
 

BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

Kota Tegal merupakan kota yang memiliki keunikan pada bahasa daerahnya. Bahasa tersebut 

sudah menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Tegal dalam berkomunikasi. 

Bahasa ini diolah sehingga akan timbulnya suatu rutinitas, yaitu dengan merancang city branding yang 

ditujukan untuk mengangkat bahasa Tegal untuk dapat lebih diterima dan dinikmati oleh masyarakat 

luar kota Tegal. Pada city branding ini akan mengajak target sasaran untuk menjelajahi atau 

mengelilingi kota Tegal dan diharuskan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Tegal ketika 

berinteraksi dengan masyarakat kota Tegal. Para wisatawan akan mendapatkan buku panduan yang 

berisi visualisasi yang berupa onomatopoeia dari bahasa Tegal, sehingga dapat memudahkan 

wisatawan untuk lebih memahami bahasa tersebut. Dapat disimpulkan bahwa perancangan city 

branding, brand identity serta media-media yang mendukung untuk mengkomunikasikan city branding 

ini akan mengangkat bahasa Tegal yang ditunjukkan dengan kesan lucu, komikal dan modern. 

4.1 Konsep Visual 

4.1.1 Pewarnaan 

Warna yang digunakan merupakan warna-warna hangat. Dengan menggunakan 

dua warna dasar yaitu warna merah tua (c=8, m=100, y=100, k=1) dan oranye (c=0, 

m=59, y=96, k=0). Warna merah digunakan karena dapat membangkitkan semangat dan 

menimbulkan energi, hangat serta antusias disaat mengunjungi kota Tegal. Warna 

oranye juga digunakan karena warna ini sendiri merupakan warna yang natural, hangat 

dan netral. Sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada para wisatawan yang 

datang ke kota ini. Karena mereka akan disambut dengan secara terbuka dan ramah.  

 

Gambar 4.1 Penggunaan warna 

 

Penggunaan warna turunan merah dan orange merupakan warna yang 

mencerminkan keselarasan dan dinamis. Selain warna merah dan orange, warna 

turunan tersebut digunakan sebagai warna yang terdapat pada elemen-elemen yang 

digunakan di bentuk visualisasi desain. 

4.1.1.1 Warna oranye digunakan sebagai warna dasar yang merupakan warna pokok. 

Hampir terdapat di semua visual yang ada. Warna ini menunjukkan kehangatan, 

keterbukaan dan kenyamanan. Yang diharapkan wisatawan dapat merasa 

nyaman ketika berada di kota Tegal 

4.1.1.2 Warna merah tua digunakan sebagai warna dasar kedua. Warna ini digunakan 

sebagai pemberi rasa semangat dan antusias kepada wisatawan ketika mereka 

sedang menjelajahi atau berwisata di kota Tegal. Selain itu, antusias dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Tegal. 

4.1.1.3 Warna kuning digunakan sebagai penambah rasa ceria yang digunakan pada 

penanda yang ada. 

4.1.2 Tipografi 

Tipografi yang digunakan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu untuk bagian 

tagline, headline, dan body text. 

 

Gambar 4.2 Tipografi dalam perancangan 

 

4.1.2.1 RixGoMajeum M 

Digunakan untuk menggambarkan kesan luwes dan ceria. Tipografi ini 

dihunakan untuk tagline city branding Kota Tegal. 



 

4.1.2.2 Futura Bk BT 

Futura Bk BT merupakan tipografi yang memiliki tingkat keterbacaan yang 

tinggi, sehingga cocok untuk digunakan dalam deskripsi atau memberikan suatu 

informasi tertentu terhadap target sasaran.  

4.1.2.3 ObelixPro 

Tipografi ini mengesankan karakter pada komik. Tipografi ini digunakan untuk 

menyesuaikan dengan bentuk onomatopoeia yang digunakan pada buku panduan. 

4.1.3 Bentuk 

Elemen visual yang digunakan dalam perancangan city branding Kota Tegal ini 

disesuaikan dengan karakter yang lucu, ceria dan modern. Namun tidak meninggalkan 

ciri khas yang dimiliki oleh kota Tegal tersebut.  

4.2 Konsep Verbal 

4.2.1 Pengangkatan Bahasa Tegal 

Kekentalan penggunaan bahasa Tegal sangat dapat dirasakan ketika kita 

mengunjungi kota tersebut. Dikarenakan keunikannya dan merupakan aset yang dimiliki 

kota Tegal yang menjadi daya tarik wisatawan. Namun pada kenyataannya, bahasa 

Tegal ini masih kurang dapat diterima oleh masyarakat diluar kota Tegal. Mereka masih 

menganggap bahasa Tegal merupakan bahasa yang rendah. Sehingga membuat 

masyarakat kota Tegal malu untuk menggunakan bahasa daerah mereka diluar kota 

mereka. 

Berdasarkan analisis SWOT, melihat adanya potensi dari kota Tegal yaitu 

keunikan bahasa Tegal yang otentik, serta dari segi kelemahan yaitu sebagai tujuan 

wisata, kota ini masih kurang memiliki media yang dapat memberikan informasi 

mengenai bahasa Tegal sebagai keunikan dari kota ini. Yang dapat dijadikan peluang 

sebagai peningkatan pendapatan kota dengan mengangkat bahasa Tegal sebagai media 

untuk menjadikan tujuan wisata. Peluang tersebut dapat diolah dengan memberikan 

media informasi yang dapat menyampaikan dan memberitahukan keunikan dari bahasa 

Tegal tersebut. 

Tujuan edukatif dan rekreatif merupakan hal yang akan diangkat dalam city 

branding ini. Para wisatawan diharapkan untuk dapat berkomunikasi menggunakan 

bahasa Tegal saat mereka sedang berada di kota tersebut. Hal ini dapat menambah ilmu 

bagi wisatawan dikarenakan mereka dapat mengerti dan mengetahui bahasa daerah 

baru. Dengan wisatawan mau untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Tegal, hal ini 

dapat membuat masyarakat kota Tegal lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa 

Tegal diluar kota nya. Dikarenakan warga luar kota saja mau untuk berkomunikasi 

menggunakan bahasa Tegal. 

4.2.2 Sistem Penandaan 

Sistem penandaan dan penunjuk jalan yang diterapkan pada city branding kota 

Tegal ini akan membantu wisatawan untuk menentukan arah dan menunjukkan apa saja 

yang ditawarkan pada city branding kota ini. Karena sistem penandaan bertujuan untuk 

dapat membantu wisatawan maka didalam perancangan diperhatikan aspek keterbacaan 

yang jelas dalam waktu yang singkat.  

Keterangan yang terdapat di papan penanda menggunakan bahasa Indonesia 

dan bahasa Tegal. Namun disini bahasa Tegal yang digunakan merupakan bahasa yang 

masih dapat dimengerti dan dipahami oleh wisatawan. Penanda diciptakan dalam 

perancangan sehingga tidak memberikan kesan yang membosankan bagi yang 

membacanya. 

4.2.3 Gaya Bahasa 

Didalam perancangan ini digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Tegal. Namun 

lebih banyak menggunakan bahasa Tegal. Karena bahasa Tegal ini merupakan media 

utama dalam perancangan. Bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai membantu 

untuk lebih mudah memahami apa arti dari bahasa Tegal yang digunakan. Selain itu, 

bahasa Indonesia juga digunakan untuk memberikan berbagai informasi pada wisatawan 

sebelum mereka memulai untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Tegal. Dan 

bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang santai namun masih cukup sopan. 

Tagline yang diangkat yaitu “Nyong Kowen Basane”. Pada tagline ini memiliki arti 

yaitu bahasa ini adalah milik kita bersama. Jadi Nyong = Aku, Kowen = Kamu, dapat 

menikmati dan menggunakan bahasa Tegal kapanpun juga semau kita. Yang dapat 

disimpulkan bahwa, bahasa Tegal adalah milik bersama dan patut untuk dilestarikan. 

4.2.4 Penerapan Brand Identity City Branding Kota Tegal 

4.2.4.1 Logogram 

Kata “Tegal” pada logo membentuk suatu bentuk yang secara langsung 

seperti poci. Namun pada logo ini juga memunculkan kesan lucu dan ceria dari 

pembentukan huruf G dan A. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan, logo ini 

menggambarkan kecerian dan kelucuan yang dimiliki oleh orang Tegal dan 

memunculkan Poci sebagai ciri khas yang dimiliki oleh kota Tegal. 

 

 



 

4.2.4.2 Logotype 

Logotype yang terdapat pada logo yaitu merupakan tagline dari logo 

tersebut yang berbunyi “Nyong Kowen Basane”. Pada logotype ini menggunakan 

font yang memunculkan kesan dinamis dan ceria untuk dapat menyeimbangkan 

dan menyelaraskan dengan arti dan bentuk dari logogram yang ada. 

4.2.4.3 Aplikasi Logo 

Dalam pengaplikasiannya logo tersebut memiliki kriteria dan pedoman 

khusus agar logo masih dapat terbaca dengan baik dan tidak disalah artikan. 

Pada halaman lampiran akan disertakan pedoman dari penggunaan logo Tegal 

ini. 

4.2.5 Strategi Promosi City Branding Kota Tegal 

Proses promosi dibagi menjadi dua yaitu sebelum launching dan setelah 

launching. Pada tahap sebelum launching dibutuhkan media berupa teaser pada media 

sosial. dan pada tahap setelah launching dibutuhkan media berupa iklan di media sosial, 

sticker line. 

4.2.5.1 Teaser 

Yang digunakan untuk pengenalan sebelum dikenalkannya city branding dari kota 

Tegal yaitu penggunaan teaser. Teaser yang digunakan yaitu merupakan 

penyebaran gambar melalui media sosial (sesuai dengan target sasaran) yang 

berisi mengenai informasi seputar kota Tegal dan bahasa Tegal yang unik dan 

otentik. 

4.2.5.2 Launching 

Acara launching diadakan di balai kota Tegal pada saat hari ulang tahun kota 

Tegal. Sehingga dapat menarik perhatian wisatawan akan event yang ada.  

4.2.5.3 Merchandise 

Kenang-kenangan dapat diperoleh di toko merchandise. Desain dari merchandise 

ini berhubungan dengan bahasa Tegal yang merupakan bahan utama dari city 

branding kota tersebut. Diantaranya yaitu, tote bag, memo, kaos, dan pouch.  

 

4.3 Visualisasi Desain 

4.3.1 Penandaan 

Secara bentuk simbol dari city branding kota Tegal menggunakan bentuk yang 

sederhana dan dua dimensi. 

Bagian latar belakang merupakan bentuk persegi. Bentuk persegi digunakan agar 

mengesankan bentuk yang modern. Dan dibagian atas pada persegi tersebut terdapat 

bentuk poci yang merupakan ciri khas dari kota Tegal. Dan didalam poci tersebut 

terdapat simbol yang menunjukkan atau menggambarkan dari tempat yang ditandai 

tersebut. 

Penandaan ini terdapat juga tipografi yang ditujukan agar mempermudah 

wisatawan untuk dapat melihat tanda tersebut secara lebih jelas dan mudah untuk 

dibaca. 

 

Gambar 4.3 Penanda lokasi wisata 

 

4.3.2 Skenario City Branding Kota Tegal 

4.3.2.1 Pusat Informasi 

Disetiap lokasi utama yang akan dijadikan sebagai tujuan wisata para 

wisatawan terdapat pusat informasi. Pusat informasi merupakan tempat yang 

ditujukan untuk memberikan informasi kepada para wisatawan jika mereka kurang 



 

paham dan sebagai tempat untuk membagikan peta wisata beserta buku 

panduan wisata yang terdiri dari beberapa seri. 

 

4.3.2.2 Peta Wisata 

Peta wisata disini berisi peta yang menarahkan wisatawan ke arah mana 

seharusnya yang mereka ambil untuk mengunjungi lokasi-lokasi terkenal yang 

ada di kota Tegal. Seperti tempat jajanan khas kota Tegal, makanan khas, 

maupun juga tempat rekreasi seperti pantai. 

 

 

Gambar 4.4 Cover Peta Wisata 

 

 

Gambar 4.5 Isi Peta Wisata 

 

4.3.2.3 Buku Panduan Wisata 

Buku panduan wisata berbentuk kotak yang berukuran A6. Berisi 

percakapan-percakapan dasar yang akan sering digunakan oleh para wisatawan 

ketika berkomunikasi dengan warga asli kota Tegal menggunakan bahasa Tegal. 

Buku panduan wisata ini terdiri dari beberapa seri yang di kategorikan sesuai 

dengan lokasi yang ada. Didalam buku panduan ini juga terdapat onomatopoeia 

yang dapat membuat wisatawan lebih paham bagaimana untuk mengucapkan 

dialek Tegal secara benar. 

Pada cover buku ini akan ditampilkan ilustrasi dari lokasi yang akan dituju 

sehingga dapat memberi gambaran kepada wisatawan seperti apa lokasi 

tersebut. Buku panduan ini disertai juga dengan sebuah kantong serut untuk 

dapat menjadikan satu beberapa buku panduan. Sehingga akan terasa lebih 

mudah ketika membawanya. 

 

 

 

 

 

 



 

Isi dari buku panduan: 

 Onomatopoeia 

 

Gambar 4.6 Bentuk onomatopoeia dari bahasa Tegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Layout buku panduan 

 

Gambar 4.7 Cover buku panduan „Mlaku-Mlaku‟ 

 

 

Gambar 4.8 Isi Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 1 & 2 



 

 

Gambar 4.9 Isi Buku Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 3 & 4 

 

 

Gambar 4.10 Isi Buku Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 5 & 6 

 

 

Gambar 4.11 Isi Buku Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 7 & 8 

 

 

Gambar 4.12 Isi Buku Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 9 & 10 

 



 

 

Gambar 4.13 Isi Buku Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 11 & 12 

 

 

Gambar 4.14 Isi Onomatopoeia halaman 13 & 14 

 

 

Gambar 4.15 Isi Onomatopoeia halaman 15 & 16 

 

 

Gambar 4.16 Isi Onomatopoeia halaman 17 & 18 



 

 

Gambar 4.17 Isi Onomatopoeia halaman 19 & 20 

 

 

Gambar 4.18 Cover Buku Panduan „Belanja‟ 

 

 

Gambar 4.19 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 1 & 2 

 

 

Gambar 4.20 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 3 & 4 

 



 

 

Gambar 4.21 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 5 & 6 

 

 

Gambar 4.22 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 7 & 8 

 

Gambar 4.23 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 9 & 10 

 

Gambar 4.24 Isi Buku Panduan Belanja halaman 11 & 12 



 

 

Gambar 4.25 Isi Onomatopoeia halaman 13 & 14 

 

 

Gambar 4.26 Isi Onomatopoeia halaman 15 & 16 

 

 

Gambar 4.27 Isi Onomatopoeia halaman 17 & 18 

 

 

Gambar 4.28 Isi Onomatopoeia halaman 19 & 20 



 

 

Gambar 4.29 Cover Buku Panduan „Pantai‟ 

 

 

Gambar 4.30 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 1 & 2 

 

 

Gambar 4.31 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 3 & 4 

 

 

Gambar 4.32 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 5 & 6 

 



 

 

Gambar 4.33 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 7 & 8 

 

 

Gambar 4.34 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 9 & 10 

 

Gambar 4.35 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 11 & 12 

 

 

Gambar 4.36 Isi Onomatopoeia halaman 13 & 14 

 



 

 

Gambar 4.37 Isi Onomatopoeia halaman 15 & 16 

 

 

Gambar 4.38 Isi Onomatopoeia halaman 17 & 18 

 

 

Gambar 4.39 Isi Onomatopoeia halaman 19 & 20 

 

4.3.3 Penerapan Brand Identity City Branding Kota Tegal 

Logogram dari city branding kota Tegal ini terbentuk dari poci khas kota Tegal 

dan tangan manusia. Sedangkan logotype menggunakan font yang mengesankan efek 

dinamis dan ceria. 

 

Gambar 4.40 Bentuk dasar pembuatan logo city branding kota Tegal 

 



 

 

Gambar 4.41 Logo city branding kota Tegal 

 

Aplikasi logo kota Tegal: 

4.3.3.1 Kartu Nama 

Kartu nama berukuran 9 x 5,5 cm. Kartu nama dibuat dengan kesan simple dan 

modern. Pada kartu nama berisi nomor yang dapat dihubungi dan alamat email 

pegawai.  

 

Gambar 4.42 Kartu Nama 

 

 

4.3.3.2 Kop Surat 

Kop surat berukuran folio. Didalamnya terdapat informasi alamat kantor pusat 

dalam city branding kota Tegal. Seperti alamat, no telepon dan alamat email.  

 

Gambar 4.43 Kop Surat 

4.3.3.3 Amplop 

 

Gambar 4.44 Amplop 

 

 

 



 

4.3.3.4 Voucher 

Voucher dibagikan disaat wisatawan telah berhasil menggunakan bahasa tegal 

sebagai sarana komunikasi yang digunakan saat mereka berada di kota Tegal. 

Voucher yang diberikan berupa voucher gratis masuk ke PAI (Pantai Alam Indah) 

dan voucher gratis kuliner khas kota Tegal. 

 

Gambar 4.45 Voucher Gratis Kuliner Tegal 

 

 

Gambar 4.46 Voucher Gratis Masuk PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Promosi City Branding Kota Tegal 

4.3.4.1 Instagram 

 

Gambar 4.47 Teaser Media Sosial Instagram 

 

 

Gambar 4.48 Teaser Media Sosial Instagram 

 



 

 

Gambar 4.49 Iklan Media Sosial Instagram 

 

Gambar 4.50 Fakta-Fakta kota Tegal untuk Media Sosial Instagram 

4.3.4.2 Merchandise 

 Tote Bag 

Desain pada tote bag ini merupakan paduan tipografi yang berisi mengenai 

kota Tegal. Bahasa yang digunakan dalam tote bag ini menggunakan bahasa 

Tegal sehingga dapat lebih memunculkan khas dari kota tersebut. 

 



 

 

Gambar 4.51 Tote Bag 

 

 Pouch 

Pouch atau kantong disini berfungsi untuk menyimpan serial buku panduan 

yang didapatkan oleh wisatawan ketika mereka berkeliling kota Tegal. 

Dengan adanya kantong ini, buku panduan tersebut lebih aman dan lebih 

rapi. 

 

 

Gambar 4.52 Pouch / Kantong 

 Stationery 

 

Gambar 4.53 Memo 

 

 Kaos 

Kaos didesain dengan menunjukkan ciri khas kota Tegal yang sangat terlihat 

yaitu bahasanya. Desain pada kaos merupakan permainan tipografi dan 

onomatopoeia. 

 

 

Gambar 4.54 Kaos 

 

 Maskot 

Maskot yang ada bernama Teci dan Latu. Nama Teci merupakan 

kepanjangan dari Teh Poci dan Latu merupakan kepanjangan dari Gula Batu. 

Teh poci dan gula batu dijadikan sebagai nama maskot ini dikarenakan 



 

adanya minuman khas dari kota tegal yaitu Nasgithel (Panas Legi Kenthel). 

Yaitu teh yang ada didalam poci yang diseduh dengan menggunakan gula 

batu. Jadi poci dan gula batu memiliki ikatan yang kuat dengan ciri khas kota 

Tegal. 

 

  

Gambar 4.55 Maskot 

 

  


