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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1. Konsep Verbal 

4.1.1. Tema Kampanye 

Tema dalam kampanye ini adalah mengajak remaja Kota Semarang untuk 

menghindari minuman keras agar dapat memiliki jati diri yang positif untuk diri sendiri 

dan lingkungan luas yang disampaikan melalui edukasi secara menyenangkan dan 

keakraban. 

Tema kampanye tersebut berkaitan erat dengan hasil observasi yang sudah 

dilakukan, berdasarkan hasil observasi remaja yang mengkonsumsi minuman keras 

memiliki jati diri yang negatif, terungkap melalui tindakan atau sikap yang ditimbulkan 

setelah mengkonsumsi minuman keras. Cara penyampaian pesan secara 

menyenangkan dan keakraban untuk mempermudah memberi masukan dan 

ketertarikan remaja pada kampanye dan masalah yang sedang mereka hadapi. 

4.1.2. Judul Kampanye 

Judul kampanye yang akan digunakan adalah “tipis tipis kempis”. Judul diambil 

dari kebiasaan remaja ketika sedang mengkonsumsi minuman keras bersama teman-

teman nya, yaitu “tipis tipis”. Penggunaan kata “tipis tipis” bertujuan untuk menarik 

perhatian target sasaran dengan presepsi atau pengetahuan mereka mengenai 

minuman keras. Kata tipis tipis merupakan sebuah kata julukan untuk segelas 

minuman keras, “tipis” yang artinya sedikit karena dalam gelas tersebut hanya berisi 

sedikit. Sedangkan “kempis” di ambil dari bahasa jawa “kempis-kempis” yang berarti 

capek atau nafas yang berat seperti sehabis melakukan kegiatan fisik yang berat, 

karena menurut data yang didapat, keadaan remaja yang mengkonsumsi minuman 

keras pemula akan merasa sesak, pusing dan mual, selain itu menurut data riset 

seorang yang pernah mengkonsumsi minuman keras mudah sekali capek ketika 

sedang beraktivitas. Penggunaan bahasa lokal atau sehari-hari mereka bertujuan 

untuk memberi kesan akrab pada target sasaran. 
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4.1.3. Tone & Manner 

Media yang ada dalam kampanye ini akan menggunakan bahasa lokal Jawa 

Semarangan untuk memberi kesan akrab dan memudahkan target sasaran dalam 

menerima pesan yang disampaikan. Kampanye menggunakan copywrite yang lucu 

untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan. 

4.1.4. Bahasa Yang Digunakan 

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, bahasa yang digunakan untuk 

judul dan konten pada media akan menggunakan bahasa keseharian mereka yaitu 

bahasa Jawa Semarangan karena target sasaran adalah remaja Kota Semarang 

dengan strata ekonomi B-C. Hal tersebut juga berguna untuk memberi kesan akrab 

dan menyenangkan pada target sasaran. Dalam media sosial terdapat panggilan kusus 

untuk target sasaran, yaitu “kas” yang artinya panggilan akrab. Kata “kas” merupakan 

panggilan khas atau panggilan akrab yang biasa digunakan oleh masyarakat Kota 

Semarang. 

4.1.5. Konsep Copywriting Pada Media 

• Nek Wes Jackpot Konco Sing Repot 

(Kalau sudah mabuk berat, teman yang repot) Copy tersebut ingin 

memberikan presepsi bahwa ketika mabuk berat (jackpot), pemabuk 

akan merepotkan temannya. Saat mabuk berat kondisi tubuh sangatlah 

tidak stabil dan dalam bawah sadarnya sehingga ketika terjadi sesuatu 

temannya akan kerepotan untuk mengurusinya. 

• Gayeng Ora Kudu Nggliyeng 

(Kumpul tidak harus mabuk-mabukan) Copy tersebut bermaksud untuk 

menyindir pemabuk bahwa ketika kumpul bersama teman tidak harus 

mabuk. Kata Gayeng dalam bahasa Indonesia berarti kumpul akrab 

sedangkan kata Nggliyeng merupakan representasi dari kata mabuk. 

• Cah Anteng Ojo Digawe Nggliyeng 

(Remaja/anak baik-baik jangan dibuat mabuk) Copy tersebut ingin 

menyindir pemabuk bahwa mereka seringkali mengajak teman baru 



38 
 

atau yang tidak pernah mengkonsumsi miras untuk ikut meminum 

miras hanya untuk status pertemanan atau pergaulan. 

• Mabuke Saiki, Ngelune Saklawase 

(Mabuknya sekarang, pusingnya selamanya) Copy tersebut bermaksud 

ingin memberikan presepsi bahwa mabuk atau mengkonsumsi miras 

memiliki dampak yang buruk pada kesehatan dan kehidupan sosialnya. 

Kata Ngelune Saklawase berarti pusingnya selamanya, pusing karena 

sudah dicap sebagai pemabuk atau anak nakal dan pusing karena 

memiliki tubuh yang tidak sehat. 

• Hashtag #ramabukramasalah 

(Tidak mabuk tidak masalah) Hashtag tersebut memiliki arti positif, 

yaitu target yang berhenti mengkonsumsi minuman keras dengan 

bangga mengatakan “ra mabuk ra masalah” yang bermaksud “saya 

sudah berhenti mengkonsumsi minuman keras, saya sudah tidak peduli 

lagi dengan minuman keras, saya tidak keberatan berhenti 

mengkonsumsi minuman keras” 

4.2. Konsep Visual 

4.2.1. Konsep Logo 

 

 

Gambar 4.1. Logo Kampane 

(sumber: data pribadi) 
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Kenakalan remaja adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh kalangan remaja 

dan dapat mengakibatkan perpecahan dari keutuhan suatu masyarakat. Kenakalan 

remaja disebut juga sebagai masalah sosial. Kenakalan remaja yang dimaksud dalam 

kampanye ini adalah dalam lingkup minuman keras. Minuman keras atau yang sering 

di sebut miras adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman keras dapat 

menimbulkan kesenangan semu tetapi memiliki dampak yang sangat buruk pada 

tubuh ketika dikonsumsi secara berlebihan. Remaja yang mengkonsumsi alkohol 

memiliki kecenderungan untuk bertindak negatif karena pengaruh alkohol dan 

memiliki kondisi kesehatan yang buruk apabila tidak segera dihentikan. 

 

Gambar 4.2. Elemen Logo 

(sumber: data pribadi) 

Logo diambil dari tiga komponen, yaitu botol, manusia dan kerusakan. Masing-

masing elemen memberi makna yang akan disampaikan. Botol merupakan 

representasi dari minuman keras, manusia sebagai pelakunya dan kerusakan adalah 

dampak dari minuman keras pada tubuh. Logo tersebut berbicara bahwa minuman 

keras merusak tubuh. 

4.2.2. Konsep Warna Logo 
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Gambar 4.3.  Warna Logo 

(sumber: data pribadi) 

Warna yang digunakan adalah gradasi dari merah ke kuning, penggunaan warna 

tersebut memiliki makna panas karena menurut hasil riset, kesan pertama ketika 

mengkonsumsi minuman keras adalah terasa panas atau terbakar. Sedangkan warna 

hitam pada logotype diambil dari warna yang biasa atau sering digunakan oleh target 

sasaran, karena berdasarkan observasi warna benda pribadi yang sring digunakan 

target sasaran mayoritas berwarna hitam. 

4.2.3. Konsep Jenis Huruf 

Gambar 4.4. Font Aleo 

(sumber: data pribadi) 

 

AaBbCcDdEeFfGg 

0123456789 

Gambar 4.5. Font Montserrat 
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(sumber: data pribadi) 

 

Jenis huruf yang digunakan ada dua tipe, yaitu jenis serif yang digunakan pada 

logo dan sans serif yang digunakan pada media-media penyampaian pesan. 

Penggunaan jenis huruf serif pada logo bertujuan untuk memberi pesan serius, 

karena masalah yang angkat merupakan masalah yang cukup serius. Sedangkan 

penggunaan jenis sans serif pada media bertujuan untuk memberi kesan santai dan 

akrab sesuai dengan konsep tema yang akan diadakan. 

4.2.4. Konsep Gaya Desain 

 

Gambar 4.6. Gaya Desain 

(sumber: data pribadi) 

Gaya desain memiliki konsep tenggelam dalam minuman keras, gaya desain 

dibentuk dari beberapa elemen yaitu air (cairan) yang melambangkan minuman, 

elemen logo, dan efek tenggelam melalui bayangan pada grafis yang membentuk 

kedalaman untuk memberi maksud tenggelam dalam kebiasaan negatif. Konsep gaya 

desain tersebut ingin menyampaikan bahwa minuman keras membuat konsumennya 

merasa ketagihan atau tenggelam dalam buruknya minuman keras. 
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Warna yang digunakan pada gaya desain merupakan warna turunan dari logo 

sehingga menghasilkan warna merah kuning dan oranye. Warna tersebut merupakan 

warna panas yang bermaksud untuk memberi kesan panas atau terbakar saat 

mengkonsumsi minuman keras. 

4.3. Visualisasi Desain 

4.3.1. Attention 

Mini booth dengan photobooth 

 

Gambar 4.7. Mini Booth dengan Photobooth 

(sumber: data pribadi) 

Booth yang berbentuk seperti botol minuman keras yang akan akan dipasang 

di lingkungan sekolah, dimana booth tersebut akan dilalui pelajar saat pulang sekolah. 

Dalam booth akan ada juga informasi mengenai kampanye yang akan menuntun 

target sasaran ke media sosial Facebook dan Instagram. 

Booth tersebut juga merupakan photobooth, booth berbentuk botol tersebut 

bisa dimasuki oleh pelajar dan di foto dari luar. Maksud dari booth tersebut ingin 

memberikan presepsi bahwa minuman keras dapat membuat konsumennya menjadi 
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ketagihan, merusak tubuh dan kehidupanya. Tahap ini akan dilaksanakan pada bulan 

Agustus sampai Oktober 2018. 

4.3.2. Interest 

X banner dan stiker 

 

Gambar 4.8. X Banner 

(sumber: data pribadi) 

Untuk menarik minat target sasaran akan ada x banner yang akan ditempatkan 

pada sekolah-sekolah. X Banner dengan visual 2 orang anak yang menggotong 
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temannya yang sedang mabuk dan didukung dengan copywrite “Nek Wes Jackpot 

Konco Sing Repot” yang berarti ketika sudah mabuk temanlah yang kerepotan. Saat 

mabuk berat kondisi tubuh sangatlah tidak stabil dan dalam bawah sadarnya sehingga 

ketika terjadi sesuatu, temannya akan kerepotan untuk mengurusinya. X Banner 

tersebut ingin berbicara dan memberi presepsi bahwa ketika mabuk, temanlah yang 

merasa kesusahan dan dirugikan. Penggunaan media x-banner karena remaja di 

sekolah lebih tertarik pada sesuatu yang menonjol atau tidak biasa seperti misalnya 

poster yang biasa digunakan di madding sekolah. Pada tahap ini akan dilakukan pada 

bulan November 2018 sampai Januari 2019. 

   

Gambar 4.9. Stiker 

(sumber: data pribadi) 

Selain x banner akan ada stiker yang disebar langsung ke target sasaran ketika 

pulang sekolah, dalam stiker ada id akun media sosial yang dapat digunakan untuk 

menarik target ke akun media sosial Instagram dan Facebook. Dalam stiker terdapat 

dua copywrite yaitu “Gayeng Ora Kudu Nggliyeng” yang berarti ketika kumpul tidak 

harus mabuk-mabukan dan “Cah Anteng Ojo Digawe Nggliyeng” yang berarti jangan 

mengajak orang (remaja) baik-baik untuk minum minuman keras. Penggunaan stiker 

bertujuan untuk dapat langsung kontak ke target sasaran dan dapat memberi 

awareness lagi pada orang lain tentang Kampanye. Stiker berukuran 5x5cm sehingga 

dapat diaplikasikan pada benda-benda yang sering digunakan target sasaran seperti 

helm, casing handphone dan motor.  
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4.3.3. Search 

Postingan media sosial Instagram dan Facebook 
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Gambar 4.10. Postingan Media Sosial 

(sumber: data pribadi) 

Postingan pada media sosial Facebook dan Instagram yang berisi tentang 

informasi detail mengenai kampanye yang akan di adakan. Urutan posting diawali 
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dengan isu masalah lalu memperkenalkan kampanye dan teaser kampanye. Terdapat 

juga video yang berisi tentang dampak minuman keras pada remaja yang berjudul 

“SUSAH?”. Video tersebut bercerita tentang remaja yang susah berpikir padahal 

menghadapi soal yang cukup mudah. Di samping video ada keterangan atau konten 

yang berisi tentang ajakan berhenti mengkonsumsi minuman keras dan teaser untuk 

kunjung ke sekolah selanjutnya. Postingan dibuat dengan feed yang menyambung 

karena kampanye bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menambah nilai estetis 

dan daya tarik saat diposting. Pada tahapan ini akan laksanakan pada bulan Februari 

2019. 

4.3.4. Action 

Action akan dilakukan di 30 sekolah dengan strata ekonomi B-C yang telah dipilih, 

yaitu:  

• SMP 10 Semarang 

• SMP 40 Semarang 

• SMP 4 Semarang 

• SMP 25 Semarang 

• SMP 23 Semarang 

• SMP 33 Semarang 

• SMP 34 Semarang 

• SMP 35 Semarang 

• SMP Gergaji 

• SMP Tugu Soeharto 

• SMP Teuku Umar 

• SMP Muhamadiyah 

08 

• SMP Filial 23 

• SMK 5 

• SMK 3 

• SMK 4 

• SMK 10 

• SMK Sudirman 

• SMK 10 November 

• SMK Cinde 

• SMK Teuku Umar 

• SMK Walisongo 

• SMK YPE 

• SMA Masehi 2 

• SMK Texmaco 

• SMA Sinluis 

• SMK Perdana 

• SMK Gergaji 

• SMA Pancasila 

• SMK 17 Agustus 1945 
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Action akan dilakukan pada bulan Maret sampai Agustus 2019 dengan kunjungan dua kali 

setiap minggunya. Dalam action akan ada bintang tamu band lokal yang cukup digemari 

target sasaran, yaitu Kelompok Penerbang Roket. Pemilihan bintang tamu tersebut 

bertujuan untuk memberi daya tarik lebih pada action. Pada action yang akan dilakukan, 

ada empat media yang akan dibuat, yaitu branding mobil, entrance gate, umbul-umbul 

dan photobooth. 

 

 

Gambar 4.11. Denah event 

(sumber: data pribadi) 
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Event roadshow akan di adakan di halaman-halaman sekolah dan lapangan olah 

raga. Denah berbasis pada ukuran lapangan bola basket yaitu 15 x 28 meter, dengan 

begitu event akan tidak terlalu luas sehingga dapat dengan mudah berkontak 

langsung dengan target sasaran. Dalam event akan ada panggung kecil untuk 

keperluan MC dan bintang tamu. 

 

Gambar 4.12. Branding Mobil 

(sumber: data pribadi) 

 Mobil yang digunakan adalah VW Kombi ‘68, mobil tersebut memiliki ukuran yang 

cukup besar dan daya tarik yang cukup baik sehingga dapat menimbulkan point of 

interest saat berada dijalan dan didalam sekolah ketika event berlangsung. Dalam 

branding mobil tersebut akan ada copywrite yang bertujuan untuk memberi pesan 

dan presepsi mengenai minuman keras pada pengguna jalan saat melakukan 

roadshow ke sekolah-sekolah. Selain copy ada pula foto tangan memegang botol 

minuman keras yang di arahkan ke bawah dengan maksud berhenti mengkonsumsi 

minuman keras dan membuangnya. 
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Gambar 4.13. Entrance Gate 

(sumber: data pribadi) 

Entrance Gate dibentuk menyerupai botol minuman keras lokal (congyang) yang 

tumpah. Gate tersebut bermaksud untuk memberi pesan berhenti dan meninggalkan 

konsumsi minuman keras. Gate berukuran tinggi 1,8 meter dan panjang 9 meter. 

Dalam gate terdapat hastag #ramabukramaslah dan logo Tipis Tipis Kempis, 

bertujuan untuk mengenalkan hastag yang nantinya akan digunakan pada tahap 

share. 

 

Gambar 4.14. Umbul-umbul 

(sumber: data pribadi) 

Bentuk umbul-umbul diambil dari badan botol yang dibagi dua, umbul-umbul 

berisi logo kampanye yang bertujuan untuk memperkenalkan kampanye melalui gaya 
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desain dan logo yang terpasang. Umbul-umbul memiliki ukuran 60 x 250 cm dengan 

tiang. 

 

Gambar 4.15. Photobooth 

(sumber: data pribadi) 

Photobooth dibuat berlapis dengan tujuan untuk memberi kesan tenggelam saat 

difoto. Dalam photobooth terdapat logo, hashtag #ramabukramasalah dan id dari 

akun media sosial Tipis Tipis Kempis. Bertujuan untuk mengenalkan kembali akun dan 

hashtag kampanye. 

4.3.5. Share 

Setelah mengikuti kampanye yang diadakan, target sasaran akan membagikan 

pengalaman dan ilmunya yang didapat dari kampanye melalui media sosial dengan 

hashtag #ramabukramasalah (tidak mabuk tidak masalah). Pihak Tipis Tipis Kempis 

juga ikut memposting dokumentasi setelah event berlangsung dengan hashtag 

#ramabukramasalah. Selain itu akan akan ada merchandise yang akan didapatkan 

target pada event yang dilaksanakan seperti kaos, mug, pin, gantungan kunci dan 

stiker. Pada tahap ini akan dilakukan berdampingan dengan jadwal event 

berlangsung, yaitu bulan Maret sampai Agustus 2019.  
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Gambar 4.16. Dokumentasi kegiatan kampanye pada media sosial 

(sumber: data pribadi) 

 

 

Gambar 4.17. Merchandise 

(sumber: data pribadi) 

  


