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Abstract
Indonesian women experience many problems that make them not confident and do not love themselves.
Therefore, it is necessary to create an Instagram social media campaign to empower Indonesian women
with the theme of mindfulness. The purpose of this study is to explain the strategies and concepts of
social campaigns to effectively run a women’s mindfulness empowerment campaign through Instagram
social media. The research method used in this research is design thinking with a qualitative research
approach. The data collection technique used is design thinking which involves observation and
interviews. The results of this study indicate the design of social campaigns through the design thinking
method can find out the type of design or visual preferred by Instagram social media users, the results of
which can be seen from the prototype and testing of the Instagram insight feature, and how to increase
campaign awareness, one of which is to invite collaboration with female celebrities.
Keywords: mindfulness, women empowerment, design thinking, campaign
Abstrak
Wanita Indonesia mengalami banyak permasalahan yang membuat mereka tidak percaya
diri dan tidak mencintai dirinya sendiri. Maka dari itu perlu diciptakan sebuah kampanye
media sosial Instagram pemberdayaan wanita Indonesia yang bertemakan mindfulness.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi dan konsep kampanye sosial
agar dapat menjalankan kampanye pemberdayaan wanita mindfulness melalui media sosial
Instagram secara efektif. Metode penelitian yang dijalankan pada penelitian ini adalah design
thinking dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
adalah design thinking yang melibatkan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa perancangan kampanye sosial melalui metode design thinking ini dapat
mengetahui jenis desain atau visual yang disukai oleh pengguna media sosial instagram yang
hasilnya dapat dilihat dari prototype dan testing pada fitur insight Instagram, dan juga cara
meningkatkan awareness kampanye, yang salah satunya adalah mengajak kolaborasi dengan
selebgram wanita Indonesia untuk membantu mempromosikan kampanye mindfulness.
Kata kunci: mindfulness, pemberdayaan wanita, design thinking, kampanye
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Pendahuluan
Isu mengenai mental health dan pemberdayaan wanita merupakan hal yang sudah
umum di berbagai negara maju. Menurut Soharwardi dan Ahmad (2020), wanita di
berbagai negara maju seperti benua Amerika dan Eropa sudah jauh lebih mandiri
dan sehat secara emosional dikarenakan mereka memiliki pengertian tentang mental
health yang baik. Hal ini dikarenakan banyak kampanye tentang kesehatan mental
dan juga pemberdayaan wanita yang dikenal oleh orang banyak. Hal inilah yang
kemudian membuat negara-negara lainnya, terutama negara berkembang untuk
turut serta meningkatkan kualitas kesehatan mental dan pemberdayaannya.
Kesadaran mental health dan pemberdayaan wanita Indonesia penting untuk
ditingkatkan melalui kampanye, dikarenakan tingkat kesehatan mental pada
seseorang dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan individual tersebut, yang
berujung pada meningkatnya produktifitas (Fitrina, 2016). Hal ini ditambahkan
dengan dampak dari pandemic yang membuat wanita Indonesia, terutama ibu-ibu
khususnya untuk dapat berperan lebih dari sekedar ibu rumah tangga. Tuntutan
tersebut adalah bekerja dari rumah, mengurus rumah tangga, dan juga membantu
mengajarkan anak yang sedang sekolah dari rumah dikarenakan pandemi. Tuntutan
tambahan tersebutlah yang membuat banyak ibu-ibu di Indonesia menjadi banyak
pikiran dan akhirnya stres. Banyak hal yang dapat ditingkatkan oleh wanita
Indonesia dengan mempelajari mindfulness, yaitu memberikan kesadaran bahwa
kedua sisi diperlukan karena positif tidak sepenuhnya positif begitupun negatif juga
tidak sepenuhnya negatif.
Kampanye sosial akan dikomunikasikan melalui media sosial dimana saat ini
media sosial merupakan media yang paling sering dipakai oleh masyarakat untuk
mendapatkan informasi dibandingkan media massa. Kampanye sosial yang diangkat
bertujuan untuk saling mendukung serta menguatkan perempuan satu sama lain.
Kampanye sosial ini akan menjadi pilihan yang tepat karena pada masa pandemi ini
rasa cinta terhadap diri setiap perempuan itu penting, agar para perempuan merasa
berharga. Kampanye sosial yang mengangkat topik Mindfulness dalam upaya untuk
meningkatkan Self Love pada perempuan ini akan diadakan oleh komunitas yang
bernama Women 9.0. Woman 9.0 merupakan sebuah komunitas yang berdiri di
bawah komunitas Abhanuraga Nusantara. Woman 9.0 berfokus pada kesejahteraan
perempuan dimana perempuan layak mendapatkan kesehatan mental yang baik.
Perancangan dan publikasi yang tepat pada sebuah kampanye dapat memaksimalkan
tingkat kesadaran wanita Indonesia terhadap pemberdayaan wanita. Melalui Woman
9.0, penulis akan memaksimalkan perancangan desain kampanye sosial berbasis
desain komunikasi visual untuk mengkomunikasikan selflove dan mindfulness,
terutama dengan mengandalkan media sosial seperti Instagram, agar dapat
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membuat kampanye menjadi lebih menarik dalam isi kontennya seperti desain pada
tulisan, warna, dan juga interaksi yang terdapat pada kampanye tersebut. dan juga
memaksimalkan publikasi terhadap kampanye yang dilakukan, agar kampanye
tersebut tidak hanya menarik dalam segi visual dan juga isi dari konten, namun juga
dapat menarik perhatian banyak wanita Indonesia dengan melakukan publikasi
yang tepat.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana strategi konsep dan rancangan kampanye sosial yang
mengkomunikasikan mindfulness agar dapat menjadi lebih menarik, dan juga
mencapai sasaran kampanye yang ingin dituju secara cepat.
Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan strategi dan konsep kampanye sosial agar dapat menjalankan
kampanye pemberdayaan wanita mindfulness dengan efektif.
2. Menjelaskan rancangan desain kampanye visual mindfulness dalam segi
sasaran kampanye yang dituju, metode yang dilakukan, dan juga elemen
kolaborasi yang terlibat dalam kampanye yang dilakukan.
3. Menjelaskan publikasi yang akan dilakukan dalam kampanye mindfulness,
seperti kolaborasi dengan penggiat women empowerment, dan kolaborasi
dengan selebriti tanah air untuk menciptakan buzz dan meningkatkan
awareness kepada wanita Indonesia.
Metode
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, strategi perancangan yang tepat
dan sesuai untuk kampanye sosial yang mengangkat mengenai Self-love adalah
dengan menggunakan pendekatan metode Design Thinking, menurut William Visser
(2006) dalam (Oxman, 2017) telah mendefinisikan Design Thinking sebagai suatu
proses strategi kreatif yang digunakan oleh desainer dalam proses mendesain.
Suatu proses untuk menghasilkan, mengembangkan dan menguji ide yang akan
menghasilkan solusi, karena pada metode Design Thinking tidak hanya berfokus pada
apa yang dilihat dan dirasakan, namun juga berfokus pada pengalaman pengguna/
target. Design thinking digunakan untuk mencari solusi yang paling efektif dan
efisien untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks.
Pemikiran yang diterapkan adalah pemikiran komperensif untuk mendapatkan
sebuah solusi, dimana bersingunggan dengan apa yang akan dibahas di perancangan
ini yaitu pengalaman target mengenai Self-love. Design thinking dibagi menjadi 5
tahap yaitu sebagai berikut.
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Gambar 3.1 Tahap Design Thinking
Sumber: Diolah Penulis, 2022

Di setiap tahapan Design Thinking akan dilakukan analisis data interaktif. Miles &
Huberman (dalam Rohmadi & Nasucha, 2015:87-88) memaparkan bahwa teknik
analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen
proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
simpulan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan design thinking.
Dalam metode design thinking terdapat lima tahapan diantaranya empathize, define,
ideate, prototype, dan test. Setiap tahapan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan
pengguna.
Pada tahap ini dilakukan pendekatan terhadap target audiens. Apa sebenarnya yang
dibutuhkan oleh target market untuk kampanye sosial ini. Hal ini dapat dilakukan
dengan melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap target audiens.
Selama tahap Define yaitu mengumpulkan informasi yang telah dibuat dan kumpulkan
selama tahap Empathize. Disinilah saatnya untuk menganalisis pengamatan dan
mensistesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi (Kelley &
Brown, 2018). Permasalahan yang dimiliki oleh wanita Indonesia adalah minimnya
pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mindfulness. Hal ini juga didasari tidak
banyaknya kampanye media sosial yang bertemakan mindfulness. Pada hal lainnya,
ketidaktahuan wanita Indonesia akan kampanye bertemakan mindfulness menunjukan
bahwa kurang menarik dan banyaknya gerakan sosial tentang mindfulness di media
sosial.
Pada tahap ideate saatnya mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah
yang dibuat, dan mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah (Kelley &
Brown, 2018). Konsep visual yang digunakan untuk kampanye sosial ini adalah
berupa media digital. Hal ini didasari dari bagaimana media digital merupakan
salah satu media bagi target untuk mencurahkan perasaan dan juga salah satu faktor
yang dapat menurunkan rasa self-love setiap perempuan karena membandingkan
kehidupan dengan orang lain (Kelley & Brown, 2018).
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Pada fase prototype adalah fase eksperimental, dan tujuannya adalah untuk
mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama tiga
tahap pertama sebelumnya. Solusi akan diimplementasikan dalam prototype (Kelley
& Brown, 2018).
Pada tahap testing visualisasi yang dibuat pada tahap prototyping akan dilakukan uji
coba ke beberapa wanita pengguna media sosial instagram. Pada perancangan ini
menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan wawancara langsung ke beberapa
tokoh perempuan serta masyarakat umum untuk didapatkan masukan terhadap
kampanye sosial tersebut (Kelley & Brown, 2018).
Hasil dan Pembahasan
Design Thinking
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber, efektifitas
kampanye digital dapat dilakukan melalui proses design thinking.
Emphatize
Peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data kepada 3 golongan, yaitu generasi X,
Y, dan Z. Terdapat 1 narasumber dari masing-masing generasi, dan juga 1 audiens yang
kurang memiliki awareness terhadap kampanye pemberdayaan wanita mindfulness.
Ketiga generasi ini diwawancarai dan dikumpulkan datanya untuk mencari tahu
penyebab kurang diminatinya kampanye mindfulness, kurangnya tingkat kesadaran
wanita Indonesia akan kampanye mindfulness yang dilakukan di media sosial, beserta
mecari tahu bentuk ataupun format kampanye di media sosial yang menarik dan
juga bagus untuk diikuti kampanyenya, bagi tiga generasi tersebut.
Hasil dari wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa wanita Indonesia
sangat membutuhkan mindfulness. Namun, mindfulness itu sendiri jarang diketahui
oleh wanita Indonesia, dikarenakan mereka tidak mengetahui betapa pentingnya
ilmu tentang pemberdayaan manusia tersebut, yang bisa membuat mereka menjadi
karakter yang lebih baik. Hal ini dikarenakan banyak penggunaan media sosial yang
lebih ke arah hal-hal yang berbau memamerkan materi, yang kemudian membuat
banyak pengguna media sosial lainnya merasa tidak percaya diri dan selalu
membandingkan diri mereka dengan orang lain.
Hasil dari observasi menunjukan bahwa wanita Indonesia kerap merasa tidak
percaya diri dikarenakan selalu membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain,
terutama ketika mereka mengakses media sosial. Pada hal lainnya, wanita Indonesia
juga cenderung merasa dikerdilkan, dikarenakan kurangnya kesetaraan gender di
kehidupan bermasyarakat. Masih banyak isu sosial lainnya yang dirasakan oleh
wanita Indonesia, yang kerap membuat mereka merasa kurang percaya diri, tidak bisa
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memaksimalkan potensi mereka, dan juga tidak dapat berekspresi sebebas mereka.
Hal ini membuat gerakan dan kampanye pemberdayaan wanita Indonesia untuk
dijalankan. Karena pemberdayaan wanita tersebut mengajarkan dan memberikan
informasi yang bisa membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjadi
pribadi yang mandiri, tanpa adanya rasa ketakutan dan kecemasan pada kehidupan
sosial mereka.
Berkaca dengan hal yang terjadi di luar negeri. Banyak wanita di luar Indonesia yang
sudah bisa hidup lebih mandiri, penuh percaya diri, dan juga bisa memaksimalkan
potensi diri mereka. Hal ini dikarenakan gerakan pemberdayaan wanita sudah ada
dan berjalan dengan baik selama bertahun-tahun. Kampanye tersebut bisa dipraktikan
dan dieksekusi di Indonesia, karena wanita Indonesia banyak yang membutuhkan
mindfulness dan ilmu tentang pemberdayaan wanita lainnya. Maka dari itu, dapat
disimpulkan bahwa wanita Indonesia membutuhkan gerakan pemberdayaan
wanita seperti mindfulness, agar dapat meningkatkan kualitas diri mereka dan
bebas berekspresi sesuai yang mereka inginkan, tanpa takut dibayang-bayangi oleh
pengkerdilan di kehidupan sosial.
Berdasarkan data dari wawancara dengan audiens menunjukan bahwa masyarakat
Indonesia lebih cenderung menggunakan media sosial untuk hal-hal yang menghibur,
dan juga bersosialisasi. Sehingga, hal-hal yang lebih edukatif dan mendidik akan
kalah jumlahnya dengan hal yang kurang edukatif. Maka dari itu, kampanye untuk
mindfulness di media sosial harus dijalankan lebih besar, dan menggaet berbagai macam
golongan dan aspek, sehingga kampanye tersebut bisa dilancarkan lebih massif dan
cepat. Hal-hal yang bersifat kurang mendidik akan kalah dengan banyaknya suara
yang digaungkan di media sosial oleh penggunanya. Memang tidaklah mudah untuk
mengalahkan sifat utama dari media sosial, yaitu bersosialisasi dan juga hiburan.
Dapat disimpulkan bahwa di era digital ini, banyak orang yang saling berkolaborasi
untuk membuat postingan media sosial menjadi viral. Sehingga, pengikut selebriti
tersebut mendapatkan informasi tentang pemberdayaan wanita Indonesia, dan
tertarik untuk mencari tahu apakah hal yang membuat beberapa artis tanah air untuk
mengikuti kampanye mindfulness di media sosial.
Define
Proses definisi masalah dilakukan dengan mendefinisikan problem berdasarkan pada
teknik point of view pada rujukan berikut (Dam & Siang, 2019a).
Dari ketiga narasumber, yaitu Rahma Putri, Era Soekamto, dan Melvina Wildasari.
Dapat disimpulkan bahwa mempelajari dan memahami konsep dari mindfulness
pada setiap wanita Indonesia dapat membuat mereka menjadi individu yang
lebih baik. Hal ini dikarenakan mempelajari mindfulness dapat membuat individu
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mensyukuri setiap proses dalam kehidupannya, dan mengetahui hal-hal yang perlu
ditingkatkan kedepannya, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mencoba
menikmati proses, dan hasil dari kerja keras yang mereka jalani. Disamping itu,
mindfulness dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri wanita Indonesia, dengan
mengurangi rasa cemas yang dialaminya. Maka dari itu empathy map ini mampu
menjelaskan bagaimana proses dan juga pentingnya mindfulness untuk menjalani
kehidupan keseharian individu, dan juga bagaimana memahami konsep mindfulness
dapat membuat individu menjadi lebih baik.
Dapat disimpulkan bahwa mindfulness merupakan hal yang penting untuk wanita
Indonesia pelajari dan tanami dalam diri mereka. Gerakan mindfulness ini nantinya
akan meningkatkan kualitas diri mereka, dan membuat wanita Indonesia menjadi
semakin hebat tanpa harus dibatasi oleh permasalahan gender baik di kehidup sosial
ataupun karirnya. Gerakan mindfulness perlu dilakukan dan dirancang sedemikian
rupa agar dapat menjangkau banyak wanita Indonesia, dan juga memberikan mereka
informasi yang edukatif untuk bekal mereka kedepannya.
Tujuan Perancangan
Berdasarkan hasil wawancara di masalah perancangan. Dapat disimpulkan
bahwa tujuan dari perancangan ini adalah untuk melakukan kampanye tentang
mindfulness, yang menarik bagi pengguna media sosial. Hal ini disebabkan oleh
minimnya kesadaran wanita Indonesia tentang pemberdayaan wanita Indonesia
seperti mindfulness. Banyaknya kesehatan mental wanita Indonesia yang terganggu,
disebabkan oleh banyak isu sosial yang dialami oleh wanita, dan juga kurangnya
pemahaman tentang mencintai diri sendiri. Pada hal lainnya, beberapa kampanye
di media sosial yang bertemakan pemberdayaan wanita Indonesia masih kurang
menarik untuk diikuti oleh pengguna media sosial. Sehingga, banyak hal yang perlu
ditingkatkan untuk meningkatkan minat pengguna media sosial terhadap kampanye
pemberdayaan wanita Indonesia. Sehingga, kesadaran dan minat untuk mengikuti
kampanye bertemakan mindfulness semakin tinggi.
Target Komunikasi

Gambar 4.1 Demografi Pengguna Media Sosial
Sumber: databoks, 2020
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Berdasarkan hasil penelitian, target sasaran yang ingin dituju untuk penelitian ini
adalah dari umur 13-54 tahun. Hal ini dikarenakan umur yang memiliki pengguna
media sosial yang banyak. Dapat diketahui bahwa pengguna media sosial yang
berumur 54 tahun dan keatas berjumlah sedikit, atau setidaknya 2.6% (databoks,
2020). Dapat diketahui juga bahwa jumlah pengguna media sosial wanita Indonesia
hamper menyaingi jumlah pria. Maka dari itu, target komunikasi yang ingin dituju
untuk penelitian ini adalah wanita Indonesia yang berumur 13 hingga 54 tahun, yang
aktif menggunakan media sosial.

Gambar 4.2 Statistik Pengguna Media Sosial di Indonesia
Sumber: databoks, 2020

Ideate
Gagasan-gagasan proses ideate diambil dari proses empathize dan define sebelumnya.
Pada proses ideate dilakukan proses brainstorming yang kemudian hasil brainstorming
digambarkan dalam permasalahan dan solusi yang dibutuhkan untuk dapat
mengkampanyekan mindfulness dan kampanye women empowerment dalam bentuk
lainnya. Tabel berikut merupakan ringkasan dari ideate yang dimiliki dalam penelitian
ini.
Isi Konten
Isi dari pada suatu konten merupakan hal yang sangat penting. Karena hal tersebutlah
yang mengindikasikan bahwa gerakan atau kampanye pemberdayaan wanita yang
dijalankan adalah hal yang berbobot dan mengedukasi orang banyak. Menurut hasil
wawancara yang dilakukan dengan Sendy Wildiani, isi konten yang menarik untuk
pemberdayaan wanita Indonesia adalah isi konten yang informati, padat, singkat,
dan jelas. Dimulai dari membahas isu-isu sosial yang sering terjadi, dan dirasakan
dampaknya oleh kaum wanita, dan bagaimana cara penanganannya. Sehingga,
pengikut atau pembacanya mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan yang
dibutuhkan, beserta solusi dan jawabannya.
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Gambar 4.3 Isu Tentang Mengenal Diri Sendiri
Sumber: Instagram @women9.0, 2020

Dalam postingan gambar 4.3 yang ditampilkan oleh akun media sosial Instagram
women9.0 memberitahukan tentang isu mengenal diri sendiri. Hal tersebut
merupakan postingan yang singkat dan jelas, yang membahas tentang banyak wanita
Indonesia yang terlalu sibuk memikirkan standar tentang kehidupan yang diapatkan
dari masyarakat, sehingga mereka lupa bahwa yang lebih penting adalah mengenal
diri sendiri dulu, ketimbang mendengarkan standar orang lain.
Desain Visual Yang Menarik
Visual merupakan hal terpenting untuk menarik perhatian pembaca atau pengikut
baik dalam kampanye atau media sosial. Maka dari itu, perlu diberikan beberapa
sentuhan ilustrasi yang dapat meningkatkan gairah dan minat baca untuk pengikut
gerakan mindfulness. Berikut tampilan yang menurut Era Soekamto sebagai visual
konten media sosial yang dapat meningkatkan minat baca pengguna media sosial
Instagram.

Gambar 4.4 Ilustrasi Yang Menarik oleh Women9.0
Sumber: Instagram @women9.0, 2020

Gambar 4.4 memperlihatkan bahwa sentuhan ilustrasi dan sedikitnya tulisan pada
visual postingan women9.0 dapat menyampaikan pesan yang singkat dan jelas. Hal
tersebut menunjukan bahwa wanita Indonesia kerap harus selalu melihat pada dirinya
sendiri, dan bersyukur atas usaha dan kerja keras mereka yang sudah dilakukan
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selama pandemi. Sehingga, mereka dapat terus menikmati proses dan mencintai
dirinya sendiri pada tiap harinya. Hal inilah yang membuat banyak wanita Indonesia
tertarik akan isi konten pemberdayaan wanita. Karena isi dari konten tersebut tidak
melibatkan banyak tulisan, tidak membosankan untuk dilihat, dan juga gambar
tersebut dapat menyampaikan pesannya dengan baik.

Gambar 4.5 Ilustrasi Kekerasan Seksual Wanita

Ilustrasi menarik lainnya seperti gambar 4.5 menunjukan bahwa wanita Indonesia
kerap merasakan kekerasan seksual baik secara verbal dan secara fisik. Banyak
wanita yang menjadi korban malah dijadikan sebagai alasan dari kenapa kekerasan
tersebut terjadi. Hal ini menunjukan bahwa banyak wanita Indonesia yang merasakan
kekerasan seksual dan tidak berani untuk berbicara di publik, dikarenakan mereka
cenderung dikerdilkan baik oleh tersangka, maupun oleh publik. Ilustrasi yang
menarik ini membuat banyak wanita Indonesia yang merasakan bahwa gerakan
pemberdayaan wanita Indonesia semakin dibutuhkan.
Kolaborasi Dengan Influencer Wanita Indonesia
Menurut Melvina, Rafadya, dan Syaimee, permasalahan mengenai kurangnya
minat dan kesadaran wanita Indonesia akan mindfulness dapat diatasi dengan
mengandalkan media sosial Instagram, sebagai salah satu media sosial yang paling
banyak digunakan di Indonesia. Di sisi lain, perlu juga untuk mengajak influencer
atau orang yang memiliki pengaruh di bidang women empowerment, dan juga memiliki
latar belakang ilmu yang kuat.

Gambar 4.6 Anas Satriyo
Sumber: Instagram @anassatriyo, 2022
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Panelis seperti pada gambar 4.6 merupakan influencer dalam bidang mental health dan
juga mendukung women empowerment di Indonesia, yang bisa berpotensi menjadi
influencer untuk mendorong kegiatan dan kampanye women empowerment di Indonesia
menjadi semakin lebih keras. Hal ini dikarenakan beliau memiliki latar belakang
yang kuat dalam mental health, dan juga memiliki banyak pengikut di media sosial
Instagramnya. Beliau tidak hanya bagus menjadi seorang panelis, namun juga menjadi
MC dikarenakan memiliki latar belakang yang kuat, dan juga bisa mengajak wanita
Indonesia untuk lebih meningkatkan kesadarannya akan pentingnya mindfulness.
Permasalahan lainnya yang dimiliki pada gerakan women empowerment di Indonesia
adalah kampanye yang digaungkan di media sosial tidak begitu memiliki desain
yang menarik, dan menarik perhatian pembacanya. Sehingga banyak wanita
Indonesia yang menggunakan media sosial Instagram untuk melewatkan postingan
tersebut. Maka dari itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peminat mindfulness
adalah dengan mengundang CEO dan juga desain grafis dari ikigai consulting, yang
merupakan perusahaan consulting yang bergerak dalam bidang mental health.

Gambar 4.7 Ikigai Consulting
Sumber: Instagram @ikigaiconsulting, 2022

Ikigai Consulting merupakan perusahaan consulting yang bergerak dalam bidang
mental health. Semua postingan dalam media sosial Instagramnya sangatlah interaktif
dan menarik, yaitu membuat pembacanya untuk berinteraksi dan juga membaca.
Hal ini dikarenakan desain grafis dari postingan yang dimiliki Ikigai Consulting
dapat menarik mata pembacanya, dan juga membuat pembacanya tertarik untuk
menelusuri isi dan pesan dari postingannya lebih lanjut.
Format Kampanye Yang Menarik
Beberapa format kampanye yang menarik dapat membuat gerakan tersebut menjadi
lebih menarik dan bisa mendapatkan antusiasme untuk pengikutnya. Beberapa hal
tersebut bisa dilakukan dengan menjalankan beberapa gimik seperti menjalankan
sesi tanya jawab pada media sosial Instagram, mengadakan pemberian hadiah bagi
pemenang atau yang bisa menjawab pertanyaan rutin pada setiap minggunya. Menjual
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atau memberikan merchandise secara gratis bagi pengikut gerakannya, sehingga
meningkatkan rasa kebersamaan dan keterlibatan dalam kampanye tersebut.

Gambar 4.8 Kampanye Sahkan RUUPPRT
Sumber: Instagram @komnasperempuan, 2022

Akun komnas perempuan telah menjalankan kampanye yaitu sahkan RUU
perlindungan pekerja rumah tangga. Dalam hal ini, banyak pekerja rumah
tangga seperti ibu rumah tangga yang sering mengalami kekerasan seksual, dan
pengkerdilan. Maka dari itu, akun media sosial Instagram @komnasperempuan
mengajak dan melibatkan pengikutnya untuk turut membagikan postingan tersebut,
agar suara dari para pekerja rumah tangga didengar, dan dibuatkan undang-undang
untuk melindungi mereka dari segala bentuk dan macam kekerasan dalam rumah
tangga.
Dapat disimpulkan bahwa format untuk kampanye yang menarik dimulai dari isi
dari pada konten itu sendiri. Sehingga pembacanya mengerti maksud dan tujuan
dari kampanye itu dijalankan, beserta informasi yang edukatif sekaligus tidak
membosankan untuk dibaca. Disamping itu, dibutuhkan selipan ilustrasi agar
membuat isi kampanye dan konten media sosial menjadi lebih menarik, sehingga
para pembacapun mendapatkan gambaran mengenai isu sosial yang tengah dihadapi
oleh wanita Indonesia. Kemudian, kampanye ini bantu digaungkan dan disebarkan
informasinya dengan mengajak kerjasama dan bantuan influencer-influencer tanah
air, sehingga penyebaran informasi yang dilakukan dapat lebih cepat dan efisien.
Hal inipun tergantung dengan demografis dari sasaran kampanye yang ingin dituju,
yaitu sesuai dengan pengikut dan juga fans dari influencer tersebut. Terakhir, format
kampanye dan gimik yang variatif, sehingga pembaca dan pengikut kampanye tidak
bosan dengan isi konten tersebut.
Dalam mengkampanyekan women 9.0 melalui dua tahapan, yaitu tahapan perkenalan,
di mana pembaca atau wanita Indonesia aware terhadap mindfulness, dengan
menunjukan beberapa postingan media sosial yang ringan untuk dibaca, seperti
dalam bentuk ilustrasi ataupun desain menarik sehingga tertarik untuk mencaritahu
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lebih dalam, kemudian dibantu dengan desain untuk seminar, agar wanita Indonesia
dapat mengikuti dan mendalami mindfulness

Gambar 4.10 Materi Media Sosial Kampanye Women Empowerment
Sumber: Instagram @women9.0, 2022

Gambar 4.10 merupakan contoh kumpulan ilustrasi dari kampanye mindfulness yang
dilakukan secara digital, dan diakui oleh para narasumber sebagai contoh kampanye
women empowerment yang baik. Berbagai aspek seperti pemilihan warna, desain dari
ilustrasi tersebut, ditambahkan dengan pesan pada gambar yang singkat, padat,
dan jelas. Sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam kampanye tersebut dapat
dicerna.

Gambar 4.11 Kumpulan Desain Kampanye Digital Women Empowerment
Sumber: Pinterest, 2022

Gambar di atas merupakan postingan media sosial yang terus diberikan dalam
berbagai macam format, sehingga lebih dinamis dan menarik untuk dibaca oleh
wanita Indonesia. Terdapat tiga jenis postingan di atas, yang pertama ialah ilustrasi,
yang menunjukan sisi kebersamaan wanita Indonesia yang menunjukan bahwa
wanita Indonesia adalah wanita yang kuat dan tidak bisa dipandang sebelah mata
dalam kehidupan sehari-hari (Chu, 2018). Hal ini lalu dijelaskan secara lebih rinci,
untuk alas an dibalik penggunaan setiap tipe font, desain visual, pemilihan warna,
dan juga penulisan kata pada desain yang ditampilkan di media sosial, untuk
kampanye women empowerment.

Gambar 4.12 Pemilihan Font Media Sosial
Sumber: Parkman, 2012
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Dalam detailnya, Yang menjadi pokok dalam kampanye sosial secara digital adalah
suatu narasi atau cerita yang disampaikan bisa dipahami oleh target audience, dan
penggunaan huruf yang sederhana, penggunaan huruf yang tidak terlalu berlebihan
serta penggunaan spasi agar bisa menyeimbangkan teks dalam gambar. Pemilihan
font di bawah merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian pembaca, yaitu
dengan pemilihan font yang enak dibaca, dan terkesan santai (Parkman, 2012).
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber dan juga partisipan, dapat
disimpulkan bahwa pemilihan warna yang baik dan dapat menarik perhatian
pengguna media sosial adalah sebagai berikut:

Gambar 4.13 Pemilihan Warna
Sumber: Martinson dan Waldron, 2002

Terlebih lagi, pemilihan warna yang dilakukan pada kampanye sosial ini
menggunakan warna-warna netral karena mindfulness bisa diartikan bahwa kembali
kembali ke alam jadi warna-warna netral yang dapat ditemukan di alam menjadi
warna yang pas untuk di aplikasikan di kampanye sosial ini, karena secara psikologi
warna netral juga memberikan ketenangan (Martinson dan Waldron, 2002). Hal ini
juga dapat dilihat dari prototype ilustrasi yang ditampilkan menggunakan warna
netral, sehingga enak dilihat oleh mata, dan ilustrasi tersebut juga menunjukan
kebersamaan wanita.
Pada hal lainnya, desain yang digunakan untuk acara seminar berbeda, dikarenakan
seminar lebih menfokuskan pada siapa narasumber yang dihadiri pada acara tersebut,
apakah orang tersebut memiliki kredibilitas yang baik untuk menjadi pembicara
ataupun tidak. Maka dari itu, desain yang digunakan untuk setiap seminar lebih
menfokuskan pada tema yang dibicarakan pada acara seminar tersebut, narasumber
tersebut, dan juga latar belakang yang dimiliki oleh narasumber tersebut (Kansrirat
dan Kiattikomol, 2016).
Dalam tahapan prototype, dijabarkan bahwa terdapat contoh postingan yang diposting
oleh peneliti untuk mencari tahu respon dan tanggapan pengikut kampanye
pemberdayaan wanita Indonesia di media sosial Instagram. Hasil visual prototype
tersebut merupakan hasil dari brainstorming yang dilakukan pada proses design
thinking sebelumnya, yaitu define, dan ideate, sehingga peneliti dapat mengetahui jenis
dan bentuk visual postingan media sosial seperti apa yang menarik untuk pengguna
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media sosial Instagram.

Gambar 4.19 Prototype Postingan Instagram
Sumber: Diolah Penulis, 2022

Hasil postingannya menunjukan bahwa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan
dan diimplementasikan pada prototype. Hasil tersebut dapat dilihat dari kolom insight
pada salah satu fitur Instagram, yang menunjukan bahwa berapa banyak pengguna
media sosial yang melihat postingan kita, menyukai postingan kita, memberi
tanggapan, dan juga membagikan postingan kita kepada pengguna media sosial
Instagram lainnya. Hal dari testing menunjukan bahwa sesi diskusi dan brainstorming
yang dilakukan dengan narasumber dan audiens mengenai hal apa yang perlu
ditingkatkan dalam kampanye pemberdayaan wanita Indonesia agar menarik untuk
diikuti berhasil.

Gambar 4.20 Insight Instagram Testing
Sumber: Instagram women 9.0, 2022

Gambar berikut merupakan hasil Instagram insight yang didapatkan dari testing.
Dapat dilihat bahwa postingan media sosial di Instagram untuk kampanye women
empowerment berhasil menarik banyak pengguna media sosial Instagram. Hal ini juga
dikarenakan bantuan publikasi dari penggiat pemberdayaan wanita Indonesia, seperti
Putri Rahma yang menyumbangkan 324 viewers, Anas Satriyo yang menyumbangkan
13,636 viewers, dan Aura Kasih yang menyumbangkan 39,968 viewers.
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Gambar 4.23 Insight Instagram Publikasi Penggiat Pemberdayaan Wanita
Sumber: Instagram @putrisrahma dan @anassatriyo, 2022

Simpulan
Design thinking dapat membuat Peneliti mengetahui permasalahan dari segi hal
yang perlu ditingkatkan dalam perancangan kampanye. Prosesi design thinking
membuat Peneliti dapat mengetahui jenis desain visual yang diminati oleh para
wanita Indonesia, dan juga cara untuk meningkatkan awareness yang efektif,
sehingga kampanye yang dilakukan menjadi lebih efisien. Dalam segi awareness,
Peneliti mengajak selebgram atau wanita Indonesia yang memiliki jumlah pengikut
di Instagram yang tinggi, dan juga berhubungan dengan sasaran kampanye, dan
juga seorang penggiat pemberdayaan wanita. Hal ini terbukti bahwa banyak dari
jumlah pengikut selebgram tersebut mendapatkan awareness dan juga menelusuri
lebih lanjut tentang kampanye pemberdayaan wanita Indonesia yang dipromosikan
oleh selebgram tersebut. Kemudian, dalam segi desain visual menunjukan bahwa
prototype yang dibuat berdasarkan masukan-masukan dari narasumber, dan juga
audiens untuk jenis postingan Instagram yang disenangi oleh wanita Indonesia.
Hasil tersebut ditunjukan melalui testing, dan dapat dilihat dari fitur insight pada
Instagram, yang menunjukan bahwa wanita Indonesia menyukai bentuk postingan
dari prototype yang dibikin oleh Peneliti. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa
perancangan desain kampanye yang tepat untuk pemberdayaan wanita Indonesia
mindfulness dapat berhasil jika melalui tahapan design thinking yang tepat.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sebenarnya banyak wanita Indonesia
yang membutuhkan dan berminat untuk mengikuti seminar yang bertemakan women
empowerment seperti mindfulness. Namun, banyak dari wanita Indonesia yang kurang
memiliki pemahaman tersebut, dan tidak mengikuti seminar dikarenakan minimnya
informasi yang tersampaikan kepada mereka. Pada hal lainnya, kampanye dan
juga gerakan yang dilakukan kurang begitu menarik bagi pembacanya, terutama
pada bagian media sosial seperti Instagram. Maka dari itu, banyak hal yang bisa
ditingkatkan oleh praktisi women empowerment dengan melakukan berbagai macam
kerjasama atau kolaborasi dengan penggiat women empowerment lainnya untuk
membantu meningkatkan kualitas kampanye women empowerment. Memaksimalkan
potensi dari media sosial, yaitu bekerjasama dengan influencer wanita Indonesia
untuk membantu menggaungkan kampanye women empowerment seperti memahami
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mindfulness, dan juga bekerjasama dengan beberapa grafik desainer wanita yang juga
menggemari gerakan woman empowerment dan memiliki pengalaman dalam bidang
itu. Hal ini dilakukan untuk membuat gerakan kampanye women empowerment lebih
menarik dalam segi visual yang ditampilkan, baik di media sosial maupun di luar
media sosial.
Meningkatkan keterlibatan wanita Indonesia dalam kampanye women empowerment
untuk menguatkan gerakan dari kampanye tersebut. Meningkatkan keterlibatan
tersebut bisa dilakukan dengan mengadakan atau menambahkan aktivasi pada media
sosial, seperti menciptakan merchandise untuk diberikan kepada partisipan yang aktif
mengikuti seminar ataupun menjadi giveaway pada sesi tanya-jawab di media sosial.
Dan juga diiringi dengan hashtag untuk menambahkan traffic pada media sosial dari
kampanye tersebut.
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