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Elemen pesan dalam 
Iklan dalam Strategi 

Kreatif 
Oleh: 

Pulung siswantara 
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Elemen Iklan dalam 
Strategi Kreatif 

• Elemen sebuah iklan dalam 
strategi kreatif seringkali 
disebut AIDCA yaitu : 

• Attention (perhatian) Iklan 
harus menarik perhatian 
khalayak sasarannya, yaitu 
pendengar, pembaca dan 
pemirsa 
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Lanjutan…. 
• Iklan membutuhkan bantuan berupa 

(size untuk media cetak dan air time 
untuk media penyiaran) penggunaan 
warna (spot, full color) tata letak (lay 
out), jenis huruf (tipografi) 

• Hal yg paling penting dlm penyusunan 
elemen iklan adalah : perhatian calon 
pembeli harus diklaim 
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Strategi menumbuhkan perhatian dalam 
menyusun elemen periklanan 

 

• Menggunakan headline yang 
mengarahkan mis: pena bisa sama yang 
membedakan, siapa “dia” dibelakangnya 
(Majalah TEMPO) 

• Menggunakan slogan yang mudah diingat 
mis: Terus Terang Hanya Hai yang Bisa 
Begini (Majalah Hai) 
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Lanjutan…. 
• Menonjolkan atau menebalkan 

huruf-huruf tentang harga (bila 
harga merupakan unsur penting 
dalam mempengaruhi orang untuk 
membeli) 
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Lanjutan…. 
• Menonjolkan selling point suatu 

produk. Misal, dalam iklan produk 
mobil ditonjolkan power window, 
power steering, interior design, 
central lock. Contoh lain dlm majalah 
wanita Femina yang ditonjolkan 
adalah resep masakan dll  
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Strategi…lanjutan 
• Menggunakan sub-sub judul untuk 

membagi naskah dalam beberapa 
paragraf pendek 

• Menggunakan huruf tebal (bold) untuk 
menonjolkan kata-kata yang menjual 
misal, obral, gratis dll 
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Lanjutan… 

• Jadi…membuat iklan bukan 
sekedar menulis judul, 
deskripsi, nama dan alamat 
produsen tetapi rangkaian 
kata yang dipilih harus ringkas 
dan menarik perhatian.  
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Lanjutan…AIDCA 
• Interest: setelah perhatian calon 

pembeli maka perhatian tersebut 
harus ditingkatkan menjadi minat 
sehingga timbul rasa ingin tahu 
secara lebih rinci dalam diri calon 
pembeli. Untuk itu mereka harus 
dirangsang agar mau membaca dan 
mengikuti pesan yang disampaikan. 
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Lanjutan…. 
• Penggunaan kata atau kalimat 

pembuka sebaiknya mampu 
merangsang orang untuk tahu 
lebih lanjut Mis; Hanya separuh 
dari waktu makan siang, Anda 
bisa mendapatkan KPR Ekspres 
dan kartu VISA (Bank 
Internasional Indonesia) 
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AIDCA…..lanjutan 
• Disire : menggerakan keinginan 

seseorang untuk memiliki atau 
menikmati produk tersebut. 
Kebutuhan atau keinginan calon 
konsumen untuk memiliki, 
memakai,atau melakukan sesuatu 
harus dibangkitkan. Mis: Lady 
Card, special card for special 
lady (Master Card khusus untuk 
wanita dari Lippobank) 
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Lanjutan…. 
• Conviction : jika sampai pada tahap ini kita 

telah berhasil menciptakan kebutuhan 
calon pembeli, sejumlah calon pembeli mulai 
goyah dan tersentuh emosinya. Timbul 
perlawanan dalam diri calon pembeli berupa 
keraguan, benarkah produk atau jasa yang 
bersangkutan memberikan sesuatu seperti 
yang ditawarkan oleh iklan? Pengalaman 
masa lalu serta berbagai tabiat iklan yg 
menipu turut mempengaruhi keraguan ini. 
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lanjutan…. 
• Agar muncul rasa percaya diri pada 

diri konsumen maka digunakan cara 
promosi Testimonial atau pengakuan 
seseorang atau public figure yg 
menggunakan produk yg tengah 
ditawarkan dengan cara membagi 
percontoh dgn gratis, menggunakan 
tokoh masyarakat yg menggunakan 
produk yang ditawarkan. 



18 

Lanjutan…. 
• Menggunakan peragaan atau pengujian oleh 

pihak ketiga misal pengujian dari 
Departemen Kesehatan, Departemen 
Perindustrian, Pergururan tinggi, Lembaga 
swadaya masyarakat dlsb 

• Pelibatan instansi terkait akan membantu 
efektivitas iklan.misalnya: tes cuci kembali 
pada iklan Rinso yang merupakan 
pengalaman testimoni dari para pemakainya 
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Strategi menggerakan 
minat beli calon konsumen… 

• Mengemukakan pengalaman 
panjang perusahaan di bidang 
tersebut. 

• Mengemukakan sejumlah 
penghargaan yang diterima 
dan bisa dipercaya 
masyarakat 
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Lanjutan…. 

• Mengemukakan hasil uji coba 
pihak ketiga sebagai bahan 
rujukan 

• Menampilkan tenaga ahli yang 
meramu atau merancang 
produk tersebut 
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Lanjutan….AIDCA 
• Action: melakukan tindakan 

pembelian, beberapa tindakan 
yang mengarah kepada tindakan 
pembelian diantaranya melihat-
lihat di showroom terdekat, 
mengambil percontoh, mengisi 
formulir pesanan, dlsb 
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Lanjutan…. 

• Agar strategi periklanan 
dapat berjalan dengan baik 
dan efektif diperlukan 
kata-kata perintah seperti, 
beli, ambil, ayo, hubungi  
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Strategi dan teknik beriklan 
menurut  

J.Thomas Russel 
• Spokesperson: teknik ini menampilkan 

seseorang didepan kamera dengan 
cara langsung menawarkan iklan 
kepada pemirsa 

• Testimonial : cara beriklan dengan 
menggunakan seseorang yg telah 
dikenal luas dgn cara memberikan 
kesaksian atau jaminan tentang suatu 
produk, contoh: iklan sabun Lux 
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Lanjutan…. 
• Demonstration : Teknik beriklan 

dengan cara memberikan demonstrasi 
kepada konsumen tentang manfaat 
suatu produk. Misal visualisasi iklan 
Rinso dgn busa superaktif 

• Closeups: teknik ini sangat ideal 
dipakai televisi misalnya menampilkan 
secara Closeups Indo Mie yg telah 
dimasak dan mengepul panas serta 
siap dihidangkan 
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Lanjutan….. 
• Story Line: teknik bercerita 

mirip sebuah film yang pendek. 
Misalnya iklan minuman segar 
dengan cara menggambarkan 
sekelompok orang di pantai yg 
tengah kehausan kemudian 
berlari mendekati penjual 
minuman tersebut 
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Lanjutan….. 
• Direct Product Comparison: 

memperbandingkan dua buah produk 
sejenis secara langsung misalnya : 
Pepsi Cola dgn Coca Cola 

• Humor: menawarkan suatu barang 
atau jasa denagan cara humor dengan 
bintang iklan yang tidak harus 
seorang pelawak. 
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Lanjutan…… 
• Slice of Life: Teknik beriklan ini 

menggunakan penggalan dari 
adegan sehari-hari dengan rumus 
Keadaan menjengkelkan, 
penyelesaian 
masalah,kebahagiaan. Mis: iklan 
sesak napas (napacin) dengan 
visualisasi dadanya bagai diikat 
tali, minum obat, lega 
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Lanjutan…. 
• Customer Interview : teknik dengan 

gaya seorang reporter mewawancarai 
seorang supir taksi tentang apa yang 
dilakukannya apabila dia sakit kepala 

• Animation :teknik beriklan dengan 
menggunakan gambar kartun sebagai 
ganti suasana atau manusia 
sebenarnya. 
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Lanjutan….. 

• Stop motion/slide 
menampilkan gambar yang 
tidak bergerak. 

• Rotoscope: teknik ini 
menggabungkan teknik animasi 
dengan gambaran nyata.  
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Lanjutan…. 

• Combination: menggabungkan 
beberapa teknik beriklan 
dalam satu visualisasi. 
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Kuis test 
• Mengapa teknik promosi direct product 

comparison tidak biasa dilakukan di 
Indonesia ? Berikan pendapat dan argumen 
anda  

• Mengapa teknik promosi animasi dan 
rotoscope sering dipakai untuk 
mengiklankan produk yang disukai anak-
anak ? Berikan pendapat dan argumen   
anda ?  
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Proses penciptaan iklan 
Sandra E Moriarty 

• The assigment (penugasan) kreator 
iklan memahami yg diberikan 
berkaitan dengan produk yg akan 
diiklankan 

• Background reseacrh (latar belakang) 
kreator iklan berusaha mengenali 
secara mendalam mengenai topik atau 
kategori produk yg diiklankan 
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Lanjutan…. 
• Strategy development 

(pengembangan strategi) kreator 
iklan berpikir secara strategik, 
berusaha memenuhi tujuan komunikasi 
yg harus dipenuhi, memfokuskan diri 
kepada siapa mereka bicara dan apa 
yg akan mereka bicarakan utk 
menciptakan efek persuasif yg 
diinginkan 
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Lanjutan… 
• The creative concept (konsep 

kreatif) kreator 
memformulasikan ide-ide 
tentang bagaimana melakukan 
iklan, mencari ide kreatif yg 
kuat dan menghidupkannya 
menjadi iklan yg menarik 
perhatian dan mudah diingat 
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Lanjutan…. 
• Doing ad ( mengerjakan iklan) kreator 

menulis naskah dan merancang iklan. 
Mengerjakan detil-detil iklan 
(eksekusi) yaitu suatu bentuk yg 
sudah lengkap bagaimana suatu iklan 
dapat dilihat dan dibaca.  
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Lanjutan…. 
• Eksekusi memperlihatkan apa yg 

diminta utk menghidupkan konsep 
kreatif. Pada tahap ini kata-kata 
diketik dan eksekusi visual dihadirkan 
dlm tulisan tangan kasar,menyeluruh 
atau dapat berupa storyboard 
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Lanjutan…. 
• Production (produksi iklan) adalah 

hal-hal yang dilakukan agar iklan 
dicetak dan disiarkan seperti 
pencetakan, pengetikan, 
pengfilman, mendistribusikan 
iklan ke beberapa media 


