
Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

    Tingkat prevalensi dari penyakit mental kian meningkat tiap tahunnya dan 

merupakan penyumbang dari statistik 23 persen dari keseluruhan beban penyakit 

dunia pada tahun 2010, menurut Becker dan Kleinman dalam Novianty (2018). 

Penyakit mental termasuk salah satu tujuan dari bagian agenda perkembangan 

Sustainable Development Goals (SDG) yang diharapkan untuk dapat ditangani 

pada tahun 2030 (Hassan dkk, 2018). Berdasarkan data dari RISKESDAS, 1,7 

dari 1000 orang mengalami gangguan psikologis kronis seperti skizofrenia 

(Seributujuan.id, 2018). Salah satu dari kondisi kondisi psikologis tersebut adalah 

OCD (Obsessive compulsive disorder) sebuah kondisi psikiatris dengan tingkat 

prevalensi tinggi dan telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 gangguan 

disabilitas yang paling mengganggu karena pengaruhnya pada cara kerja dan 

kualitas hidup seseorang. Keberadaan OCD pada seseorang ditandai dengan 

adanya 'obsesi' yaitu pikiran, gambar, atau keinginan yang tidak nyaman dan 

tidak diinginkan, serta 'kompulsi' yaitu perilaku, tindakan, atau ritual mental 

repetitif yang dilakukan untuk mengurangi beban pikiran karena adanya obsesi 

(Silva, R, dkk, 2020). Hal ini semakin diperburuk dengan terjadinya pandemi 

COVID-19, dibuktikan oleh sebuah studi yang dilakukan oleh Davide, dkk (2020) 

menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan secara garis besar pada tingkat 

keparahan obsesi dan kompulsi tak lama setelah munculnya pandemi. 

    Tak hanya berdampak signifikan pada orang dewasa saja, karantina dapat 

memicu reaktivitas emosional negatif yang terjadi karena adanya ketakutan yang 

berkorelasi dengan virus COVID-19 sehingga menaruh resiko depresi, 

kegelisahan, dan OCD pada anak dibawah umur (Seçer & Ulaş, 2020). Interaksi 

familial dan sosial dapat membantu meredakan kegelisahan. Sayangnya, di 

Indonesia sendiri para penderita penyakit mental masih harus menghadapi 

stigma dan label yang diberikan oleh masyarakat. Psikolog Universitas 

Indonesia, Melia Christia M. Psi, M. Phil, mengatakan bahwa stigma negatif dari 

dan terhadap penderita gangguan mental termasuk salah satu faktor sulitnya 
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penanganan kesehatan mental di Indonesia (Zahra dkk, 2019). Dalam 

mengurangi stigma masyarakat terhadap masalah kesehatan mental,  

keseimbangan dari tiga hal yakni sosialisasi, edukasi, dan peningkatan fasilitas 

kesehatan diperlukan. Guna menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi 

mengenai seluk beluk kesehatan mental terutama perihal OCD, media webtoon 

merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan. Webtoon 

didefinisikan sebagai sebuah komik yang berisi cerita bergambar berbentuk strip 

komik, dipublikasikan melalui internet dan dapat diakses melalui perangkat 

mobile atau komputer (Alfiani dkk, 2018). Webtoon atau komik berbasis web 

dipilih karena dapat memberikan aksesibilitas kepada pembaca melalui 

smartphone, selain itu gambar dan cerita yang ditawarkan juga lebih menarik 

dibandingkan media edukasi konvensional (Alfiani dkk, 2018). Salah satu brand 

webtoon yang cukup dikenal banyak orang adalah brand LINE WEBTOON, yang 

mulai dikembangkan oleh perusahaan Korea Selatan NAVER pada tahun 2014 

dan kemudian meluaskan jangkauannya ke negara lain termasuk Indonesia. 

Indonesia memiliki statistik pembaca LINE Webtoon terbanyak dibandingkan 

negara lain, dan per Agustus 2016, jumlah pembaca LINE Webtoon di Indonesia 

sudah mencapai 6 juta pengguna aktif (Agnes, 2016).  

    Karena itu, seri webtoon ‘Tall, Fair, and Peculiar’ (TFP) didirikan sejak awal 

tahun 2020 sebagai sebuah seri webcomic yang bercerita mengenai keseharian 

tokoh utama pengidap OCD bernama Oswald. Webcomic ini ditujukan menjadi 

sebuah representasi bagi komunitas OCD Indonesia dan diharapkan dapat 

membantu meringankan interaksi sosial pengidap dengan mereka yang tidak 

memiliki OCD. Webcomic TFP memiliki visi untuk menjadi sebuah sarana yang 

dapat digunakan komunitas OCD Indonesia untuk menuangkan pikiran dan keluh 

kesah mereka dan mengubah pandangan publik mengenai OCD, serta memiliki 

misi untuk mengedukasi masyarakat mengenai OCD. Seri TFP diterbitkan 2 kali 

dalam seminggu pada platform LINE Webtoon CANVAS yang merupakan 

sebuah platform bagi para pencipta komik digital untuk menunjukkan karya 

mereka. Melalui cerita ber-genre slice of life dan berlatarbelakangkan kehidupan 

siswa SMA, seri TFP ingin menantang pengetahuan umum yang salah mengenai 

kebiasaan para pengidap OCD dan memberikan klarifikasi. 
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    Target market utama Tall, Fair, and Peculiar adalah pria dan wanita, 

khususnya remaja hingga dewasa muda dengan rentang usia 10-25 tahun yang 

mengidap OCD dan berdomisili di kota-kota besar Indonesia. Detail psikografis 

target yakni mereka dengan kepribadian introvert, senang membaca komik digital 

atau webtoon dengan tema unik, kurang percaya diri atau merasa kurang 

direpresentasikan sebagai seseorang dengan OCD, ingin memiliki komunitas 

OCD seperjuangan, dan pengguna aktif media sosial. 

    Sejak rilisnya episode pilot pada tanggal 23 Juli 2020, seri webtoon TFP 

mengalami sebuah rintangan dalam bentuk kurangnya awareness pembaca 

terhadap identitas brand webcomic yang masih baru ini sehingga masih belum 

dapat menjadi brand yang cukup relevan. Masalah tersebut muncul dari segi 

produksi yaitu belum terlalu banyak mengupload episode dan dari segi promosi 

yaitu belum menjalankan strategi pemasaran sosial media yang efektif dan 

mengundang cukup engagement. Komunikasi menggunakan media sosial 

menjadi salah satu fokus penelitian ini karena dapat menjadi sarana untuk 

tindakan integratif yang dapat menghubungkan interaksi dari banyak pihak, 

sehingga menyebabkan terciptanya dialog dibandingkan hanya sekedar 

menyampaikan ide (Sukardhani, 2017). 

Strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah dari brand adalah 

melalui perancangan sebuah brand campaign yang akan dilaksanakan melalui 

pengelolaan akun Instagram dengan konsep virtual influencer karakter Oswald 

sebagai bagian dari sebuah komunitas pengekspresian diri, namun juga 

bertujuan untuk mengedukasi pengguna media sosial mengenai OCD dan seri 

TFP sehingga mereka yang memiliki OCD dapat mendapatkan representasi, 

komunitas, dan engagement melalui post foto yang meniru influencer nyata. 

Untuk melaksanakan rancangan tersebut, brand Tall, Fair, and Peculiar membuat 

perancangan desain dari aset aset media promosional dan akun Instagram 

khusus. Kampanye dapat dilakukan di dalam dunia pemasaran untuk 

mendapatkan keuntungan dari tujuan yang ingin dicapai, seperti menarik 

awareness pelanggan, atau membuat pelanggan melakukan pembelian terhadap 

produknya (Gunawan, 2020). Sosok virtual influencer Miquela Souza, yang telah 
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meraih status sebagai salah satu dari 25 orang paling berpengaruh tahun 2018 

TIME MAGAZINE menjadi salah satu inspirasi untuk konsep brand campaign ini.  

 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 

Bagaimana merancang brand campaign untuk seri webtoon Tall, Fair, and 

Peculiar beserta media promosinya untuk meningkatkan brand communication. 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah merancang sebuah brand 

campaign untuk seri webtoon Tall, Fair, and Peculiar beserta media promosinya 

untuk meningkatkan brand communication. 

 

1.4. Manfaat Perancangan  

   Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang brand 

campaign untuk brand webtoon Tall, Fair and Peculiar beserta media promosinya 

yang akan dilaksanakan melalui pengelolaan akun Instagram dengan konsep 

virtual influencer untuk membangun brand communication pada target market 

dan audience brand Tall, Fair, and Peculiar. 

 

1.5. Batasan Perancangan 

    Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

batasan perancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Batasan keilmuan yang digunakan dalam ilmu desain komunikasi visual 

yaitu, ilmu ilustrasi, ilmu 3D modeling, ilmu branding, ilmu typography, 

ilmu layouting, ilmu social media marketing, ilmu gaya desain, dan ilmu 

warna. 
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2. Batasan waktu pelaksanaan pengerjaan Tugas Akhir yang dimulai dari 

Januari 2020 hingga berakhir pada Mei 2021. 

3. Batasan pengumpulan data yang diambil di Surabaya dan Samarinda 

pada kurun waktu Januari 2020 hingga Maret 2021. 

4. Batasan material yang digunakan dalam perancangan strategi promosi 

dan marketing, berupa pencetakan merchandise dan perancangan 

strategi promosi dan marketing berupa media promosi online melalui 

media sosial Instagram. 


