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BAB IV STRATEGI KREATIF 

 

 

4.1 Konsep Verbal 

 

 4.1.1 Konsep Strategi Komunikasi Verbal 

Kampanye yang berjudul Society Patriot ini mengusung tentang 

pahlawan dalam kearifan lokal. Seperti halnya pahlawan tanpa tanda jasa,Guru 

yang setia dan tulus mengajar dan mengembangkan pendidikan di Indonesia 

serta ikut mencerdaskan anak-anak diindonesia, khususnya dalam proses 

mengajar di pedalaman yang memang untuk biaya Gurunya saja terbilang 

sangat murah namun dituntut untuk tetap bisa mengajarkan pendidikan untuk 

anak-anak tanpa mengeluh maupun melakukan aksi yang tidak terpuji guna 

mendapatkan gaji yang sesuai. 

 Mahasiswa diberdayakan melalui program berbagi ilmu tujuanya agar 

mahasiswa bisa secara aktif memberdayakan masyarakat yang masih 

membutuhkan ilmu, yang ingin menambah ilmu, dan bahkan masyarakat yang 

sama sekali tidak membutuhkan ilmu, mengapa ilmu? Karna ilmu sangat luas 

untuk dipelajari dan mudah bagi mahasiswa untuk menguasai setidaknya satu 

ilmu saja untuk dibagikan ke masyarakat, dengan membentuk sebuah tim 

mahasiswa melakukan diskusi dan pengembangan ilmu sesuai jenis ilmu yang 

ingin diterapkan. 

 Lalu Strategi yang tepat untuk menarik mahasiswa adalah langsung 

datang ketempat dimana mahasiswa suka berkumpul dan nonkrong. Yaitu di 

café-café hits di semarang, salah satunya di Spiegel, kota lama. Spiegel 

merupakan satu dari banyak café disemarang yang mempunyai kesan yang 

mewah dan sangat cocok dengan mahasiswa yang suka tampil hits dengan 

seitarnya. Apalagi Spiegel mempunya co-working space yang dimana bisa 

digunakan untuk tempat penyuluhan yang diberikan dinas sosial dan 

do.something. 
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4.1.2 Konsep Strategi Komunikasi Visual 

   

4.1.2.1  Millenial Picture 

 

Gaya Visual yang diterapkan dalam kampanye ini 

menyesuaikan selera mahasiswa, yaitu Flat Design, dan 

dengan diikuti beberapa gaya khas mahasiswa seperti 

surealism, dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    Gambar 4.1 Kuisioner 

 

 

 

4.1.2.2  Warna 

 

Warna yang akan digunakan adalah jenis warna 

Biru, Coklat dan Putih. Ketiga warna ini lebih 

condong ke pemberdayaan mahasiswa untuk 

memberdayakan masyarakat melalui program 

berbagi ilmu. Warna biru disini adalah lambing 

dari proses kreatif mahasiswa, mahasiswa 

dituntut untuk melakukan proses se kreatif 

mungkin dan turut men share hasil proses 
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mereka di media sosial. Warna coklat mewakili 

sosial, relasi, masyarakat. Sedangkan putih 

memiliki unsur tulus dalam melaksanakan 

program berbagi ilmu di masyarakat. 

 

 

4.2 Konsep Visual 

  4.2.1 Program berbagi Ilmu 

    4.2.1.1  Sinopsis 

Program ini bertujuan untuk 

menyadarkan Mahasiswa betapa pentingnya 

kegiatan sosial untuk membangun kinerja dan 

pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan 

ilmunya di tempat pekerjaan nanti serta melatih 

tingkat kesulitan dalam keorganisasian yang 

dimana dalam tim dibagi menjadi beberapa 

tugas dan mahasiswa harus bertanggung jawab 

akan tugas itu. Lalu untuk systemnya, 

mahasiswa akan dibimbing langsung oleh 

organisasi do.something di bawah pengawasan 

Dinas Sosial, dengan penyuluhan yang sangat 

menarik dan efektif mahasiswa tidak akan 

merasakan bosan dan jenuh dalam mengikuti 

program, karna nantinya bakal ada bintang tamu 

special sebagai iming-iming. 
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    4.2.1.2  Poster 

                          Gambar 4.2 Poster 

Poster digambarkan sebagai anak muda, 

generasi millennial. Dengan tujuan bahwa 

menandakan acara ditujukan kepada anak muda 

jaman sekarang, kembali lagi desain 

menyesuaikan mahasiswa. 

 

4.2.1.3  Signsystem 

 

   

 

 

 

 

    Gambar 4.3 Signsystem 
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Signsystem juga mengikuti selera desain, karna 

sifatnya branding, sehingga seluruh kampanye 

dikondisikan untuk anak muda. 

 

 

4.2.1.4  Program Berbagi Ilmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Gambar 4.4 Lokasi 

 

             Seperti yang sudah dijelaskan diatas, 

bahwa lokasi ditentukan sebagai pemicu 

mahasiswa untu hadir pada kampanye sosial 

penyuluhan dan pembinaan pemberdayaan 

mahasiswa untuk memberdayakan masyarakat. 

Lalu program kampanye ini ada 2 tahap, yaitu 

sesi Patriot festival yang kedua Patriot Siluet 

Show. Sesi patriot Festival berisi seputar 

informasi mengenai pemberdayaan mahasiswa 

dan di ikuti oleh sesi diskusi dan bintang tamu, 

lalu untuk sesi Patriot siluet show, mahasiswa 

diminta untuk memasuki area taman sri gunting, 

disana sudah terdapat ambient media yang 

dimana ingin memberikan pesan secara kreatif 

kepada mahasiswa. 
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                                                                              Gambar 4.5 Rangkaian Acara 

 

Gambar diatas menunjukan bahwa ambient 

media memberikan pesan secara kreatif, yaitu 

dengan siluet saja. Dengan siluet sebagai 

pembawa pesan, mahasiswa ditugaskan untuk 

berfoto ditengah ruang kosong siluet yang sudah 

tersedia, dan pesan secara otomatis muncul pada 

ruang yang diisi mahasiswa 

 

 

4.2.1.5  Logo 

   

 

 

 

 

 

 

                                    Gambar 4.5 Logo Kampanye  

  

Logo memiliki nilai yang tegas, digambarkan 

dengan kata society yang mewakili ketegasan 

seorang patriot, dengan unsur warna hitam untuk 



45 
 

mempertegas bahwa mahasiswa dituntuk untuk 

melakukan pengabdian masyarakat secara tegas, 

adil, dan bijaksana. Warna biru sendiri  untuk 

memberitahukan kepada masyarakat bahwa 

mahasiswa sebagai agent of change mampu 

membina serta menjunjung tinggi martabat 

individu diluar kampus. Lalu untuk bintang 

berwarna coklat melambangkan harapan seorang 

patriot, warna coklat memiliki pesan bahwa 

mahasiswa dapat membantu masyarakat kearah 

yang lebih baik lagi. 

 

4.2.1.6  Web dan media sosial 

 

Gambar 4.6 Web dan media sosial 

  

Media Sosial dan web bertujuan untuk 

menemukan informasi secara online, berserta 

video dokumentasi mengenai beberapa 

mahasiswa yang ingin mengsharingkan ilmunya 

kepada masyarakat secara langsung 
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    4.2.1.7  Creative Booth   

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

      Gambar 4.7 Creative Booth 

 

Creative Booth dibuat untuk Mahasiswa yang 

memerlukan informasi secara offline, dengan 

datang langsung ke booth yang sudah tersedia 

selama CFD. Target juga dapat menikmati 

beberapa creative interior design dan beberapa 

pengalaman foto anak-anak yang membutuhkan 

ilmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


