
BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

4.1 Konsep Verbal 

4.1.1 Tema Kampanye 

Dalam kampanye ini mengangkat tema menyadarkan pedagang jajanan 

keliling akan dampak penggunaan botol plastik bekas kode 1 PET dalam bidang 

kesehatan bagi konsumen. Pedagang jajanan keliling beberapa ada yang tahu 

dampak kesehatan yang bisa terjadi tetapi adapula yang tidak tahu, 

 
Tetapi dari hasil wawancara kepada pedagang jajanan keliling mereka 

yang bilang tahu dampak kesehatannya tidak tahu penyakit apa yang timbul ke 

konsumen secara spesifik, maka akan diberi informasi dan disadarkan tentang 

hal yang berkaitan Dalam kampanye ini pula akan mengulik kebiasaan 

pedagang dalam berjualan baik mulai dari modal awal hingga keuntungan dan 

kesehariannya, adapula penyampaian pesan melalui dampak kesehatan yang 

dialami konsumen yaitu anak anak SD, dari kedua hal ini lah yang nantinya 

akan dikampanyekan kepada pada pedagang kecil, dan diharapkan dengan 

mengetahui keseharian mereka berjualan dan dampak mereka berjualan dengan 

menggunakan kemasan botol plastik bekas kode 1 PET untuk wadah minyak, 

saus, kecap dll bisa tersadarkan dan mendapat informasi dari kampanye ini 

 
4.1.2 Judul Kampanye 

Perancangan kampanye sosial ini memiliki judul “Resik Agawe Becik”, 

yang dalam bahasa indonesia memilki arti bersih membuat benar yang 

dimaksudkan kebersihan disini adalah kebersihan dalam konteks menggunakan 

wadah saos, kecap, dll yang sebelumnya menggunakan botol plastik bekas kode 

1 PET yang memilki kesehatan, digantikan dengan penggunaan botol plastik 

kode 2 HDPE sebagai wadah saos, kecap dll yang tidak mengandung zat BPA, 

setelah tergantinya botol plastik bekas tersebut maka akan membuat sebuah 

kebenaran yang mana pedagang juga memperhatikan kualitas jualannya untuk 

konsumen. 
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Judul ini menggunakan bahasa jawa, karena kebiasaan dari para 

pedagang untuk menggunakan bahasa jawa daripada bahasa indonesia sebagai 

bahasa sehari hari, didalam paguyuban, dalam percakapan dll. Pemilihan judul 

dengan menggunakan rima yang berakhiran “IK” digunakan agar target bisa 

mudah hafal dan langsung tertanam makna dari judul kampanye tersebut 

 
4.1.3 Tone & Manner 

 
Dalam kampanye ini menggunakan kesan yang luwes dan santai tetapi 

tetap memiliki niat tujuan untuk merubah hal buruk menjadi hal yang baik, 

dengan sedikit gelitikan dan sindiran dalam beberapa media yang ditjukan 

kepada target, baik melalui tipografi dan ilustrasi yang tentunya memiliki satu 

garis kesinambungan. 

Warna yang akan keluar dalam perancangan ini adalah warna yang 

memiliki kategori primer sehingga mudah untuk dihafal dan menjadi daya tarik 

pada saat ekesekusinya dilapangan 

 

 
 

4.1.4 Bahasa Yang Digunakan 

 
Berdasarkan data riset awal yang telah dilakukan perancang dengan 

mewawancarai beberapa sumber, untuk bahasa narasumber lebih fasih 

menggunakan bahasa keseharian bahasa jawa dalam keseharian dibanding 

bahasa indonesia, dengan SES C, menggunakan bahasa jawa karena menurut 

narasumber bisa berkesan lebih bersaudara dan lebih nyambung, dan pula 

narasumber bertempat tinggal di semarang. Dipilihnya bahsa jawa juga tidak 

lepas dari kebiasaan mereka dalam keseharian, baik dirumah maupun berdagang 

lalu pada beberapa media digunakan bahasa jawa bertujuan untuk menyadarkan 

para target lewat gelitikan dan sindiran secara halus disertai dengan 

informasinya. Sehingga target bisa paham dan tidak salah persepsi 
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4.2 Konsep Visual 

4.2.1 Konsep Logo 
 

 

 
 

Gambar 4.1 Logo Kampanye 

Sumber: Data pribadi (2019) 

 
 

Berdasarkan data yang sudah diperolah dan diolah, dimana target 

menggunakan botol plasitk kode 1 PET bekas untuk wadah saos, minyak, 

kecap karena beberapa faktor mulai dari menghemat biaya modal, hingga 

pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai,sudah menjadi kebiasaan 

mereka untuk melakukan itu tanpa sadar apa dampak jangka panjang yang 

akan timbul 

Dalam logo ini memiliki konsep dasar menunjukkan penggunaan botol 

plsatik kode 2 HDPE yang semestinya digunakan untuk wadah makanan 

karena tidak mengandung BPA atau larutan kimia yang bisa bercampur di 

makanan, diwujudkan dalam bentuk pedagang yang sedang memegang botol 

kode 2 HDPE dan berwarna merah sehingga mencolok, lalu dikuatkan dengan 

gerobak motor, yang biasanya digunakan para pedagang untuk berjualan 

keliling SD dengan adanya beberapa botol kode 1 PET disitu yang digunakan 

sebagai contoh salah, dan diletakkan logotype bertuliskan Resik Agawe Becik, 

yang disusun secara horizontal dan terpisah ditata seperti tipografi vernakular 

yang sering digunakan pedagang untuk menghias atau menulis gerobak 

jualannya. Logo ini dibuat gamblang sama dengan konsepnya tanpa adanya 

maksut tersirat yang harus ditelaah lebih dalam, karena SES dalam 

perancangan ini adalah SES C, berdasar penelitian pribadi selama observasi, 
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para target lebih bisa menerima arti jika ditunjukkan langsung gambar dan kata 

kata yang memiliki poin dari arti tersebut, sehingga mudah untuk mereka 

membayangkan. 

Logo Menggunakan Outline karena sebagai gaya desain yang ingin 

dikeluarkan dalam perancangan ini yaitu desain vector retro indonesia serta 

digunakan sebagai warna pengunci 

 

 

Gambar 4.2 Dasar Logo 

Sumber: Data pribadi (2019) 
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4.2.2 Konsep Warna Logo 

 
Dalam perancangan ini digunakan warna yang bersifat primer dan 

mencolok, hal ini memiliki tujuan agar logo dapat menarik perhatian pada saat 

di eksekusi di berbagai media yang akan digunakan dan mudah di ingat, wawrna 

yang dipilih juga menyesuaikan dengan tone and manner yang bersifat santai, 

dan menggelitik. Warna tersebut adalah hitam, merah, kuning, hijau sebagai 

warna primer dan warna sekundernya adalah, merah muda, jingga . warna ini 

digabungkan dalam sebuah logo sehingga diharapkan bisa menjadi ketertarikan 

bagi target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3 Logo Kampanye dan Warna 

Sumber: Data pribadi (2019) 

 
 

4.2.3 Tipografi Logo 

 
Dalam logo perancangan ini menggunakan font “Fette Egyptienne” 

yang memiliki kesan kuat dan kokoh, dengan dilengkungkan sedikit untuk 

menunjukkan kesan santai yang relevan dengan tema kampanye ini, selanjutnya 

digunakan pula font jenis “Cooper Black” yang berkesan lebih ceria dan flexibel 

dan keterbacaan yang tinggi bertujuan agar target mudah membaca dan 

mengingat, dalam kampanye ini font Cooper Black digunakan sebagai body 

copy maupun headline yang tetnunya dilengkungkan agar menunjukkan kesan 

lebih flexibel dan mudah di ingat 
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Gambar 4.4 Tipografi Logo Fette Egyptienne 

Sumber: Data pribadi (2019) 
 

 

 

 

 
Gambar 4.5 Tipografi Logo Cooper Black 

Sumber: Data pribadi (2019) 

 
 

4.2.4 Gaya Ilustrasi 

 
Perancangan ini menggunakan ilustrasi dalam tiap penyampaian 

pesannya, unutk menarik perhatian para target, dengan selera desain yang rata 

rata sama yaitu warna banyak dan memiliki ilustrasi yang tidak kaku dan ada 

objek manusia nya, dan juga memiliki fungsi menggambarkan pesan verbal 

yang ingin ditujukan kepada taget untuk mempermudah makna verbal dari 

penggunaan botol plastik kode 1 PET dalam kehidupan jangka panjang dan 

botol plastik kode 2 HDPE sebagai solusinya 
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Untuk ilustrasi dalam perancangan ini, menggunakan gaya ilustrasi 

vector indonesia jadul, yang pernah tren di tahun 90an di sticker yang dijual di 

warung warung dan backdrop warung, serta menggunakan sentuhan tipografi 

vernakular agar lebih relevan di gerobak motornya, sehingga diharapkan para 

target mudah paham tentang apa yang ingin disampaikan 

 

 

Gambar 4.6 Gaya Illustrasi Resik Agawe Becik 

Sumber: Data pribadi (2019) 
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4.3 Visualisasi Desain 

4.3.1 Attention 

• Mini Baliho 

Mini baliho ini digunakan karena memiliki fungsi untuk memberikan 

kesadaran tentang adanya kampanye ini kepada target, letak dari mini 

baliho ini ada didepan gerbang SD yaitu tempat biasanya pedagang 

berjualan, bercerita sesama pedagang dan menghabiskan waktu saat 

berjualan disitu. 

Yang secara langsung dapat menarik target untuk membaca dan 

memahami apa arti dari mini baliho tersebut, dengan menggunakan 

copywriting yang bersambungan dari 3 series mini baliho tersebut, yang 

menuntun target untuk berlanjut ke tahapan berikutnya. Dengan fakta 

fakta yang dikemas menjadi copywriting yang menggunakan bahasa 

jawa yang berkesan lebih dekat dan mudah dipahami oleh target 

 
 

 
Gambar 4.7 Mini Baliho 

Sumber: Data pribadi (2019) 
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4.3.2 Interest 

• Iklan Radio 

Saat berdagang didepan SD, para pedagang biasanya menghabiskan 

waktu dengan mengobrol sesama pedagang atau saling tukar makanan, 

selain itu berdasarkan observasi kepada target, mereka mengaku bahwa 

sering mendengarkan radio lewat hp atau membawa radio kecil untuk 

selingan menunggu jam pulang sekolah atau istirahat, dan biasanya 

mendengarkan lagu dangdut, dan radio berita semarangan, maka dari itu 

dibuatlah iklan radio sehingga diharapkan dapat didengar oleh target dan 

bisa perlahan menyadarkan target untuk tidak menggunakan botol 

plastik bekas kode 1 PET untuk wadah saos, kecap dll. 

Isi teks dari iklan radio tersebut adalah, 

*kriiing krring* suara bel sekolah berbunyi 

*pedagang sedang berkumpul didepan sekolah* 

 
 

A: wah wayahe ki lur, wes do meh bubaran sekolah 

B: hee ki, sek tak nyepakke dodolan ku, yoh menyat 

A: podo aku iyo ki, duhh aku lali ngejog sambel, raono wadah e san 

 
 

B: wes tenang, ki lo nganggo botol plastik bekas banyu putih mau, lak 

yo resik 

 
A: hee ya, mayan nggo ngirit duit ben ora kudu tuku tuku, dadi bathi iso 

gedhi, hahaha 

 
B: bener, yawes ndang gage di kumbah terus dijog sambele 

C: lho lho lho, kenopo iki kok botol bekas di kumbahi ? 

A: iki lo di nggo wadah sambel, aku ra nggowo wadah meneh, tur mayan 

iso gawe nyilikke modal dodolan, hehehe 
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C: loo jenenge wong dodolan kok ngono, ki tak andani ya botol plastik 

bekas kui yen di nggo terus terusan iso marai penyakit kanggo konsumen 

elek eleke iso nggarai penyebab kanker, lak ning botol e wes ono kode 

ne to PET 1. la gelem po cah cah sing tuku dodolanmu malah loro ? 

 

 

A,B: weh tenane, wahh payah ki, la njuk kepie ki ? 

 

 

 
C: wes tenang, mumpung nang bulan juli sesok ono kampanye RESIK 

AGAWE BECIK nang kantor kecamatan pedurungan, jam 9 tekan bar. 

lumayan ning kono iso podo nukerke kupon sing wes disebar karo botol 

kode 2 HDPE sing aman gawe makanan, GRATISS, tur ono sovenir e 

barang, seko, topi, anduk , helm, klambi. Ono penyuluhan seko dinas 

kesehatan lan ono pak Hendi. Lumayan kan ? mulano yo sesok bareng 

karo aku mangkat ! 

 

 

A,B : wahh manteb lurr kui, siap aku no teko gas pol nek ngene, entuk 

elmu, entuk gratisan maneh, hahaha ! 

 

 
Gambar 4.8 Teks Iklan Radio 

Sumber: Data pribadi (2019) 
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• Payung Jualan 

Setelah dilakukan observasi kepada para target, beberapa dari mereka 

tidak memilki payung untuk jualan, mereka beberapa mengandalkan 

berteduh dibawah pohon atau memakai terpal, hal ini menyangkut 

dengan kenyamanan mereka berjualan. Maka diberikanlah payung 

jualan yang memiliki logo kampanye ini diatasnya sehingga 

mengingatkan para target tentang kampanye ini yang diharapkan 

merubah pola perilakunya setelah kampanye ini selesai 

 

Gambar 4.9 Payung Jualan 

Sumber: Data pribadi (2019) 
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• Voucher Kupon 

Para target senang dengan hal yang berbau geratis dan menguntungkan 

bagi mereka berdasarkan hasil observasi kepada target, maka untuk 

memenuhi hal itu dalam voucher ini diberikan tipografi banyak hadiah 

geratis, yang difungsikan sebagai pancingan agar mereka datang dan 

bisa memaknai kampanye ini dengan jelas, secara teknis menggunakan 

voucher yang dicetak dan diberi sudut untuk dipotong dan ditukarkan 

dengan botol plastik kode 2 HDPE secara geratis juga, ditukarkan saat 

tahapan action di event tersebut 

 
Gambar 4.10 Voucher Kupon 

Sumber: Data pribadi (2019) 
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• Poster Series 

Pedagang memiliki hampir seluruh waktunya dihabiskan ada dijalanan 

terlebih didepan SD untuk berjualan, maka poster series ini akan 

diletakkan dipapan pengumuman didepan SD dan beberapa ditempel di 

pagar dan papan pengumuman dekat tempat berjualan, poster series ini 

memilki faktor yang mengandung mengapa target masih menggunakan 

botol plastik kode 1 PET dan solusinya serta faktanya jika menggunakan 

botol plastik kode 2 HDPE yang runtut dari poster 1-3 

 
 

 
 

Gambar 4.11 Poster Series 

Sumber: Data pribadi (2019) 

 
4.3.3 Desire 

• Poster Event 

Setelah target tertarik di tahapan sebelumnya, maka ditahapan ini 

langsung menuju pada event yang akan berlangsung di tahapan 

berikutnya, dalam tahapan ini menggunakan media poster yang berisi 

tentang event yang akan berlangsung untuk kampanye ini, yaitu 

Srawung Resik Agawe Becik !, yang artinya kumpulan bersih membuat 

baik dalam bahasa indonesia. Dalam poster ini dicantumkan juga hadiah 

geratis mulai dari merch hingga botol plastik kode 2 HDPE. Adapula 

pengisi event ini seperti penyuluhan kesehatan dari dinas kesehatan kota 

semarang, serta walikota semarang Hendrar Prihadi. 
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Dipilihnya kedua pengisi tersebut karena dinas kesehatan memiliki fakta 

tentang kesehatan dan pak Hendi memiliki kharisma kedekatan untuk 

masyarakat khususnya SES C. Poster ini nantinya juga akan diletakkan 

di papan pengumuman SD dan memanfaatkan mini baliho yang ada 

ditahapan awal. 

 
Gambar 4.12 Poster Event 

Sumber: Data pribadi (2019) 

 
• Sticker Gerobak 

Pedagang biasanya menempelkan sticker pada gerobak dagangannya, 

kebanyakan dalam observasi , dijumpai sticker berupa teks vernakular 

yang berisi tentang semangat kerja. Maka dalam kampanye ini 

menggunakan media sticker gerobak untuk menjadi salah satu media 

untuk memberi rasa ingin hadir pada event kampanye ini, secara teknis 

sticker akan menutupi seluruh gerobak dan tipografinya disesuaikan 

dengan jenis jualan yang dijual dan tentunya disertakan logo kampanye 

ini 

 

 
Gambar 4.13 Sticker Gerobak 

Sumber: Data pribadi (2019) 
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• Kartu Remi Custom 

Kebiasaan pedagang untuk menunggu jam pulang sekolah atau jam 

istirahat biasanya adalah menyiapkan dagangan, saling mengobrol, 

mencoba jualan gerobak lain yang rata rata memiliki waktu kosong yang 

bisa dimanfaatkan, salah satunya adalah memainkan kartu remi yang 

sudah dicustom sehingga terdapat ilustrasi botol kode 1 PET dan kode 2 

HDPE beserta pengertiannya dan akibat penggunaannya, diharapkan 

dengan ini bisa merubah pola pikir pedagang secara perlahan, yang 

masuk lewat kebiasaan mereka 

Gambar 4.14 Kartu Remi Custom 

Sumber: Data pribadi (2019) 

 
4.3.4 Action 

• Event 

Event ini akan dilakukan di halaman kantor kecamatan pedurungan 

semarang, dipilihnya lokasi ini karena dekat dari lokasi pelaksanaan 

kampanye ini yaitu di sekitar pedurungan di SD nya karena memiliki 

jumlah SD terbanyak di kota semarang. Sehingga memudahkan 

jangkauan para target yang sudah terbiasa lewat daerah itu. Event 

tersebut berjalan selama 1 hari di hari minggu tanggal 23 Juli pukul 

09.00-17.00 dipilih hari minggu karena pedagang biasanya berjualan 

hari senin – sabtu di SD, sehingga memiliki waktu sela di hari minggu. 

Dalam event itu akan diundang dinas kesehatan kota semarang sebagai 

pemberi materi penyuluhan tentang fakta kesehatan yang nyata bagi 

kehidupan untuk target serta dampaknya, dan bapak Hendrar Prihadi 

selaku walikota semarang, yang dikenal merakyat dan dekat dengan 

masyarakatnya sendiri. Dengan kharisma yang dimiliknya diharapkan 

bisa mengubah pola pikir dan perilaku para target menjadi benar. 
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Dalam event tersebut juga tersedia xbanner dan sekat yang 

menggunakan objek wanita berdiri disebelah botol kode 2 HDPE yang 

memiliki tipografi “nek dodolan ngenggo iki wae yo mass” yang 

memiliki kesan menggelitik dan mduah dipahami, dan mengundang 

daya tarik, sehingga target bisa paham dengan jelas. Lalu ada stand 

untuk menukarkan kupon dengan botol kode 2 HDPE dan juga 

menukarkan dengan merch, berupa topi, helm, T-shirt, Handuk yang 

biasanya sering digunakan dalam kegiatan sehari hari para target 
 

 

  
 

Gambar 4.15 Event dan Merchandise 

Sumber: Data pribadi (2019) 


