pendekatan rasional maupun pendekatan 

emosional dalam kampanye. Dalam konteks perancangan, strategi repetisi memerlukan titik 

sorot sebagai konten utama yang diulang. Titik sorot ini dapat berupa jingle,slogan, focal point 

dalam pendekatan visual ataupun kombinasi dari ketiganya.

Strategi repetisi tidak akan berdampak baik jika tidak dikemas dengan baik. 
Bahkan banyak studi yang menunjukkan bahwa repetisi malah gagal 
mempengaruhi audience dan dalam kondisi tertentu malah merusak citra pesan. 
Perancang konten harus ekstra hati-hati dalam menjalankan strategi ini, 
terutama dalam desain, penentuan media yang akan digunakan, penjadwalan 
dan anggaran.



DPR RI
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Persoalan kekerasan seksual bukanlah hal yang mudah untuk dibicarakan, apalagi dipahami 

oleh khalayak umum. Hal ini tidak disebabkan oleh jarangnya kekerasan kasus kekerasan 

terjadi, namun kompleksnya relasi kejadian dengan tabu di kalangan masyarakat. Buktinya, 

meski undang-undang penghapusan kekerasan seksual telah dirancang sejak 2016 lalu, hingga 

saat ini pengesahannya masih juga tertunda. Perdebatan publik mengenai definisi, orientasi 

dan bermacam isu disekitarnya mengalahkan urgensi tentang perlindungan korban kekerasan 

seksual. Sementara, sebagian publik terus bersuara untuk mendukung pengesahan rancangan 

undang-undang penghapusan kekerasan seksual. 

STUDI KASUS : 
KAMPANYE VISUAL UNTUK 
PENGESAHAN RUU P-KS



metode 
kuantitatif 

metode 
kualitatif

Salah satu lembaga non pemerintah yang melakukan advokasi terhadap pengesahan 

rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini adalah INFID yang menguatkan 

argumen pengesahan kebijakan ini melalui serangkaian penelitian yang dilakukan sepanjang 

tahun 2019-2020. INFID melakukan dua penelitian dengan dua metode kuantitatif dan 

metode kualitatif. Masing-masing penelitian memiliki rekomendasi berbeda yang tidak hanya 

mendeskripsikan dukungan publik namun juga memperdalam pemahaman mengenai persepsi 

publik terhadap kekerasan seksual. Pentingnya hasil penelitian ini kemudian mendorong INFID 

untuk bekerjasama dengan Poligrabs merancang kampanye visual yang mampu 

menyampaikan pesan dari penelitian sekaligus mengajak audiens untuk bertindak dengan 

menandatangani petisi online dukungan terhadap pengesahan rancangan undang-undang 

penghapusan kekerasan seksual.  
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Perancangan kampanye visual dukungan terhadap pengesahan RUU P-KS memiliki tahapan 

kerja yang tidak sedikit dan memerlukan proses konsultasi yang intensif antara INFID dan 

Poligrabs dalam proses perancangannya. Dalam pengerjaannya, perancangan kampanye ini 

melalui beberapa tahap berikut;

Proses konsultasi adalah proses paling penting dalam perancangan 

kampanye visual untuk mencapai kesepakatan narasi visual dan gaya visual 

sesuai dengan substansi pesan. Dalam kontek visualisasi riset, proses 

konsultasi juga melibatkan agregasi pengetahuan antara dua pihak yaitu 

periset dan perancang visual untuk menerjemahkan substansi riset ke 

dalam bahasa visual tanpa mengurangi substansi pesan. Konsultasi 

dilakukan secara simultan hingga akhir perancangan. 

KONSULTASI NASKAH PENELITIAN

Pendekatan kampanye visual yang tepat dapat menentukan keberhasilan 

transmisi pesan pada segmen yang dituju. Dalam kampanye visual RUU 

P-KS, poligrabs menggunakan pendekatan rasional dengan visualisasi data 

naratif pada riset kuantitatif dan pendekatan emosional dengan empati 

pada riset kualitatif. Kedua pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan 

dua produk media kampanye berbeda berdasarkan metode riset yang 

digunakan oleh INFID.

PENENTUAN PENDEKATAN KAMPANYE VISUAL
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Tahapan penulisan naskah dilakukan dengan menggunakan hasil penelitian 

sebagai acuan. Penulisan naskah kemudian dilakukan secara naratif melalui 

storyboard untuk motion graphic dan naskah deskriptif untuk infografis.

PENULISAN NASKAH

Pemilihan kanal merupakan tahapan yang dapat menentukan format media 

visual. Tahapan ini mengharuskan perancang menyesuaikan visualisasi 

dengan kebutuhan format saluran kampanye. 

PEMILIHAN KANAL DISTRIBUSI

Perancangan infografis adalah tahapan akhir pada kampanye visual ini. 

Infografis dirancang untuk melengkapi poin-poin yang tidak dapat dapat 

dimuat pada animasi pendek. Selain itu, infografis juga didistribusikan 

melalui kanal media sosial untuk mengajak audiens yang lebih luas 

melakukan penandatanganan petisi. Visualisasi infografis didasarkan pada 

ilustrasi atau visualisasi pada storyboard motion graphic sebelumnya. 

PERANCANGAN MEDIA KAMPANYE : INFOGRAFIS

Animasi dirancang berdasarkan naskah yang telah diterjemahkan dalam 

storyboard. Proses perancangan ini melalui tiga tahap, yaitu; tahap 

perancangan pesan dan penulisan naskah, tahap storyboard, dan tahap 

animasi. Sementara, evaluasi dilakukan pada setiap tahap untuk 

menghindari kesalahan perancangan.

PERANCANGAN MEDIA KAMPANYE : 

ANIMASI/MOTION GRAPHIC

Tahapan penentuan keywords, key sound dan key visual adalah tahapan 

pembuka perancangan kampanye visual. Ketiga kunci tersebut merupakan 

acuan pada produksi media kampanye. Keywords yang digunakan 

merupakan kalimat ajakan yang disematkan pada akhir video, kalimat ini juga 

diulang pada berbagai media saluran lain seperti naskah petisi dan infografis. 

Key sound yang dipilih adalah dramatic ambience untuk meningkatkan ikatan 

emosional dan urgensi pesan bagi audiens. Sedangkan gaya visual yang 

diambil adalah ilustrasi dengan gambaran yang suram (gloomy) untuk 

merepresentasikan kondisi korban kekerasan seksual. 

PENENTUAN KEYWORDS - KEY SOUND - KEY VISUAL
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Ketujuh tahapan tersebut dilakukan secara teliti dan dievaluasi secara mendalam oleh 
kedua pihak untuk menghasilkan narasi visual yang tepat. Sedangkan proses 
distribusinya ditentukan oleh INFID mengikuti jadwal kampanye yang telah ditentukan 
sebelumnya. Hingga tulisan ini dibuat, kampanye mendukung pengesahan RUU P-KS 
masih dilanjutkan oleh INFID dan berhasil meraih 34.154 penandatangan petisi. 
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PT Balada Komunikasi Visual
POLIGRABS INFOGRAPHIC

Poligrabs membantu anda 
menyampaikan pesan dan informasi 
kepada audience dan segmentasi 
spesifik anda melalui infografis, 
visualisasi data dan editorial design.


