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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

 

3.1 Analisis 

3.1.1  Analisis Studi Literatur 

Berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan oleh penulis, penulis 

mendapatkan data pendukung topik rancangan sebagai berikut :  

a. Orangtua memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dan 

membantu anak dalam perkembangannya sebagai manusia. Selain 

memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan untuk anaknya, orangtua 

juga harus memenuhi kebutuhan psikis anaknya. Namun orangtua 

berusia 30-40 tahun merupakan usia yang sedang berada dalam 

masa produktif dan memiliki berbagai krisis dalam kehidupannya, 

yang menyebabkan orangtua kurang memperhatikan detail kecil 

dalam kehidupan anak yang dapat berpengaruh bagi masa depannya. 

b. Usia 5-10 tahun merupakan usia anak untuk mulai memasuki sekolah 

dasar, anak mulai mendapatkan pengetahuan baru dari luar 

rumahnya. Pada fase ini sering disebut sebagai golden period, karena 

anak-anak berusia 5-10 tahun merupakan masa perkembangan 

dalam fase hidup manusia, baik dari segi fisik maupun psikis. 

c. Penyampaian ilmu melalui film dan dongeng sangat efektif karena 

pada dasarnya anak menyukai cerita. Peran cerita yang tersajikan 

melalui film dan dongeng sangat penting, karena pada dasarnya anak 

cenderung jika menyukai tokoh dalam cerita itu, anak ingin menjadi 

seperti mereka. Maka sangatlah penting untuk memilih film yang baik 

untuk anak-anak. Karena anak cenderung belum bisa membedakan 

dunia khayal dan dunia nyata. Anak-anak juga dapat belajar melalui 

program berita yang dihadirkan di televisi, apalagi jaman sekarang 

berita pun sudah memasuki tahap sensor yang menjadikannya aman 

untuk ditonton anak-anak. 
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41%

59%

Jenis Kelamin

Laki‐laki Perempuan

3.1.2  Analisis Hasil Kuesioner Mengenai Anak dan Media Televisi Swasta 
di 

Indonesia 

 Penulis menentukan responden dari perwakilan sebanyak 87 siswa 

sekolah dasar di kota Semarang dengan mengambil sample dari sekolah dasar 

sebagai berikut:  

 SD Kanisius Cabean 

 SD N Muhammadiyah 07 

Target sasaran berusia 5-12 tahun dengan SES B-C. Kuesioner ini 

bertujuan untuk menggali informasi mengenai tontonan apa yang disukai anak-

anak, dan channel TV apa yang paling sering ditonton anak berusia 5-12 tahun 

dengan SES B-C.  

 

3.1.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Berdasarkan data kuesioner diatas jenis kelamin responden didominasi 

jenis kelamin perempuan sebanyak 59% atau yang berarti 51 siswi dari 87 

responden. 
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3.1.2.2 Usia Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.2 Usia Responden 

 

Berdasarkan data kuesioner diatas usia responden didominasi usia 10 

tahun, yaitu sebanyak 21 siswa sekolah dasar dari 87 responden. Dan usia 12 

tahun yang paling sedikit yaitu 8 siswa dari 87 responden.  

 

3.1.2.3 Menonton TV berapa jam dalam sehari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.3 Jumlah Responden Menonton TV tiap hari 
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Channel TV apakah yang sering anda tonton? 
(boleh lebih dari satu)

Indosiar SCTV ANTV RCTI Global TV MNC TV

NET TV TV ONE Trans TV Metro TV Kompas TV Trans 7

Berdasarkan data kuesioner diatas ditunjukkan responden paling banyak 

yang menonton televisi selama 3-4 jam sehari, yang berjumlah 51% atau berarti 

44 dari 87 responden. 

 

3.1.2.4 Channel TV yang Paling Sering Ditonton 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.4 Channel TV yang Paling Sering Ditonton 

  

Berdasarkan data kuesioner ditunjukkan responden paling menyukai 

channel televisi swasta Global TV dan SCTV, yaitu keduanya sebesar 22%. 

Yang paling tidak pernah ditonton atau tidak disukai oleh responden yaitu 0% 

adalah TV One, Metro TV, dan Kompas TV. 
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TV program apa yang anda sukai dari channel 
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3.1.2.5 Program Acara TV yang Paling Disukai Anak-anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.5 Program Acara TV yang Paling Disukai Anak-anak 

 

 Berdasarkan data kuesioner diatas menunjukkan program kartun paling 

disukai anak, yaitu sebesar 46%. Kartun yang paling anak-anak sukai yaitu : 

Naruto, Shifa, Upin dan Ipin, dan Marsha. Sinetron menduduki peringkat kedua 

yaitu 33%, yang paling disukai : Anak Sekolahan, Anak Langit dan Berkah Cinta. 

 

3.1.3 Analisis Hasil Kuesioner Mengenai Pengetahuan Orang Tua terhadap 
Film di Televisi Swasta untuk Anak-anak 

 Penulis telah membagikan kuesioner offline ke orangtua anak SD 

Muhammadiyah 07 dan SD Kanisius Cabean, Relokasi Pasar Johar dan 

menyebarkan kuesioner online di Facebook.  

 Target sasaran berusia 30-40 tahun dengan SES B-C. Kuesioner ini 

bertujuan untuk menggali informasi mengenai pengetahuan orangtua tentang film 

di televisi swasta untuk anak-anak. Jumlah responden ada 60 orang.  
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3.1.3.1 Target Sasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.6 Usia Target Sasaran 

 

3.1.3.2 Anak Menonton TV Berapa Jam dalam Sehari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.7 Jumlah Anak dari Target Menonton TV selama Berapa Jam Sehari 

  

 Dari data kuesioner diatas terlihat bahwa paling banyak adalah anak dari 

responden menonton TV selama 3-4 jam perhari, dengan 33 responden.  
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64%

34%
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Ya Tidak

3.1.3.3 Orangtua Mengawasi Anak Menonton TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.8 Jumlah Responden Yang Mengawasi Anak Saat Menonton Televisi 

 

 Dari data kuesioner diatas terlihat didominasi oleh responden yang tidak 

mengawasi anaknya saat menonton televisi yaitu 38 responden menjawab 

mereka tidak mengawasi anak saat menonton televisi. Kebanyakan alasan 

mereka karena terlalu sibuk bekerja. 

 

3.1.3.4 Anak Pernah Menonton Film Yang Tidak Sesuai Umur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.9 Jumlah Responden Yang Anaknya Pernah Menonton Film yang Tidak 

Sesuai Umurnya 

  



30 
 

Tidak, 84%, 84%

Ya, 16%, 16%

Apakah menurut anda stasiun televisi swasta 
cukup menghadirkan film yang sesuai untuk 

anak‐anak?

Tidak Ya

Dari data kuesioner terlihat signifikan dengan hasil 3.1.3.3, didominasi oleh 

jumlah responden yang anaknya pernah menonton film yang tidak sesuai dengan 

umurnya. Yaitu berjumlah 43 responden yang menjawab anaknya pernah 

menonton film yang tidak sesuai umurnya. 

 

3.1.3.5 Televisi Swasta Cukup Menghadirkan Film Untuk Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.10 Jumlah Responden Yang Merasa TV Swasta Cukup Menghadirkan 

Film Yang Sesuai Untuk Anak-anak 

 

 Dari data kuesioner terlihat didominasi oleh jumlah responden yang 

merasa televisi swasta tidak cukup menghadirkan film yang sesuai untuk anak-

anak, yaitu sebanyak 50 responden menjawab televisi swasta tidak cukup 

menghadirkan film untuk anak-anak. 
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80%

Dari gambar dibawah ini, manakah desain yang lebih 
sesuai untuk poster kampanye?

Gambar 1 Gambar 2

 

 

3.1.3.6 Hasil Riset Desain  

 Pada kuesioner penulis memberikan alternatif bentuk gambar sebagai 

berikut : 

Gambar 1    Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alternatif Desain 

 

Diagram 3.11 Hasil Kuesioner Pilihan Desain 

 

 Sebanyak 80% responden memilih gambar 2 sebagai alternatif desain 

yang paling disukai, gambar 2 berkesan lebih colorful dengan gambar yang 
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bersifat animasi. Sementara gambar 1 lebih ke desain yang bernuansa warna 

gelap. 

 

3.1.3.7 Hasil Riset Typography 

 Pada kuesioner penulis memberikan alternatif jenis huruf sebagai berikut : 

       Huruf 1       Huruf 2 

  

  Huruf 3      Huruf 4 

Gambar 3.3 Alternatif Tipografi 
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Huruf 4

 

 

 

 

 

Diagram 3.12 Hasil Kuesioner Pilihan Tipografi 

 

 Berdasarkan hasil riset sebanyak 50% responden memilih jenis huruf 3 

yaitu jenis huruf decorative dan 40% memilih jenis huruf 2 yang juga jenis huruf 

decorative. Huruf 1 yang berupa italic sans serif tidak ada pemilih dan huruf 4 

dengan jenis decorative hanya 10%. 

 

3.1.3.8 Hasil Riset Warna 

 Warna merupakan salah satu elemen untuk penguat sebuah desain, 

maka pemilihan warna penting sekali agar sesuai dengan target sasaran dan 

pesan yang disampaikan. Pilihan warna yang tepat dapat mengindikasikan sifat 

dari sebuah organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Alternatif Pilihan Warna 
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Diagram 3.13 Hasil Riset Warna 

 

 Dari data kuesioner diatas warna panas merupakan warna yang paling 

disukai oleh responden sebanyak 40% responden, yaitu warna merah, jingga dan 

kuning. Warna dingin yang diambil dari warna ungu, biru, dan hijau menduduki 

peringkat kedua dengan hasil 32% responden memilih warna dingin. Warna 

pastel paling sedikit peminat yaitu sebanyak 28% responden. 

 

3.1.3.9 Hasil Riset Sosial Media 

 Pada masa kini komunitas online merupakan alat untuk menghubungkan 

individu yang memiliki kesamaan ketertarikan. Komunitas ini menjadi semakin 

popular di kalangan para konsumer. Forum online terbukti efektif dalam 

mengorganisasi sekumpulan orang yang memiliki kesamaan, terutaman di area 

teknologi. (Hinchocliffe, 2012) 
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Diagram 3.14 Hasil Riset Sosial Media 

 

 

 

 

Diagram 3.15 Hasil Riset Sosial Media 

 

Berdasarkan data kuesioner diatas cukup banyak responden yang tidak 

memiliki social media, yaitu 37% yang berarti 22 orang tidak memiliki social 

media. Dari 38 orang yang memiliki social media, didominasi dengan pemakai 

media facebook, yaitu sebesar 27 orang memiliki facebook dan 11 orang memiliki 

instagram. 
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3.1.4  Analisis Hasil Wawancara 

3.1.4.1 Hasil Wawancara dengan Founder Group Facebook 

“Dampingi Anak Menonton Televisi” Pak Suparno 

 Penulis mendapat kesempatan untuk wawancara melalui telepon dengan 

Founder group facebook “Dampingi Anak Menonton Televisi” Pak Suparno yang 

tinggal di Bekasi. Group facebook ini sudah dibangun dari 1 Februari 2015. 

Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Maret 2017, berikut kesimpulan dari 

wawancara ini. 

 Pak Suparno membentuk group Facebook “Dampingi Anak Menonton 

Televisi” karena miris melihat banyaknya sikap tidak baik terbentuk dari anak-

anak yang menonton televisi tanpa diawasi orangtuanya. Seperti berkata kasar 

kepada orang yang lebih tua dan memalak adik kelas. Pak Suparno 

mengherankan sikap orangtua yang acuh ketika anaknya menonton televisi yang 

tidak sesuai dengan umur mereka. 

 Menurut Pak Suparno, KOMINFO dan KPI masih kurang menyensor film 

di televisi, karena masih ada adegan action yang terlalu kasar untuk anak-anak 

seperti adegan menarik rambut, menampar, kebut-kebutan motor. Menurutnya 

tayangan yang baik untuk anak-anak adalah yang mengandung edukasi dan 

sesuai untuk usianya seperti : Laptop si Unyil, Si Bolang dan Rodja.  

 Banyak hal yang dapat dilakukan oleh anak-anak agar tidak bosan 

kecuali menonton televisi, seperti membaca buku, menggambar. Karena 

orangtua harus tegas dengan anaknya, dan anak lebih baik hanya dibolehkan 

menonton televisi 2 jam/hari.  

 

3.1.4.2 Hasil Wawancara dengan Guru BK SMP N 1 Jepara dan 

Psikolog Anak Sammy Jethro Boedianto, S.Psi 

Penulis mendapat kesempatan untuk mengadakan wawancara dengan 

guru BK SMP N 1 Jepara, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017. 

Berikut kesimpulan dari wawancara ini.  

Sebagai guru BK SMP N 1 Jepara, Bapak Sammy sering bertemu kasus 

dimana anak terlalu terpengaruh pada televisi seperti tawuran dan pacaran di 

sekolah. Dan menurut Pak Sammy apabila anak berusia 12 tahun kebawah 

menonton film untuk usia 17 tahun keatas, akan sangat berdampak pada 

psikologisnya. Karena anak usia 12 tahun kebawah masih belum mampu untuk 
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menalar suatu hal secara benar dan anak dapat salah mempersepsikan film agar 

anak mencontoh adegan di film yang tidak sesuai dengan umurnya. 

Menurut Pak Sammy untuk mengatasi kenakalan anak-anak 

membutuhkan peran penting dari orangtua untuk membentuk karqakter anak. 

Salah satunya adalah mengajarkan anak menonton film sesuai dengan umur, 

mengajarkan anak untuk memilih teman yang baik, menyediakan waktu untuk 

bermain dengan anak. Karena selagi anak masih kecil waktu dengan orangtua 

juga penting sekali.  

 

3.1.4.3 Hasil Wawancara dengan Orang Tua Murid SD 

Muhammadiyah 07 dan SD Kanisius Cabean 

 Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2017 kepada beberapa 

orangtua murid SD Muhammadiyah 07 dan SD Kanisius Cabean dengan hasil 

sebagai berikut : 

1. Hasil wawancara dengan Ibu Ngatini, yang anaknya masih berusia 7 

tahun mengatakan anaknya suka sekali menonton sinetron Anak 

Langit. Pernah sekali anaknya disuruh membuat pekerjaan rumah dan 

tidak mau dengan alasan mau bersiap-siap nonton Anak Langit 

hingga anaknya hafal semua nama pemain karakter film dewasa 

tersebut.  

2. Ibu Ayu Monita, yang memiliki anak berusia 6 tahun bercerita 

pengalamannya mendapati anaknya menonton film dewasa di Trans 

TV dan ketika dimarahi anaknya balik memarahi ibunya, karena 

merasa tidak adil ibu dan kakaknya boleh menonton film itu dan ia 

tidak boleh.  

3. Hasil wawancara dengan Bapak Komarudin, ia berkata anaknya yang 

berusia 12 tahun kurang suka menonton televisi sekarang karena dari 

kecil sudah dibiasakan tidak menonton televisi. Pak Komarudin 

merasa jika anak menonton terlalu banyak televisi otomatis jadi 

mengikuti apa yang ditayangkan di televisi. Pak Komarudin juga 

merasa anak yang terlalu sering menonton televisi bisa mengurangi 

intelegensi anak.  

4. Hasil wawancara dengan Ibu Aisyah, ia berkata kalau sempat ia suka 

menemani anaknya menonton televisi karena ia kuatir akan tayangan-

tayangan di televisi jaman sekarang. Ketika anaknya menonton 
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televisi Ibu Aisyah menceritakan kembali maksud kartunnya dengan 

bahasa sehari-hari atau sembari bertanya dan memberikan respon 

film yang ditonton anaknya.  

5. Ibu Nurul Hanisah mengatakan ia kurang tertarik mendatangi 

kampanye sosial tentang media televisi, ia lebih tertarik datang ketika 

kampanye tersebut mendatangkan artis atau penyanyi dangdut.  

 

3.1.5  Analisis SWOT 

 3.1.5.1 Strength (Kekuatan) 

 Sudah banyak lembaga yang mendukung kepada bahayanya 

pengaruh tayangan di televisi yang kurang baik bagi anak-anak. 

3.1.5.2 Weakness (Kelemahan) 

 Kampanye harus mengundang artis atau orang berpengaruh 

karena orangtua SES B-C jarang mau datang apabila tidak ada 

orang terkenal. 

3.1.5.3 Opportunity (Kesempatan) 

 Kampanye menyampaikan ketidakpedulian orangtua terhadap 

tontonan anaknya yang akan berdampak pada masa depan anak-

anak tersebut. Setelah menyadari masalah yang ada orangtua 

akan merubah tindakan dan pandangan. 

3.1.5.4 Threat (Ancaman) 

 Target kampanye berumur 30-40 tahun SES B-C lebih suka 

bekerja dan tidak terlalu suka mengikuti kegiatan edukasi. 

 

3.2  Sasaran Khalayak  

 3.2.1  Target Primer 

 Target sasaran dalam kampanye sosial ini ditujukan bagi para remaja di 

Indonesia dengan batasan wilayah Ibu Kota Jawa Tengah. Target sasaran 

berusia 30-40 tahun yang berstatus orangtua dengan anak usia 5-10 tahun (anak 

usia sekolah dasar). Menurut Barrie Gunter beberapa anak pada usia 5-7 tahun 

belum dapat membedakan fantasi dan kehidupan nyata. Setiap anak merespon 
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secara berbeda pada tontonannya, ada yang meniru apa yang ditonton, namun 

ada juga yang dapat menimbulkan ketakutan yang berlebihan atau bahkan 

phobia. Target sasaran utama adalah orangtua yang tidak mampu memasang 

televisi berlangganan maka SES yang dipilih adalah SES B-C. 

 

3.3  Strategi Komunikasi 

3.3.1  Creative Brief 

 Pada perancangan kampanye sosial peduli penyandang disabilitas di 

fasilitas umum penulis menggunakan teori dari Lasswell, yaitu teori 5W ( What, 

When, Where, Who, Why ) + 1H ( How ) sebagai berikut : 

 

 3.3.1.1 What 

Kampanye sosial awasi anak saat menonton televisi ini diciptakan dengan 

harapan dapat menyadarkan orangtua akan bahayanya tayangan televisi 

jaman sekarang. Dan hiburan untuk anak tidak hanya melulu melalui 

televisi saja. Selain itu untuk mempererat hubungan anak dan orangtua 

yang dapat memberikan pengaruh positif bagi anak-anak untuk masa 

depannya. 

 

 3.3.1.2 When 

Kampanye sosial ini dibuat dalam jangka waktu 6 bulan dimulai dari bulan 

April 2017 – Agustus 2017 sesuai dengan jadwal yang sudah 

direncanakan. 

 

 3.3.1.3 Where 

Kampanye sosial awasi anak saat menonton televisi ini akan 

direalisasikan dalam bentuk visual yang berisi mengenai apa saja yang 

dapat dilakukan orangtua selain memberikan hiburan dalam bentuk media 

televisi, memberi edukasi pada orangtua tentang bahayanya tayangan di 

media televisi swasta sekarang ini. Media ini akan membantu proses 

meluasnya informasi ke ruang publik. Selain dalam bentuk visual ini 

nantinya akan diadakan acara di kota Semarang untuk mendukung 

proses kampanye yang telah berjalan. 

 

3.3.1.4 Who 
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Kampanye sosial ini ditujukan kepada orangtua berusia 30-40 tahun di 

Kota Semarang yang sudah memiliki anak berusia sekolah (5-10 tahun) 

dan didukung oleh lembaga KOMINFO, KPI, dan KPAI.  

 

3.3.1.5 Why 

Kampanye sosial awasi anak saat menonton televisi dirancang oleh 

penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengacu 

pada tingginya krisis mentalitas dan kecelakaan yang terjadi karena anak-

anak terlalu menyerap apa yang ditontonnya di televisi swasta tanpa filter. 

Dan menurut survei yang dilakukan orangtua terlalu sibuk dan tidak peduli 

untuk mengawasi anaknya saat menonton televisi.  

  

 3.3.1.6 How 

Kampanye sosial ini akan memberikan edukasi kepada orangtua untuk 

lebih awas dengan tayangan yang ditonton anaknya dengan cara 

membawakan materi yang akan menyadarkan sisi emosional dari target 

sasaran dan didukung dengan pembicara yang sudah dikenal agar 

menambah ketertarikan orangtua berusia 30-40 tahun dengan kampanye 

sosial yang diadakan. Kampanye sosial ini akan menggunakan 

perpaduan media ATL, BTL dan TTL untuk mendukung penyebarluasan 

informasi. 

 

3.3.2  Strategi Penyampaian Pesan Sosial 

 Perancangan kampanye sosial harus mempersiapkan strategi yang 

sesuai dan tepat, oleh sebab itu penulis menggunakan strategi AISAS dan telah 

mempersiapkan strategi sebagai berikut : 

 

 3.3.2.1 Tahapan Attention & Interest 

 Periode pelaksanaan : April 2017 

Memasang poster edukatif dan interaktif di papan pengumuman di 

kelurahan Kota Semarang. 

 

3.3.2.2 Tahapan Search 

Periode pelaksanaan :  Mei 2017 
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Target sasaran yang mulai tertarik akan mencari informasi mengenai 

kampanye sosial melalui permainan interaktif yang dapat dimainkan 

orangtua dan anak yang akan diletakkan di Car Free Day selama 4 kali 

dalam sebulan setiap hari Minggu.  

 

3.3.2.3 Tahapan Action 

Periode pelaksanaan : 1 Juni 2017 – 30 Agustus 2017 

Pada tahap ini akan diadakan seminar untuk mendukung kampanye 

sebanyak 4 kali di 2 mall Semarang yang sering dikunjungi oleh orangtua 

SES B-C yaitu DP Mall dan Java Supermall di Kota Semarang. Seminar 

akan diadakan setiap bulan satu kali dimulai dari bulan Mei 2017 hingga 

17 Agustus 2017. Peletakkan umbul-umbul di depan mall yang akan 

digunakan untuk event serta didukung oleh penggunaan media sosial 

website, facebook dan Instagram untuk menyebar poster undangan. 

 

3.3.2.4 Tahapan Share 

Periode pelaksanaan : 31 Agustus 2017 

Pada tahap ini event yang telah berlangsung akan diunggah ke dalam 

media sosial serta merchandise yang sudah dibagikan menjadi salah satu 

factor pendukung untuk penyebarluasan kampanye dan seminar. 

 

3.3.3 Tema Kampanye 

Tema kampanye sosial yang diangkat oleh penulis adalah awasi anak 

saat menonton tayangan di televisi swasta. 

 

3.3.4 Judul Kampanye 

Judul kampanye yang dipilih oleh penulis adalah : Temani Nonton 

Televisi, Cerdas Generasi. 

 

3.3.5  Media Kampanye 

Kampanye sosial akan berlangsung sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan yaitu 6 bulan. Berikut adalah media kampanye yang telah 

dirancang oleh penulis: 
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Tahapan Media Lokasi Peletakan Periode Waktu 

Attention dan 

Interest 

Poster A3 Interaktif 

dan media promosi   

Papan 

Pengumuman di 

RT RW di 

beberapa titik di 

Kota Semarang 

1 Bulan  

 

Search Permainan interaktif 

“Cari Harta Karun 

Bareng-bareng”  

(Billboard) 

Car Free Day di 

Kawasan Simpang 

Lima Kota 

Semarang  

1 Bulan 

Action Seminar 

(Umbul-umbul) 

 

Di depan mall DP 

Mall dan JAVA 

Supermall 

4 Bulan  

Share Menggunggah 

kegiatan dan seminar 

yang telah 

berlangsung. 

 

Merchandise berupa 

bantal, mug, dan 

kanvas bag dapat 

digunakan untuk 

media share. 

Facebook dan 

Website 

31 Agustus 2017 

 

3.3.6  Strategi Media  

 3.3.6.1 Objektif Media 

Pemberian edukasi kepada para orangtua dengan anak berusia sekolah 

dengan cara  mengunggah emosional orangtua namun masih dalam 

tahap rasional sehingga orangtua menjadi lebih bijak dan perhatian akan 

tontonan anaknya karena akan berpengaruh pada masa depan anak-

anaknya. 

 

 3.3.6.2 Pendekatan Media  

 a. Media Utama 
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Media utama menggunakan media Below The Line seperti poster A3, 

Umbul-umbul dan Billboard. 

 

b. Media Pendukung 

Seminar yang diadakan sebanyak 4 kali dalam 4 bulan di mall-mall yang 

sering dikunjungi orangtua SES B-C di Kota Semarang. 

c. Above The Line 

Website 

Umbul-umbul 

Booth di lokasi Car Free Day Semarang 

Billboard 

d. Below The Line 

Poster A3 

Merchandise 

X-Banner 

Media Sosial 

Leaflet 

Soundsystem 

Perlengkapan Panitia 

3.3.7  Strategi Anggaran 

 

Budget Media Massa 

Poster A3 (2) x 16 kecamatan @ 5000 Rp 160.000 

Billboard di Simpang 5 (3bulan) Rp 28.000.000 

Umbul-umbul  Rp 2.500.000 

Flyer (1000 orang x 5000) Rp 5.000.000 

Budget Event Attention 

Booth & Standee (7 buah x 10.000.000) Rp 70.000.000 

Poster Petunjuk (7 buah x 5.000) Rp 35.000 
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Kartu Permainan (1000 buah x 1.000) Rp 1.000.000 

Snack (1000 buah x 15.000) Rp 15.000.000 

Budget Event Action 

Psikolog, Pengisi Acara, dan Artis-artis Rp 250.000.000 

Sewa Tempat di Mall 2hari (2x40.000.000) Rp 160.000.000 

Panggung di Mall 2 x 5.000.000 Rp 10.000.000 

Sofa, Meja, Kursi Rp 2.500.000 

Sound System Rp 1.000.000 

LCD Rp 3.500.000 

Panitia (40 orang) Rp 4.000.000 

Pembatas  Rp 2.000.000 

Lighting Rp 2.000.000 

Makan Siang (250 tamu + 20 panitia) 

@25.000 

Rp 6.750.000 

Hadiah (3 x 6.500.000) Rp 19.500.000 

Budget Merchandise & Stationery 

Tas Kanvas (1500 x 16.400) Rp 2.460.000 

Bantal (1500 x 75.000) Rp 112.500.000 

Tumbler (1500 x 35.000) Rp 52.500.000 

Name tag panitia (40 x 11.000) Rp 440.000 

Pin (1500 x 1000) Rp 1.500.000 

Notes (1500 x 15.000) Rp 22.500.000 

Jasa Desain Rp 30.000.000 

GRANDTOTAL Rp 804.845.000 

 

Tabel 3.1 Tabel Strategi Anggaran 
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