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BAB III 
Strategi Komunikasi 

 
 

III.1.  Analisis 
III.1.1. Analisa Studi Pustaka 
     Berdasarkan studi pustaka atau studi literatur yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan 

data pendukung dari topik yang diangkat, yaitu: 

• Anak dewasa dini merupakan dimana kondisi rasa ingin tahu yang tinggi, kritis 

terhadap suatu hal, mengikuti trend dan isu-isu terbaru. 

• Masa peradaban Mataram Kuno merupakan bagian dari identitas bangsa. 

• Cagar budaya penting untuk dilestarikan. Selain pihak berwenang, pelestarian 

merupakan kewajiban sebagai warga negara untuk turut menjaga dan melestarikan. 

• Situs Liyangan memiliki nilai-nilai edukasi, seperti ilmu pengetahuan, sejarah, seni, 

dan kebudayaan. 

     Berbagai teori-teori pendukung tersebut sangat membantu penulis dalam perancangan 

komunikasi visual dalam rangka kampanye sosial meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

situs Liyangan sebagai warisan budaya. 

 

III.1.2. Analisa Hasil Wawancara 
III.1.2.1. Hasil Wawancara dengan BPCB Jawa Tengah 
     Pada hari Jumat 11 Maret 2016, penulis berkunjung ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa 

Tengah (BPCB Jateng) yang pada sebelumnya penulis telah melakukan prosedur atau aturan 

administratif yang berlaku untuk dapat melakukan kegiatan wawancara terhadap pihak berwenang 

yang menangani pelestarian cagar budaya Situs Liyangan yaitu kepada bapak Putu Danan Jaya 

S.Pd sebagai nara sumbernya. 

     Pada dasarnya Situs Liyangan berada pada peradaban Mataram Kuno sekitar abad 9 yang 

terkubur erupsi dari letusan gunung Sindoro. Penemuan ini tentu membuka mata masyarakat 

karena situs tersebut termasuk yang spektakuler, situs yang dapat mencerminkan adanya 

pemukiman masa lalu. Hal ini diperkuat dengan temuan tempat umpak-umpak atau peribadatan, 

lingga yoni, ditemukan alat-alat dapur, sekam padi, menemukan struktur bangunan rumah serta 

arca-arca. Hal ini diyakini juga bahwa pada saat peradaban tersebut telah ada kegiatan 

perdagangan antar bangsa, ditunjukkan dengan banyaknya temuan artefak-artefak keramik pada 

masa Dinasti Ming Cina. 

     Sebagai BPCB, tentu harapannya kedepan terhadap situs Liyangan dapat menguak semua 

cagar budaya tersebut dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Kepentingan ini tentu di 

dasari dengan selain sebagai ilmu pendidikan dan pengetahuan, tentu dapat dijadikan pariwisata 

yang bersifat edukasi. Maka BPCB pun telah berupaya melestarikan dengan menginformasikan 

kepada masyarakat melalui salah satunya seperti media cetak, serta sosialisasi ke sekolah-

sekolah yang ada di Temanggung. 

 

III.1.2.2. Hasil Wawancara dengan Balai Arkeologi Yogyakarta 
     Pada hari Jumat 18 Maret 2016, penulis kembali melakukan wawancara kepada nara sumber 

dari pihak yang berwenang terhadap penelitan situs Liyangan di Balai Arkeologi Yogyakarta (Balar 

Jogja). Penulis bertemu dengan Kepala Balar yaitu bapak Drs. Siswanto, M.A. Pada kesempatan 

itu beliau menjelaskan visi dan misi yang secara umum Balai Arkeologi jelas menyesuaikan isi dari 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, pada dasarnya untuk memberikan pencerahan dan 

pencerdasan untuk jatidiri serta karakter. Selain itu Balai Arkelogi juga mengajak seluruh 

masyarakat untuk mencintai dan melestarikan warisan leluhur, melalui penelitian dengan teknik 

dan metode arkeologi, memberdayakan terlibat masyarakat terhadap penelitian maupun 

pelestarian. 

     Penelitian ini masih terus berlangsung dan belum dapat ditentukan kapan akan terungkap 

semua, dari Balar sendiri memiliki harapan kedepan terhadap situs Liyangan yaitu tentu 

mengungkap masa lalu atau mengungkap kehidupan peradaban masa lalu pada abad 7 sampai 

10 masehi. Adanya keramik produk dari Cina yang kemudian diyakini adanya perdagangan pada 

masa itu. Sampai sekarang penelitian yang membuat tidak dapat bergerak dengan cepat dan 

leluasa karena masih adanya kegiatan penambangan pasir di sekitar kawasan situs Liyangan dan 

proses pembebasan lahan yang membutuhkan waktu. 

     Dari penemuan ini peradaban pada saat itu terdapat indikasi bahwa adanya kemakmuran, 

adanya sosialisasi dalam suatu hubungan antar manusia, ada tatanan hukum yang membatasi 

atau menguatkan rasa persatuan, rasa berkoloni dalam suatu masyarakat pada suatu tempat atau 

darah yang relatif subur. Hal ini lah yang penting untuk disampaikan kepada generasi muda bahwa 

pada masa itu, dengan kemakmuran Nusantara, masyarakat memiliki semangat hidup yang tinggi, 

mengelola sumber daya alam secara arif di dalam suatu wilayah, inilah yang dinyatakan bagian 

dari identitas bangsa yang dapat di teladani. 

 

III.1.3. Analisa Hasil Observasi Situs Liyangan 
     Pada hari Sabtu 26 Maret 2016, Penulis berkunjung ke situs Liyangan untuk mendapatkan 

gambaran secara nyata, seperti apa kondisi Situs Liyangan yang terbaru saat ini. Disekitar situs 

Liyangan memang masih terlihat adanya kegiatan penambangan pasir di sekitar situs Liyangan. 

kondisi pada situs Liyangan sudah tampak beberapa bentuk banguannya walaupun tidak lengkap 

dan bahkan ada yang pecah atau hilang. Area yang pailng menonjol dan tampak rapi ada dibagian 
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Kelompok Umur Responden 

18-19 th

20-25 th

26-30 th

area peribadatan, saat penulis melakukan observasi kesana, juga ada beberapa pengunjung untuk 

melihat-lihat diarea itu, dan ada juga anak SMA yang berkunjung disana.  

     Penulis diajak oleh juru pelihara BPCB bapak Abadi, bapak Jio dari pemda Temanggung, dan 

bapak Samudi sebagai satpam atau keamanan di Situs Liyangan untuk melihat-lihat lebih dekat dan 

bercerita tentang penemuan situs tersebut hingga ke tempat temuan yoni yang tanahnya masih 

ditanami oleh warga. Dari temuan yang agak jauh tersebut, maka jelas bahwa situs Liyangan ini 

sangatlah luas. 

     Bapak Samudi pun menunjukan artefak-artefak keramik yang ditemukan oleh warga sekitar 

dirumahnya. Kondisi artefak tersebut hampir seluruhnya pecah sehingga perlu dirangkai kembali 

dengan bantuan lem. 

     Warga sekitar pun terlihat sangat ramah dengan adanya pengunjung-pengunjung yang datang 

ke sana, serta ada pos keamanan parkir sebelum memasuki wilayah situs Liyangan oleh anak-

anak muda dari warga sekitar Liyangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Observasi Bersama Juru Pelihara Bapak Abadi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.1.4. Analisa Kuesioner 
III.1.4.1. Hasil Kuesioner 
     Data yang didapat melalui kuesioner dari 73 responden, ditunjukkan melalui tabel dengan hasil 

sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabel 3.1. Kelompok Umur 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Tabel 3.2. Asal Kota 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Tabel 3.3. Tempat Tinggal Sekarang 
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11% 
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Lebih Tentang Situs Liyangan 
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Tidak, karena tidak
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berunsur candi
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Tabel 3.4. Pengetahuan Cagar Budaya dalam Kota 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.5. Pengetahuan Situs Liyangan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 3.6. Waktu Mengetahui Situs Liyangan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.7. Media yang Digunakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.8. Tingkat Ketertarikan Terhadap Situs Liyangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.9. Pendapat Media yang Paling Efektif  
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Jawab Cepat 1 
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Gaya Visual yang Diminati 

Ilustrasi

Pewarnaan terbatas

Gambar vector

Editing foto

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.10. Pemilihan Gaya Visual 
 

 
 

III.1.4.2. Analisa Hasil Kuesioner 
     Dari hasil data kuesioner di atas dengan total responden 73 orang mewakili generasi muda saat 

ini dan tinggal diperkotaan memang tidak sedikit yang tidak paham terhadap cagar budaya yang 

ada di kota tempat mereka tinggal saat ini sebanyak 42%. Dari data tersebut dapat dikatakan 

bahwa mereka dalam posisi antara tidak mendapatkan informasi tentang cagar budaya yang ada 

di kota mereka tinggal, atau justru mereka tidak mempedulikan adanya cagar budaya yang ada. 

     Kemudian dari data tentang Situs Liyangan menunjukan dengan total 89%, banyak sekali anak 

generasi muda tersebut tidak mengetahui adanya temuan baru situs Liyangan yang padahal 77% 

anak muda tersebut berasal dari Jawa Tengah. Maka hal ini dapat menjadi indikasi bahwa adanya 

ketidaksampaian informasi mengenai situs Liyangan kepada anak generasi muda saat ini. 

     Selain itu generasi muda saat ini tidak sedikit pula dengan presentase 48% menyatakan bahwa 

mereka tidak menyukai hal-hal yang berunsur candi. Dari sini dapat dikatakan cara pandang anak 

muda perkotaan saat ini tidak sedikit yang memandang cagar budaya atau candi itu tidak relevan 

atau tidak cocok bagi mereka. 

     Data berikutnya 94% menunjukkan Media Sosial lah yang menjadi sumber informasi utama dan 

efektif bagi generasi muda saat ini. Anak muda perkotaan saat ini adalah pengguna aktif media 

sosial sehingga pengaruh teknologi atau di era globalisasi saat ini jelas mempengaruhi cara 

mereka mendapatkan informasi dan pengetahuan. 

     Gaya visual yang paling diminati generasi muda perkotaan saat ini adalah editing foto yang 

pertama, dan yang kedua yaitu gaya visual ilustrasi. keduanya tentu akan menjadi pertimbangan 

bagi penulis untuk nantinya digunakan sebagai bagian dari strategi kreatif untuk menyampaikan 

pesan. 

 
III.1.5. Analisa FGD (Focus Group Discussion) 
     Pada hari Senin 4 April 2016, Penulis melakukan FGD kepada perwakilan dari khalayak 

sasaran, dengan kriteria anak dewasa dini usia antara 18-25 tahun. Dalam kesempatan ini penulis 

mencoba menggali lebih dalam bagaimana sikap generasi muda saat ini dengan mengajak 

mereka berdialog tentang warisan budaya. Dari kesembilan anak muda tersebut mengatakan 

bahwa ketika penulis menanyakan pengetahuan mereka mengenai identitas bangsa dan ciri khas 

yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mereka mengatakan bahwa tentu menyangkut karakter orang 

timur yang ramah, kebudayaan yang dimiliki dari suatu negara, negara maritim yang multi kultural, 

negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, juga Bineka Tunggal Ika atau 

Pancasila. 

     Tetapi ketika penulis sampai pada pertanyaan tentang situs Liyangan yang berada di Jawa 

Tengah, dari sembilan anak muda tersebut mengatakan tidak pernah tahu adanya temuan cagar 

budaya tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak generasi muda tersebut khususnya 

anak muda perkotaan, mereka tidak mendapatkan informasi tentang perkembangan cagar budaya, 

atau dapat dikatakan bahwa informasi tidak tersampaikan. 

     Diakhir FGD, penulis mengajak kesembilan anak muda tersebut untuk mengikuti kuis jawab 

cepat, hal ini hanya sebagai data tambahan untuk mengetahui bagaimana sikap generasi muda 

saat ini dalam memilih dan berprilaku menghadapi era globalisasi saat ini.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.11. Membandingkan Cepat Tentang Minat 1  
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44% 
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Tabel 3.12. Membandingkan Cepat Tentang Minat 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabel 3.13. Membandingkan Cepat Tentang Minat 3 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.14. Membandingkan Cepat Tentang Minat 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.15. Membandingkan Cepat Tentang Minat 5 

 

 

     Dari data di atas menunjukan bahwa dari kesembilan perwakilan anak generasi muda 

perkotaan lebih cenderung memilih kegiatan yang bersifat kekinian, lebih memilih sesuatu yang 

santai, dan yang dirasa asik pada masa sekarang. Hal ini dapat dijadikan data penguat bahwa 

generasi muda saat ini memang cenderung terpengaruh dalam era globalisasi khususnya 

pengaruh perkembangan teknologi, sehingga pandangan mereka terhadap cagar budaya pun 

menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting dalam kehidupan mereka. 
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III.1.6. Analisis SWOT 
 

Analisis Keterangan 

Strengths 
(Kekuatan) 

• Situs Liyangan bagian dari identitas bangsa 
• Situs Liyangan merupakan warisan budaya yang mengandung 

nilai Luhur bagi Bangsa Indonesia 
• Situs Liyangan memiliki nilai-nilai edukasi yang terkandung 

didalamnya 
• Generasi muda sebagai penerus bangsa perlu sadari kearifan 

masa lalu yang perlu diteladani 
• Generasi muda adalah peluang efektif untuk mempengaruhi di 

dalam komunitas 

• Menyadarkan generasi muda mengenai posisi situs Liyangan 

• Memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama untuk anak 

muda mendapat informasi tentang situs Liyangan 

Weaknesses 
(Kelemahan) 

• Pemikiran anak generasi muda saat ini cenderung memilih yang 

bersifat kekinian 

• Pengaruh era globalisasi yang mengubah cara pandang 

generasi muda terhadap warisan budaya 

• Teknologi mendominasi anak muda 

• Pemahaman anak generasi muda terhadap cagar budaya yang 

salah 

• Kurangnya pengetahuan anak generasi muda mengenai cagar 

budaya, khususnya situs Liyangan 

• Kurangnya minat anak generasi muda terhadap warisan budaya  

Opportunities 
(Peluang) 

• Berkembangnya sarana informasi dengan media sosial di 

kalangan anak generasi muda saat ini 

• Banyak anak muda saat ini menggunakan smartphone yang 

selalu dibawa 

• Pemanfaatan media sosial sebagai sarana menyampaikan 

informasi tentang situs Liyangan yang dikemas dengan baik 

Threats 
(Ancaman) 

• Pola pikir anak generasi muda yang susah menerima sesuatu 

yang dianggap kuno 

• Ada obyek wisata baru yang dapat memberikan dampak 

kekinian bagi anak generasi muda saat ini 

 
Tabel 3.16. Analisis SWOT 

 
 

III.1.7. Analisis 5W+1H 
III.1.7.1. Apa (What) 
     Bagaimana meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap situs Liyangan sebagai warisan 

budaya yang mengandung nilai luhur bangsa Indonesia. 

 
III.1.7.2. Siapa (Who) 
     Generasi muda saat ini yang berprilaku mengikuti trend dan perkembangan teknologi, 

menyukai sesuatu yang sifatnya kekinian dan belum sadar tentang pentingnya situs Liyangan yang 

mengandung nilai luhur bangsa Indonesia. 

 

III.1.7.3. Di mana (Where) 
     Masalah ini ditunjukkan oleh anak muda yang tinggal di perkotaan dengan gaya hidup modern 

dan yang kurang bijak dalam bersikap di bawah pengaruh era globalisasi. 

 

III.1.7.6. Bagaimana (How) 
     Maka perlu dilakukan pendekatan verbal dan visual melalui perancangan kampanye sosial 

akan pentingnya kesadaran generasi muda terhadap situs Liyangan sebagai warisan budaya yang 

mengandung nilai luhur bangsa Indonesia. 
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III.1.7.4. Kapan (When) 
     Kampanye ini akan berlangsung dengan rentang waktu enam bulan melalui tahap-tahap AISAS 

yang harapanya dapat berlangsung secara efektif dan berdampak bagi khalayak sasaran.  

 
III.1.7.5. Kenapa (Why) 
     Karena situs Liyangan adalah bagian dari identitas bangsa. Situs Liyangan yang mengandung 

nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga generasi muda dirasa perlu untuk menyadari dan 

meneladani kearifan pada masa lalu demi terwujudnya mentalitas yang baik. 

 

III.1.8. Creative Brief 
Objective 
     Meningkatkan kesadaran serta mengajak generasi muda perkotaan untuk mengenal situs 

Liyangan lebih mendalam tentang nilai luhur yang terkandung didalamnya, sehingga generasi 

muda perkotaan dapat berprilaku dan bersikap lebih bijak di era globalisasi saat ini dan 

memiliki rasa nasionalisme terhadap warisan budaya. 

 

Issue 
     Kebanyakan anak generasi muda perkotaan sudah mengerti apa yang dimaksud dengan 

warisan budaya, akan tetapi karena pengaruh perkembangan teknologi saat ini berdampak 

pada sikap dan prilaku dalam menghadapinya, pemilihan media informasi yang kurang tepat 

pun menjadi permasalahan, sehingga saat ini tidak banyak yang tahu tentang temuan baru 

situs Liyangan. 

 

Insight 

• Situs Liyangan adalah cagar budaya yang memiliki nilai luhur bagi bangsa Indonesia. 

• Memahami bahwa sadar terhadap situs Liyangan sebagai bagian dari identitas bangsa 

yang luhur itu penting. 

• Anak muda adalah generasi penerus bangsa. 

• Generasi muda perlu untuk sadar melalui situs Liyangan agar memiliki mentalitas yang 

positif di era globalisasi saat ini. 

• Lunturnya rasa nasionalisme di era globalisasi saat ini. 

• Anak muda perkotaan aktif dalam media sosial dan menyukai sesuatu yang sifatnya 

kekinian. 

 

 

Opportunity 
     Melihat dari prilaku anak generasi muda perkotaan dan berdasarkan fakta yang didapat 

mengenai situs Liyangan sebagai bagian dari identitas bangsa yang luhur, maka penulis dapat 

merancang strategi komunikasi visual dalam rangka meningkatkan kesadaran generasi muda 

terhadap situs Liyangan sebagai warisan budaya yang mengandung nilai luhur bangsa 

Indonesia. 

 

Challenge 
     Tantangan yang muncul adalah disamping perkembangan teknologi yang pesat dan sarana 

media informasi yang mulai bergeser, anak generasi muda perkotaan sulit untuk diberi 

pencerdasan bahwa dengan anak generasi muda yang sadar akan situs Liyangan sebagai 

bagian dari identitas bangsa yang luhur, sebenarnya dapat dijadikan sebagai kebanggaan 

bangsa Indonesia sekaligus membangun mentalitas yang lebih baik secara bersikap maupun 

bertingkah laku. 
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III.2.  Sasaran Khalayak 
     Sasaran khalayak secara geografis dalam lingkup nasional adalah Indonesia, sedangkan 

secara khusus yaitu Provinsi Jawa Tengah karena Situs Liyangan berada di Temanggung. 

 

III.2.1. Demografis 
a. Target sasaran secara primer yaitu anak muda atau dewasa dini dengan usia antara 18-

25 tahun, laki-laki maupun perempuan. 
b. SES B-A. 

c. Target sasaran secara sekunder yaitu semua masyarakat yang memiliki wawasan 

terbuka terhadap warisan budaya. 

 

III.2.2. Psikografis dan Behavioral 
a. Gaya hidup modern. 

b. Anak generasi muda yang suka mengikuti trend perkembangan jaman atau menyukai 

sesuatu yang sifatnya kekinian. 

c. Belum tahu keberadaan situs Liyangan. 

d. Belum sadar pentingnya cagar budaya bagi identitas bangsa. 

e. Hanya sekedar tahu warisan budaya. 

f. Pengguna smartphone dan aktif dalam media sosial. 

 
III.3.  Strategi Komunikasi 
III.3.1. Tema dan Judul Kampanye Sosial 
III.3.1.1. Tema Kampanye Sosial 
     Tema kampanye sosial ini adalah “menemukan makna peradaban dalam kehidupan urban”. 

Tema ini dipilih untuk menjawab hasil analisa masalah yaitu anak generasi muda perkotaan yang 

belum tahu tentang situs Liyangan dan nilai luhur yang terkandung didalamnya sehingga menjadi 

bagian dari identitas bangsa yang perlu mereka ketahui dan sadari. 

 
III.3.1.2. Judul Kampanye Sosial 
     Judul kampanye ini adalah “The Liyangan Legacy”, pemilihan judul ini ingin menunjukkan 

secara tegas bahwa ada sesuatu yang sangat penting dari adanya keberadaan sebuah warisan 

budaya situs Liyangan yang sangat luhur. 

 

 

 
 
 

III.3.2. Organisasi dan Lembaga 
     Kampanye sosial yang berkaitan dengan warisan budaya situs Liyangan sekaligus berkaitan 

dengan anak generasi muda saat ini, maka sangat tepat jika dikaitkan atau bekerjasama dengan 

pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Arkeologi Yogyakarta maupun Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Adanya kecocokan yang dapat diangkat dari visi maupun 

misi melalui kampanye sosial ini. 

 
III.3.3. Strategi Pendekatan Perancangan 
III.3.3.1. Gaya Desain 
     Gaya desain yang dimaksud adalah cara penyampaian visual dengan gaya visual seperti apa, 

berdasarkan hasil riset dan analisa yang telah dilakukan, maka penulis menggunakan gaya visual 

ilustrasi sebagai dominan dari desain utamanya dan editing foto sebagai pendukung.  Kedua opsi 

ini tergantung pada kegunaanya masing-masing yang nantinya dapat memaksimalkan pesan apa 

yang ingin disampaikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.2. Contoh Gaya Desain Ilustrasi & Editing Foto 
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III.3.3.2. Tipografi 
     Tipografi atau jenis font yang digunakan adalah jenis font san serif (tidak berkait), yang dapat 

memunculkan kesan modern dan fun agar menyesuaikan mudah diterima oleh khalayak sasaran. 

Jenis font ini akan digunakan baik sebagai headline maupun body text. 

 

The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
Gambar 3.3. Contoh Typeface Gotham Book 

 

 

The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
Gambar 3.4. Contoh Typeface Gotham Bold 

 

III.3.3.3. Warna 
     Penggunaan warna menggunakan perpaduan warna-warna berdominan terang dan gelap 

sebagai penegas visualnya, warna tersebut yang digunakan pada gaya visual ilustrasi untuk 

memperkuat gambaran agar pesan tersampaikan dan eyecatching bagi khalayak sasaran. 

 
III.3.3.4. Layout 
     Layout yang akan digunakan di media cetak seperti poster dan baliho menggunakan prinsip 

dasar layout yaitu sederhana, dengan begitu dominasi ruang kosong diharapkan dapat membuat 

informasi yang diberikan mudah dibaca dan dipahami dengan jelas oleh khalayak sasaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3.4. Strategi Penyamaian Pesan Kampanye dan Media 
     Pendekatan kampanye ini dengan menggunakan teori AISAS yang dapat mempermudah time 

schedule atau pola kampanye yang efektif bagi kalangan anak muda perkotaan dalam waktu enam 

bulan. 

 

Tahapan Media yang digunakan Time Schedule 

Attention 

• Menyasar pada kognisi anak generasi muda. 

• Topik dalam tahap ini adalah “Dunia Tersembunyi 

yang Menakjubkan, Menunggumu!” 

• Kampanye dengan membangun issue tentang 

keberadaan situs Liyangan.  

• Melalui strategi verbal dengan gaya bahasa 

perbandingan metafora. 

• Dengan strategi visual ilustrasi, dan video. 

• Pengaplikasian di media cetak: 

• Majalah kategori life style dan remaja. 

• Billboard di tengah kota. 

• Pengaplikasian di media sosial: 

• Teaser melalui media audio visual, iklan 

Youtube, Instagram maupun Facebook. 

• Poster series Instagram dan Facebook. 

2 Bulan 

Agustus- 

Oktober 

2017 

Interest 

dan  

Search 

• Menyasar pada kognisi anak generasi muda. 

• Topik dalam tahap ini adalah “Mulai Petualanganmu 

Disini! Explore Now!” 

• Setelah target sasaran tertarik, pada tahapan ini 

khalayak sasaran mencari tahu lebih jauh tentang 

kampanye ini, sehingga pada tahap ini khalayak 

sasaran diarahkan untuk melihat website kampanye 

dan diarahkan untuk follow media sosial kampanye. 

(overlapping dengan tahapan interest) 

• Agar menarik perhatian lebih mendalam, maka pada 

tahap ini akan terus di update secara berkala dengan 

infografis dengan topik “Kamu Tahu? Kehebatan 

Liyangan”. Berisi tentang macam pengetahuan 

seputar kehebatan pada masa lalu situs Liyangan.   

2 Bulan 

Oktober- 

Desember 

2017 
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• Melalui strategi verbal dengan kalimat yang sifatnya 

ajakan. 

• Pengaplikasian iklan secara terintegrasi, baik dalam 

website, media cetak, maupun media sosial. 

• Pengaplikasian di media cetak: 

• Majalah kategori life style dan remaja. 

• Billboard di tengah kota. 

• Pengaplikasian di media sosial: 

• Teaser melalui media audio visual, iklan 

Youtube, Instagram maupun Facebook. 

• Poster series Instagram dan Facebook. 

Action 

dan  

Share 

• Topik dalam tahap ini adalah “Now, in Your Campus, 

“Roadshow” Liyangan Adventure Day!”. 

• Tahap ini mengadakan event atau roadshow ke 

kampus-kampus secara berseri, disetiap kota akan 

dipilih secara acak, kampus dengan kriteria yang 

bersedia dan atau memungkinkan untuk diadakan 

sebuah event dari segi keruangan maupun sasaran 

khalayaknya yang sesuai dengan SES B-A. 

• Isi acara: 

• Talkshow yang dibawakan oleh Nadine 

Chandrawinata. 

• Exhibition benda koleksi yang dimiliki 

Situs Liyangan dilengkapi dengan 

edukasi. 

• Photobooth Trick Eye, sebagai bagian dari 

tahap Share. 

• Membagikan merchandise: 

• Kaos 

• Gantungan kunci 

• Goodie bag 

• Mug 

• Pop Up 

• Melalui strategi verbal dengan kalimat pernyataan 

dan ajakan. 

2 Bulan 

Desember 2017 

- 

Februari 2018 

• Dengan strategi visual ilustrasi, dan permaianan 

tipografi. 

• Pengaplikasian iklan tetap sama secara terintegrasi, 

baik dalam website, media cetak, maupun media 

sosial. 

 

• Pengaplikasian di media cetak: 

• Majalah kategori life style dan remaja. 

• Billboard di tengah kota.  

• Brochure 

• Pengaplikasian di media sosial: 

• Teaser melalui media audio visual, iklan 

Youtube, Instagram maupun Facebook. 

• Poster series Instagram dan Facebook. 

 

Tabel 3.17. Strategi AISAS 

 

III.3.5. Timeline Perancangan Kampanye 
     Tahap Attention selama 2 bulan akan selalu aktif dalam media sosial seperti Instagram, dan 

Facebook untuk menyampaikan issue melalui poster series maupun teaser audio visual. Media 

cetak pada majalah life style dan remaja hanya akan muncul satu kali dalam 1 bulan, sehingga 

ada 2 kali tahap attention yang akan muncul dengan topik yang sama. demikian juga pada 

pengaplikasian baliho. Baliho diletakan secara strategi di dalam kota, contohnya jika di kota 

Semarang akan diletakan seperti di daerah Simpang Lima, Tugu Muda dan jalan Pandanaran 

yang dirasa selalu ramai dilewati. 

 

     Tahap Interest dan Search selama 2 bulan akan lebih banyak memberikan visual secara 

berkala dengan intensitas yang lebih padat, selain visual dengan topic ajakan untuk follow media 

sosial ataupun web yang ada, pada media sosial Instagram maupun Facebook akan sering muncul 

infografis tentang seputar kehebatan situs Liyangan untuk menarik perhatian khalayak sasaran 

lebih penasaran. Web akan memunculkan highlight yang mengedukasi, menginfomasikan kondisi 

situs liyangan yang ada saat ini untuk membuat penasaran, selain itu pada halaman home akan 

memuat tentang latar belakang kampanye The Liyangan Legacy tersebut. 
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     Tahap Action dan Share yang berlangsung selama 2 bulan diadakan sebuah event atau 

roadshow secara berseri, pada satu kota akan diadakan di beberapa universitas yang dapat 

bekerja sama dan lokasi maupun sasaran khalayaknya sesuai dengan kampanye ini. 

     Dalam setiap seri akan diadakan pada hari jumat, dan jeda antar seri adalah 2 minggu. 

Pemilihan hari jatuh pada hari jumat dengan pertimbangan akhir pekan dalam perkuliahan adalah 

hari jumat sehingga khalayak sasaran lebih nyaman untuk meluangkan waktunya untuk 

menghadiri acara tersebut. 

     Isi acaranya meliputi Talkshow yang dimulai pada pukul 13:00 – 16:00, acara keseluruhan akan 

dibawakan oleh Nadine Chandrawinata. Setelah Talkshow berakhir target audience dapat melihat-

lihat pameran serta mengikuti kompetisi kreatifitas Photobooth. 

     Kriteria yang akan mendapatkan merchandise secara gratis dan lengkap jika mereka berhasil 

berfoto dengan kreatif, serta membuat caption pada media sosialnya dengan baik. Dalam account 

media sosialnya wajib menambah hashtag “#theliyanganlegacy dan 

#RoadshowLiyanganAdventureDay” dan add “@” teman mereka dari hasil foto yang diunggah 

pada media sosial mereka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.4. Anggaran Perancangan Kampanye 
     Rancangan anggaran kampanye adalah biaya keseluruhan dalam strategi AISAS yang 

digunakan untuk pembuatan dan biaya oprasional secara detail. Rincian anggaran kampanye ini 

sebagai berikut: 

 

Tahapan Keterangan Kategori Jumlah/ 
Bulan Harga Satuan Total 

Attention 

Media Sosial  
Buzzer 
medsos/bulan 1 Orang 2 Rp1.500.000,- Rp3.000.000,- 

Pembuatan website 1 Orang 1 Rp2.500.000,- Rp2.500.000,- 
Estimasi Media Cetak Majalah 1 Bulan Pertama 

Majalah NatGeo 
Indo Cover III(FC) 1 Rp26.400.000,- Rp26.400.000,- 
Majalah Gadis 1 Hal Dalam (FC) 1 Rp24.000.000,- Rp24.000.000,- 

Majalah Hai 
Display Cover 2 

(FC) 1 Rp30.000.000,- Rp30.000.000,- 
Estimasi Media Cetak Majalah Bulan ke-2 

Majalah NatGeo 
Indo Display 1/2 (FC) 1 Rp16.000.000,- Rp16.000.000,- 
Majalah Gadis Iklan 1/2 Hal (FC) 1 Rp16.000.000,- Rp16.000.000,- 

Majalah Hai 
Display Inside 1/2 

hal 1 Rp11.000.000,- Rp11.000.000,- 
Estimasi Media Billboard/ 6 Bulan 

Jl. Pandanaran 
(baliho)   1 Rp40.000.000,- Rp40.000.000,- 
Simpang Lima   1 Rp70.000.000,- Rp70.000.000,- 
Tugu Muda (baliho)   1 Rp40.000.000,- Rp40.000.000,- 

Estimasi Ganti dan Pemasangan Visual Billboard 
Jl. Pandanaran   1 Rp500.000,- Rp500.000,- 
Simpang Lima   1 Rp500.000,- Rp500.000,- 
Tugu Muda   1 Rp500.000,- Rp500.000,- 

Total Biaya Attention Rp280.400.000,- 
 
 
 

     
      Tahapan Keterangan Kategori Jumlah/ 

Bulan Harga Satuan Total 

Interest 
dan 

Search 

Media Sosial  
Buzzer 
medsos/bulan 1 Orang 2 Rp. 1.500.000,- Rp. 3.000.000,- 

Estimasi Media Cetak Majalah 1 Bulan Pertama 
Majalah NatGeo 
Indo Display 1/2 (FC) 1 Rp. 16.000.000,- Rp. 16.000.000,- 
Majalah Gadis Iklan 1/2 Hal (FC) 1 Rp. 16.000.000,- Rp. 16.000.000,- 

Majalah Hai 
Display Inside 1/2 

hal 1 Rp. 11.000.000,- Rp. 11.000.000,- 
Estimasi Media Cetak Majalah Bulan ke-2 

Majalah NatGeo 
Indo Display 1/2 (FC) 1 Rp. 16.000.000,- Rp. 16.000.000,- 
Majalah Gadis Iklan 1/2 Hal (FC) 1 Rp. 16.000.000,- Rp. 16.000.000,- 

Majalah Hai 
Display Inside 1/2 

hal 1 Rp. 11.000.000,- Rp. 11.000.000,- 
Estimasi Ganti dan Pemasangan Visual Billboard 
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Jl. Pandanaran   2 Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- 
Simpang Lima   2 Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- 
Tugu Muda   2 Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- 

Total Biaya Interest dan Search Rp.92.000.000,- 

       
 
 

 
 

    Tahapan Keterangan Kategori Jumlah/ 
Bulan Harga Satuan Total 

Action  
dan    

Share 

Media Sosial  
Buzzer 
medsos/bulan 1 Orang 2 Rp. 1.500.000,- Rp. 3.000.000,- 

Estimasi Media Cetak Majalah 1 Bulan Pertama 
Majalah NatGeo 
Indo Display 1/2 (FC) 1 Rp. 16.000.000,- Rp. 16.000.000,- 
Majalah Gadis Iklan 1/2 Hal (FC) 1 Rp. 16.000.000,- Rp. 16.000.000,- 

Majalah Hai 
Display Inside 1/2 

hal 1 Rp. 11.000.000,- Rp. 11.000.000,- 
Estimasi Media Cetak Majalah Bulan ke-2 

Majalah NatGeo 
Indo Display 1/2 (FC) 1 Rp. 16.000.000,- Rp. 16.000.000,- 
Majalah Gadis Iklan 1/2 Hal (FC) 1 Rp. 16.000.000,- Rp. 16.000.000,- 

Majalah Hai 
Display Inside 1/2 

hal 1 Rp. 11.000.000,- Rp. 11.000.000,- 
Estimasi Ganti dan Pemasangan Visual Billboard 

Jl. Pandanaran   2 Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- 
Simpang Lima   2 Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- 
Tugu Muda   2 Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- 

Estimasi Event 
Properti 
keseluruhan 

Panel, Lighting, 
Cetak 1 Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,- 

3 kali jasa Crew    10 Rp. 900.000,- Rp. 9.000.000,- 
3 kali Konsumsi   10 Rp. 150.000,- Rp. 1.500.000,- 
3 kali Brand 
Ambasador 

Nadine 
Chandrawinata 1 Rp.30.000.000,- Rp.30.000.000,- 

Merchandise 
Kaos   100 Rp. 70.000,- Rp. 7.000.000,- 
Gantungan kunci   200 Rp. 5.000,- Rp. 1.000.000,- 
Tote bag   100 Rp. 4.000,- Rp. 400.000,- 
Pop Up   200 Rp. 5.000,- Rp. 1.000.000,- 
Brochure   200 Rp. 3.000,- Rp. 600.000,- 
Mug 

 
100 Rp. 7.000.- Rp. 700.000,- 

Total Biaya Interest dan Search Rp. 193.200.000,- 

Total Biaya Tahap AISAS Rp565.600.000,- 

 

 

Tabel 3.18. Rincian Anggaran Kampanye 
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