
 
 

BAB III 
STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisis 

3.1.1 Identifikasi Studi Kasus 
Lampion sebagai simbol kebahagiaan dan harapan. Keberadaan 

Lampion tidak dapat dipisahkan dari tradisi perayaan Imlek serta Cap Go 
Meh. Lampion menjadi semacam atribut budaya yang menandai peralihan 
tahun dalam budaya Tionghoa. Imlek kurang merasa meriah tanpa 
kehadiran Lampion, yang menghiasi sudut-sudut jalan, kelenteng dan rumah 
warga etnis China. 

Di China, festival Lampion dirayakan setelah perayaan Imlek dan 
Cap Go Meh. Dalam festival tersebut, Lampion tidak hanya sebagai hiasan 
saja, tetapi juga sebagai simbol penghargaan, bahwa di tahun yang akan 
datang diwarnai dengan keberuntungan rejeki dan perasaan suka cita. 
Legenda klasik juga menggambarkan Lampion sebagai pengusir kekuatan 
jahat dan ancaman kejahatan. Mengingat Lampion sebagai simbolisasi 
penghargaan, kebahagiaan dan simbol cinta akan negara, maka dari itu 
festival Lampion ini merupakan tradisi yang dilakukan terus menerus dari 
generasi sebelumnya. Berdasarkan teori oleh pakar antropologi 
kebudayaan, seperti Herskovits (1941), menjelaskan bahwa  kebudayaan 
adalah suatu bagian yang tak terpisahkan dari  dalam diri manusia, sehingga 
di dalam pikiran setiap orang sudah secara otomatis menganggap bahwa 
kebudayaan diwariskan secara turun temurun. Ketika seseorang berusaha 
berkomunikasidengan orang-orang yang berbeda kebudayaan, dan 
menyesuaikan perbedaan-perbedaan dari kebudayaan miliknya, 
membuktikan bahwa kebudayaaan itu untuk dipelajari.Jadi, manusia di 
dalam kehidupannya selalu melakukan tindakan belajar untuk menjalani 
kehidupannya. Kebiasaan belajar tersebut, dilakukan terus menerus secara 
berkelanjutan, hingga manusia mampu menjalani kehidupannya dengan 
segala proses pembelajaran tersebut. 

3.2 Sasaran Khalayak (Target Audience) 

Dalam penelitian tentang sejarah Lampion ini, akan disasarkan 
kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dengan target khusus adalah 
masyarakat etnis China. Penelitian ini untuk mengenalkan Lampion, baik 



 
 

pemahaman dan pelestarian sejarah masih dapat dibudidayakan, hal itu 
dikarenakan pada usia tersebut masih mau menerima dan masih ingin untuk 
mengetahui sejarah tentang Lampion, yang dimana setiap tahun sekali 
dirayakan dalam perayaan Imlek dan Cap Go Meh. 

Berikut tabel target sasaran berdasarkan faktor geografis, demografis 
dan psikografis. 

TARGET SASARAN 

Tabel 3.2 Gambar Tabel Khalayak Sasaran 

Sumber: Dokumen Pribadi (2017) 

3.3 Strategi Komunikasi 
3.3.1 Creative Brief 

�  Objektive: what is the brief for? 
Hal ini dilakukan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan tentang 
Lampion pada umumnya, baik untuk masyarakat etnis China dan 
masyarakat umum. Sehingga dalam sisi masyarakat etnis China yang pada 

sejarah dibaliknya akan lebih lagi mengetahui dan mengenal apa itu 
Lampion dan mengapa penghiasan masih diadakan dan dilaksanakan 

donesia, akan 



 
 

dikenalkan suatu gambaran tentang sejarah kebudayaan bangsa lain, serta 
dapat mengambil pesan moral positif yang terkandung di dalamnya.  

�   
Untuk mengenalkan tentang Lampion, baik dari segi sejarah, simbolisasi 
Lampion, dan penghiasan yang diadakan untuk memeriahkan perayaan 
imlek dan Cap Go Meh. Saat ini bagi masyarakat etnis China, tradisi 
penghiasan Lampion 
kemakmuran. Dalam perayaan Imlek dan Cap Go Meh, setiap keluarga 

sehingga hal ini, menyebabkan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta 
dapat menyatukan sesuatu yang terpecah dalam keluarga tersebut. 
Meskipun hal tersebut masih dilakukan oleh sebagian masyarakat etnis 

Lampion, menyebabkan kurangnya pelestarian sejarah tentang Lampion, 
serta hal yang lebih buruknya sejarah yang telah ada selama beribu tahun 
silam akan h
sejarah tersebut. Sehingga dengan diberikan pengenalan sejarah tentang 
Lampion
perkembangan jaman yang semakin maju sekarang ini.  

�   
�  Kurangnya pengetahuan akan sejarah Lampion, menyebabkan 

sejarah Lampion sendiri semakin kurang dan dapat hilang tertelan 
perkembangan jaman. 

�  Para generasi muda merupakan kunci utama  dalam pelestarian 
akan generasi muda merupakan 

tonggak utama dalam menyebarkan serta memberikan pengetahuan 
akan tradisi yang telah dijaga selama ini kepada generasi penerus 
nantinya. 

�  
merupakan masyarakat etnis China. Meskipun 5% diantaranya 
beragamakan muslim, setidaknya pengenalan sejarah Lampion 

diketahui oleh masyarakat etnis China di Indonesia. 
�  Kurangnya sumber referensi tentang Lampion menjadi suatu kendala 

bagi pelestarian sejarah tersebut. Karena sebelumnya pengenalan 
sejarah Lampion  

�  
 

Suatu masyarakat yang bangga akan sejarah tentang bangsanya sendiri 
merupakan tanda kan cinta kepada negaranya. Layaknya Lampion, semasa 
Dinasti Han, hiasan Lampion menjadi suatu simbol hari raya pergantian 

a, serta pengusiran roh 
jahat. Sehingga dengan mengetahui dan memperkenalkan sejarah Lampion, 

bangga akan bangsa dan negara. 



 
 

�  Challenge: a big, provocative and ambitius challenge that we will need 
to answer in order to achieve transformation. 

sejarah bangsanya sendiri, sehingga dengan sikap mereka menyebabkan 
sejarah yang selama ini ada menjadi terlupakan bahkan hilang karena 

Lampion, kepada 
masyarakat etnis China dan masyarakat umum terutama kepada para 
generasi muda, menjadikan suatu tantangan untuk mengajak mereka 
mengenal dan peduli terhadap sejarah Lampion ilang. 
 

3.3.2 Creative Brief LOWE Worldwide 
�  Why are we advertising? 

Dengan memberikan pengetahuan dan pengenalan sejarah Lampion, maka 
secara tidak langsung menunjukkan suatu gambaran tentang situasi dan 

 yang selama ini sedang terjadi. Sehingga 

 

Lampion ini ditujukan untuk masyarakat 

memiliki suatu kesempatan untuk melestarikan sejarah dan budaya Lampion 
yang kini kurang diketahui oleh sebagian masyarakat. 

�  What do we want them to think/do? 
�  Lampion merupakan hiasan yang khas dalam perayaan Imlek dan 

Cap Go Meh, yang dimana Lampion sebagai simbolisasi 
kebahagiaan serta merupakan simbol dari cinta akan negara dan 
tanda sebagai mendirikan suatu negara. 

�  Sebagian besar masyarakat etnis China masih kurang mengetahui 
sejarah Lampion, sehingga menjadikan kurangnya rasa cinta dan 
kebanggaan akan negara. Sehingga masyarakat memerlukan 
pengetahuan untuk dapat melestarikan sejarah Lampion agar tidak 

kepada masyarakat, dapat meningkatkan rasa kepedulian dan kebanggaan 
kepada suatu negara, dan secara tidak langsung sejarah yang ada sejak 

 
�  What should anyone believe it? 



 
 

Beberapa masyarakat memang sudah mengetahui sejarah Lampion, akan 
tetapi hanya mengetahui dalam rupa cover saja dan belum sepenuhnya 
mengetahui dengan jelas bagaimana sejarah tersebut terjadi. 

jaman yang maju, dapat menjadi peluang untuk menyebarkan sejarah 
secara menyeluruh kepada masyarakat etnis China dan masyarakat umum. 

�   
Menciptakan suatu perasaan mau untuk melestarikan suatu sejarah dan 
kebudayaan dari Lampion dengan cara mengetahui dan mau untuk 

Lampion yang sedang terjadi. Sebagai 
hasil akhirnya, jika masyarakat etnis China dan masyarakat umum mau 
untuk melestarikan sejarah dan tradisi Lampion, maka sejarah dan tradisi 
tersebut akan awet dan terjaga hingga ke generasi berikutnya. 
 

3.3.3  
�  Kekuatan (Strenght) 

�  Berdasarkan hasil riset dan survei, pengenalan dan pengetahuan 
sejarah tentang Lampion masih kurang diketahui bahkan masih ada 
yang belum tahu sejarah Lampion. 

�  Kondisi yang sekarang ini mengakibatkan lunturnya sejarah Lampion. 
�  Kelemahan  

�  Kurangnya kesadaran masyarakat etnis China dalam mengenal 
sejarah ras budayanya sendiri. 

�  Simbolisasi Lampion menjadi terabaikan bahkan terlupakan oleh 
 

�  (Opportunities) 
�  Masyarakat etnis China dan masyarakat umum perlu disadarkan 

dengan pemberitahuan dan pengenalan sejarah Lampion. 
�  Meskipun bukan berasal dari etnis yang sama, setidaknya dengan 

mengenal sejarah Lampion, masyarakat umum dapat juga 
memperkenalkan sejarah serta kondisi yang kini sedang terjadi. 

�  
tersebut perlu diberi kesempatan untuk mengenalkan kembali Lampion 
kepada masyarakat luas, sehingga sejarah tersebut tidak pudar oleh 
perkembangan jaman. 

�  Tantangan  
  Sebagai guna memperkenalkan sejarah dan jenis Lampion saat ini, 

perancangan buku ilustrasi kepada masyarakat luar akan sangat 
membantu dalam melestarikan sejarah Lampion sendiri. Dan nantinya 
diharapkan sejarah Lampion  
agar tidak pudar oleh perkembangan jaman. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3.4 Penyampaian Promosi 
� Source (Sumber) 
   Sumber tentang sejarah Lampion berasal dari bp Kwa Tong 

Hay, selaku ahli budayawan China, serta instruktur tarian 
 

 
� Who (Komunikator) 
   Sebagai komunikator yang berperan sebagai penyampaian 

pesan dan berhubungan dengan pelestarian suatu sejarah budaya 
lain yang telah beradaptasi di Indonesia adalah KEMENDIKBUD. 

 
�   

Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (KEMENDIKBUD) adalah 
Kementrian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan 
pendidikan dan k
seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang dijabat oleh 

-sekarang. 

yang berbunyi “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan 
Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan 
Berkarakter Kuat”.  

 

o DIAAN layanan pendidikan dan 
kebudayaan; 

o Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan 
kebudayaan; 

o  
o Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan 

dan kebudayaan; 
o 

pendidikan; 
o MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH Bahasa dan Kebudayaan 

Indonesia. 
Tugas yang diemban oleh Kementerian Pendidikan dan 

dan kebudayaan. 

 

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pendidikan dan kebudayaan; 

2. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

3. 
Pendidikan dan Kebudayaan; 



 
 

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 
 

5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 
 
 

�  Say What (Pesan) 
Pesan yang akan disampaikan lebih bersifat edukatif dengan 

informasi seputar sejarah Lampion, serta penyampaian pesan berupa atau 

 

�  Hambatan Terhadap Pesan 
Hambatan yang akan muncul antara lain dari proses promosi melalui 

media website ataupun E-Book yang akan diluncurkan. E-Book sebagai 

penting, dalam menarik minat para pembaca dalam mempromosikan isi 
buku yang dijual. 

�  In Wich Channel (Media yang digunakan) 
 

1.  
�  Buku Ilustrasi “ Lampion” 

2. Hasil Output Sekunder / Media Pendukung: 
�  Promotion Tools: 

1. Social Media (Facebook, Twitter, Instagram,) 
2.  
3. X-Banner 
4.  

 
�  Stationery

pembelian kepada para pembeli buku. 
�  Merchandise: merupakan hadiah yang ditawarkan kepada para 

target sasaran sebagai sarana penarik  
�  To Whom (Kepada Siapa) 

Berdasarkan segi khalayak sasaran, penyampaian pesan dan 

untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang sejarah Lampion. 

�  With What Effect (Efek) 
Hal yang menjadi harapan dari hasil komunikasi terhadap kondisi 

sejarah dan budaya Lampion adalah, setidaknya masyarakat etnis China 

generasi penerus mereka, sehingga untuk kededapannya, sejarah Lampion 



 
 

yang sudah mengenal dan masih belum mengetahui, setidaknya mau peduli 

kondisi Lampion  

 

3.3.5  
alam 

strategi media yang sebagai penyampaian dan pengenalan sejarah 
Lampion menggunakan rancangan sebagai berikut. 
1.  

Buku ilustrasi “ Sejarah Lampion” 
2.  
�   

1. Social Media ( cebook, Twitter, Instagram) 
2. 

Berfungsi sebagai pemberitahuan dan memancing minat 
Sejarah 

Lampion”. 
3. Brosur sebagai pemberitahuan bahwa akan terbit sebuah buku 

Lampion. 
 

� :  
1. Pin 
2.  
3.  

3.3.7  

Analisis AIDA terhadap kampanye perancangan buku ilustrasi 
tentang Lampion, yaitu: 

� Attention (promosi untuk menarik perhatian) 

�   
�  Media poster untuk acara launching buku yang bekerjasama dengan 

memberikan brosur dan merchandise kepada target sasaran. 
�  

memberikan secara cuma-cuma bagi pemenang kuis yang diinformasikan 
ke kantin sekolah/universitas 
 

� Interest  

�  
dalam perpustakaan sekolah. 

�  -upload foto di 
media social tentang buku ini. 



 
 

�  
Untuk mengarahkan target sasaran tentang adanya issue yang terjadi, maka 
terdapat signage 

 x-banner mini untuk diletakkan di atas 
meja penjaga perputakaan sebagai informasi kepada pengunjung 

Sejarah Lampion.  

�  
p.o.p shelf display 

dengan tema Sejarah Lampion yang ditempatkan di perpustakaan sekolah / 

membaca buku ilustrasi Sejarah Lampion. 

 

3.3.8  
Ukuran Buku : 21 X 14,8 cm 

  :  
Jilid  : Hardcover 
Bahan Kertas : Cts 150 gr 
 

 : Rp 50.000  
Biaya pra produksi (editing, layout, dll)         

         Rp 18.000.000,00 
 + 
Strategi Anggaran            Rp .000.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




