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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1 Analisis 

III.1.1 Data Hasil Wawancara 

 Penelitian dilakukan oleh penulis dengan melakukan sebuah wawancara kepada salah 

satu penerus usaha batik tulis yang melegenda di kota pekalongan yaitu batik cina Peranakan 

liem ping wie. Wawancara dilakukan kepada ibu Liem Poo Hien yang dimana beliau adalah 

keturunan ke enam dari Liem Ping Wie, dan merupakan generasi ke empat dari Oey Kiem 

Boen. Wawancara dilakukan di tempat produksi batik tulis Liem Ping Wie yang berada di Jalan 

raya kedungwuni nomor 192, kecamatan kedungwuni.  

 Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada ibu Liem Poo Hien, menghasilkan 

bahwa beliau mengatakan banyak orang Indonesia khususnya dari kota besar di Indonesia 

masih belum paham betul apa itu batik dan makna dari batik tersebut atau nama dari motif yang 

ada. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa yang menyukai batik buatannya kebanyakan 

adalah orang yang sudah berusia lebih dari empat puluh tahun, namun ada beberapa generasi 

muda yang datang dan membeli batik buatanya, namun hanya sebagian kecil dari generasi 

muda Indonesia.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Liem Poo Hien dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar  orang yang membeli batik adalah orang yang sudah 

berumur dan dari sebagian orang yang membeli batik masih belum memahami betul tentang 

batik pekalongan khususnya motif encim, pagisore dan jlamprang. 
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III.1.2 Data Kuantitatif 

 Pertanyaan dilakukan dengan menyebarkan angket di tempat-tempat ramai seperti 

restoran, café, dan mall. Kuisioner berjumlah seratus angket yang di isi oleh berbagai macam 

kelompok usia. 

 

Diagram III.1 diagram usia 

 

Diagram III.2 diagram jenis kelamin 
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Diagram III.3 diagram pekerjaan 

 

Diagram III.4 diagram pengetahuan masyarakat mengenai batik 
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Diagram III.5 pengetahuan masyarakat tentang motif jlamprang 

 

Diagram III.6 pengetahuan masyarakat tentang motif encim 

 

 

 

27%

73%

tahukan anda apa itu batik jlamprang

tahu tidak tahu

41%

59%

tahukah andaapa itu batik encim

tahu tidak tahu



31 
 

 

Diagram III.7 diagram pengetahuan masyarakat tentang motif pagisore 

 

Diagram III.8 kebiasaan masyarakat menggunakan batik 
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Diagram III.9 diagram penggunaan sosial media 

 

Diagram III.10 diagram kebiasaan masyarakat membaca buku 
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Diagram III.11 diagram tipografi pilihan masyarakat 

 

Diagram III.12 poster pilihan masyarakat 
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Gambar III.1 gambar poster 

 

III.2 Khalayak Sasaran 

 Target dari penelitian ini adalah generasi muda bangsa Indonesia dan dapat di bagi 

menjadi tiga bagian yaitu: 

 Berdasarkan geografis  : Kota Besar di Indonesia 

 Bardasarkan demografis : Pria & Wanita dengan usia 26- 35 tahun 

 Berdasarkan psikografis  : SES A 

 

III.3 Strategi Komunikasi 

 Berdasarkan data yang diperoleh, strategi komunikasi yang akan dilakukan dengan 

menciptakan hubungan dan komunikasi yang mudah dimengerti oleh para target audience  

dimana yang di sasar disini adalah generasi muda bangsa Indonesia. Komunikasi dilakukan 

dengan mengolah secara visual menggunakan elemen- elemen yang relatif banyak disukai oleh 

generasi muda. 
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 Perancangan buku ini bertujuan agar masyarakat khususnya generasi muda Indonesia 

mengerti dan timbul kesadaran akan pentingnya memelihara budaya Indonesia khususnya batik 

agar tidak perlahan hilang. Strategi yang digunakan bersifat persuasive dan informative. 

Strategi komunikasi yang dilakukan berdasarkan dengan teori AISAS. 

 

II.3.1 Tujuan Komunikasi 

 Perancangan buku batik ini bertujuan untuk : 

 Membangun awareness pada generasi muda Indonesia tentang 

pentingnya memelihara budaya bangsa sendiri. 

 Memberikan pengetahuan tentang batik dengan benar khususnya motif 

batik pekalongan. Itu  

 Menumbuhkan rasa bangga pada generasi muda indoesia apabila 

menggunakan batik 

 

III.3.2 Tema Buku 

 Tema buku ini adalah buku batik pesisiran yang dimana bila kita berbicara mengenai 

batik akan sangat luas sekali, oleh karena itu penulis membuat tema dari sebuah buku yang 

akan ditulis dengan membatasi batik pesisiran yang khas dengan kota pekalongan. 

 

III.3.3 Judul Buku 

 Buku ini berjudul “THE AUTENTICITY OF BATIK PEKALONGAN ” dimana batik 

yang akan dibahas adalah batik pesisiran yang khas dengan kota pekalongan diantaranya motif 

batik jlamprang, motif encim, dan motif pagisore. 

 

III.3.4 Partnership 

 Dalam kelancaran untuk launching buku batik ini akan di dukung dan di sponsori oleh 

pemerintah kota pekalongan khususnya bagian dinas budaya dan pariwisata kota pekalongan. 

Serta beberapa pengusaha batik tulis di pekalongan. 
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III.3.5 Strategi Media 

 Buku 

Didalam buku ini akan dibahas habis mengenai tiga motif batik asli 

pekalongan yaitu batik encim, batik jlamprang, dan batik pagisore yang akan 

dijabarkan secara luas oleh penulis. Buku yang akan dibuat menggunakan hard 

cover dengan laminasi doff dan foil emas pada baagian judul buku. Sedangkan 

warna dasar buku adalah coklat tua karena melambangkan kekayaan dan elegan. 

Lalu isi buku menggunakan kertas ivory dengan 260gr pada setiap lembar 

isinya. 

 Ebook 

Ebook disini akan digunakan penulis sebagi “trailer” dari buku asli 

yang akan dibagikan pada saat acara seminar atau gathering yang diadakan di 

museum batik pekalongan pada tanggal 3 oktober. 

 Sosial media 

Sosial media yang akan digunakan adalah Instagram. Instagram disi 

bertujuan agar masyarakat Indonesia yang sedang dalam deman sosial 

media menggunakan media sosial sebagai media promosi yang efektif 

untuk mempromosikan batik pekalongan. Dengan menggunakan 

#hashtag sebagai kata kunci untuk mencari even launcing buku yang 

akan diadakan di pekalongan. 
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III.3.6 Strategi Anggaran 

 Pembuatan buku fisik   Rp 100.000.000 

 Pembuatan ebook   Rp   10.000.000 

 Iklan pada sosial media  Rp     7.500.000 

 Pembuatan spanduk     Rp     8.000.000 

 Keperluan launcing buku   Rp 250.000.000 

 Iklan koran     Rp   12.500.000 

 Iklan majalah    Rp     8.500.000 

 Iklan bioskop    Rp   25.000.000 

 Iklan videotron   Rp   25.000.000 

 Biaya lain lain    Rp     3.500.000 

 Total      Rp 450.000.000 

III.3.7 Tahapan Promosi 

 attention interest search action share 

Waktu 1 april 

sebagai titik 

mulai yang 

bertepatan 

dengan hari 

jadi kota 

pekalongan 

Dimulai 

dari 1 mei 

sampai 

dengan 1 

oktober 

2018 

Dimulai 

bersamaan 

dengan 

iklan yang 

dipasang 

mulai 1 

mei 2018 

2 oktober 

2018 

bertepatan 

dengan hari 

batik 

nasional 

2 oktober 

2018 

hingga 2 

november 

2018 

Strategi 

Media 

 Iklan koran 

 Iklan 

majalah 

 Pemasangan 

spanduk 

 Iklan 

sosial 

media 

 Iklan 

bisokop 

 Iklan 

videotron  

 Instagram 

 facebook 

 launcing 

buku batik 

 pembagian 

buku batik 

 souvenir 

 

 Instagram 

 Facebook 

 

Penggunaan 

#authentic 

pekalongan 

Tabel III.1 tabel tahapan kampanye 

  


