
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manusia adalah mahluk hidup yang tinggal di bumi untuk berkembang biak dan 

bertahan hidup. Seperti layaknya mahluk hidup lainnya, manusia membutuhkan 

energi untuk beraktivitas, dan energi tersebut tidak dapat dihasilkan oleh tubuhnya 

sendiri. Oleh karena itu manusia harus mencari sumber energi dalam rupa berbagai 

ragam makanan yang dapat dikonsumsi. Disini letak perbedaan utama antara 

manusia dengan mahluk hidup lain secara umum. 

 Manusia memiliki kemampuan untuk memproses dan menciptakan berbagai 

ragam makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dari berbagai macam 

makanan yang mereka ciptakan dan makan terbentuk suatu kebiasaan, yaitu 

mengkonsumsi yang mereka sukai. Namun kebiasaan ini membuat manusia 

melupakan unsur makanan utama yang paling berpengaruh pada tubuh mereka, 

yaitu gizi yang dikandung oleh makanan. Menurut dr. Stella E. Bela, MGizi, SpGK 

selaku narasumber, manusia masih mengutamakan rasa dibanding jumlah gizi yang 

dikandung makanan yang dikonsumsi dan yang dibutuhkan tubuh. Hal tersebut 

menciptakan fenonema Double Burden of Malnutrition. Fenomena tersebut adalah 

kondisi dimana masyarakat mengalami kekurangan gizi dan kelebihan gizi dalam 

suatu negara. Masalah tersebut dialami oleh berbagai negara baik negara maju 

maupun tidak. Kedua kondisi malnutrisi tersebut dapat berakibat buruk jika 
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masyarakat tidak menyadari bahaya kekurangan maupun kelebihan gizi, seperti 

kekurangan daya tahan tubuh, kekurangan energi, dan resiko terkena penyakit.  

 Masalah tersebut dapat diatasi dengan memperbaiki pola dan porsi makan 

dengan mensuplai tubuh dengan gizi seimbang untuk aktivitas sehari-hari sesuai 

kebutuhan. Pengetahuan mengenai gizi seimbang bertujuan untuk membuat 

masyarakat sadar akan pentingnya mengatur porsi dan pola makan sehari-hari 

mereka sehingga keseimbangan gizi mereka tetap terjaga. Namun pengetahuan 

mengenai gizi seimbang saja tidak cukup. Berdasarkan kuisioner yang disebarkan 

kepada mahasiswa berkaitan dengan pengetahuan mereka mengenai vitamin & 

suplemen, sebanyak 75% responden tidak mengetahui/memperhatikan fungsi 

berbagai vitamin serta jumlah asupan yang selayaknya. Hasil kuisioner tersebut 

merupakan indikator bahwa secara umum remaja belum mengetahui konsep 

mengenai gizi seimbang. Mereka sendiri belum dapat mengidentifikasikan dan 

menimbang kandungan gizi dalam makanan yang dikonsumsi. 

 Berdasarkan fakta tersebut, disimpulkan bahwa dibutuhkan suatu solusi 

untuk mendorong mereka mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya 

pemenuhan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Oleh karena itu penulis 

membuat rancangan Kampanye Sosial Konsumsi Gizi Seimbang Untuk 

Mahasiswa. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang kampanye sosial yang dapat mendorong remaja 

menyadari pentingnya gizi seimbang bagi kesehatan tubuh mereka? 
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2. Bagaimana merancang materi kampanye dalam bentuk motion graphic yang 

menjelaskan tentang pentingnya gizi seimbang bagi kesehatan tubuh mereka? 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup perancangan Tugas Akhir ini akan dibatasi pada: 

1. Gizi seimbang sebagai tujuan utama perancangan kampanye. 

2. Segmentasi masyarakat yaitu menengah keatas. 

3. Demografis kampanye adalah mahasiswa usia 17-21 tahun dan masyarakat 

segala usia sebagai target sekunder. 

4. Geografis kampanye adalah Jabodetabek. 

5. Psikografis kampanye adalah gaya hidup yang cepat. 

6. Media utama kampanye adalah motion graphic. 

7. Media promosi kampanye yang digunakan adalah media sosial. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan umum Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pengetahuan mengenai masalah utama gizi saat ini dan solusi 

terhadap masalah tersebut bagi mahasiswa di Jabodetabek. 

2. Membuat media utama motion graphic, baik konten, visual dan aset. 
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Tujuan khusus Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat mahasiswa memahami konsep gizi seimbang dan sadar akan 

pentingnya pengetahuan gizi dalam menyusun porsi makan yang sesuai untuk 

kebutuhan tubuh mereka. 

2. Memenuhi persyaratan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. 

1.5. Metodologi Perancangan 

Proses perancangan media promosi ini diuraikan dalam beberapa tahap: 

1. Orientasi 

Melakukan wawancara narasumber serta mengumpulkan data pengetahuan 

mahasiswa mengenai gizi. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data 

riset masyarakat serta mengadakan kuisioner. 

2. Analisis 

Mengidentifikasi masalah dan mengolah data yang diperoleh menjadi dasar 

dalam pembuatan kampanye dan mencari tahu perancangan visual yang efektif 

bagi remaja dewasa. 

3. Konseptual desain 

Merancang konsep desain dan konten yang akan dimasukkan ke dalam 

kampanye secara keseluruhan. Serta membuat rancangan media-media yang 

akan diimplementasikan. 

4. Desain 

Mengolah konsep desain dan konten kedalam kampanye serta perancangan 

media pendukung.  

Perancangan Kampanye... Antonius Ferdinand, FSD UMN, 2016



5 

 

5. Implementasi 

Melaksanakan kampanye tersebut kepada target utama secara bertahap. 

1.6. Skematika Perancangan 

Latar Belakang 

Kurangnya pengetahuan mahasiswa mengenai gizi serta bagaimana mengatur pola makan untuk mencukupi 

kebutuhan tubuh mereka dapat mengakibatkan malnutrisi dan ancaman penyakit jika tidak 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu solusi untuk mendorong mereka untuk memahami 

dan menyadari pentingnya pengetahuan gizi seimbang. 

Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang 

kampanye yang dapat 

mendorong remaja 

menyadari pentingnya gizi 

seimbang bagi kesehatan 

tubuh mereka? 

Target Sasaran 

Primer: Remaja dewasa 17-21 tahun. 

Sekunder: Masyarakat segala usia 

Geografis: Jabodetabek 

Psikografis: Gaya hidup yang cepat. 

Batasan Masalah 

1. Gizi seimbang sebagai tujuan utama perancangan kampanye. 

2. Segmentasi masyarakat yaitu menengah keatas. 

3. Demografis kampanye adalah mahasiswa usia 17-21 tahun 

dan masyarakat segala usia sebagai target sekunder. 

4. Media utama kampanye adalah motion graphic. 

5. Media promosi kampanye yang digunakan adalah media 

sosial. 

Konsep Perancangan 

Kampanye mengenai gizi seimbang untuk mahasiswa yang berisikan konten mengenai konsep gizi 

seimbang, manfaatnya bagi kesehatan dan keseimbangan tubuh, memandu mereka untuk mencapai gizi 

seimbang tersebut sambil memberikan mereka pengetahuan mengenai gizi secara umum.  

Insight 

Mendorong mahasiswa untuk memahami permasalahan gizi saat ini dan 

memandu mereka mengatasi masalah tersebut dan meraih gizi seimbang. 

Metode Pengumpulan Data 

Observasi: Melakukan perbandingan dengan video dan kampanye serupa secara konten dan visual untuk 

dijadikan tolak ukur dalam perancangan kampanye sosial ini. 

Kuisioner: Melakukan kuisioner untuk mendapatkan data dan fenomena dalam kalangan remaja dewasa 

mengenai pengetahuan mereka terhadap vitamin, suplemen dan gizi seimbang. 

Wawancara: Mencari dan mewawancara narasumber yang ahli dalam bidangnya untuk membantu 

memberikan insight terhadap perancangan tugas akhir ini. 

Studi Pustaka: Mengumpulkan data dan fakta mengenai fenomena masalah gizi, solusi dan pencegahan 

masalah tersebut. 

Perancangan Kampanye... Antonius Ferdinand, FSD UMN, 2016




