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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1.     Analisa 

 III.1.1.     Hasil Penelitian Wawancara 

III.1.1.1.     Wawancara kepada petani 

Wawancara  : Minggu, 5 February 2017 

Lokasi  : Gowokpos 

Berdasarkan wawancara penulis kepada Bapak Gun, Bapak Wir, daerah 

Gowokpos merupakan daerah pertanian yang subur penghasil tanaman jenis 

hortikutura yang terletak di daerah lereng gunung merapi yang hampir seluruh 

masyarakatnya bekerja sebagai petani. Masyarakat Gowokpos dikenal dengan 

rasa gotong royongnya yang tinggi. 

Lahan pertanian yang mereka kerjakan selama ini merupakan daerah 

pertanian mereka sendiri, namun juga tidak dipungkiri ada beberapa petani di 

daerah Gowokpos ada juga yang menyewa lahan milik perangkat desa untuk 

diolah sebagai lahan pertanian. Dalam mengelolah lahan pertanian para petani 

didaerah ini masih mengalami pasang surut, baik dalam proses pengolahan lahan 

maupun dalam pemasaran hasil panen mereka. Ada yang mengalami kelangkaan 

bibit atau pupuk dengan harga yang mahal, gagal panen karena cuaca di jaman 

sekarang yang tidak menentu. Selain itu daerah Gowokpos yang terletak di daerah 

lereng gunung merapi ini juga pernah mengalami erupsi lereng merapi yang 

menyebabkan lahan d daerah ini mati, sehingga para petani tidak bisa bertani 

karena tidak adanya lahan. Menurut Bapak Gun adanya erupsi malah berdampak 

menguntungkan. Karena lahan pertaniannya menjadi semakin subur walupun 

sempat berhenti karena adanya erupsi.  

Lain halnya dalam pemasaran hasil alam, persoalan ini banyak dialami petani. 

Hal itu berbanding tebalik dengan hasil panen yang berlimpah didaerah ini. Dalam 

memasarkan hasil panennya daerah ini biasanya menjual hasil panennya sendiri 

atau melalui perantara tengkulak. Perbedaannya terletak dari harga dan cara 
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petani menjual produk mereka. Harga yang ditawarkan tengkulak biasanya lebih 

rendah dibanding dijual sendiri, namun harga yang didapat tidak begitu jauh. 

Sedangkan dalam cara menjual tengkulak akan mengambil produk petani ke 

Gowokpos, sedangkan petani yang menjual sendiri harus pergi ke pasar grosir, 

sehingga membutuhkan waktu, kendaraan untuk menempuk jarak di luar desa. Hal 

ini menjadi penting karena melalui pemasaran yang menjadi salah satu kunci bagi 

para petani untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk modal awal 

mereka mengelolah lahan pertanian mereka serta untuk memenuhi kebutuhan 

mereka dan keluarga sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Wawancara kepada kepala desa dan kepala dusun Gowokpos 

Sumber : Pribadi 

III.1.1.2.     Wawancara kepada Kepala desa dan kepala dusun 

Wawancara  : Sabtu , 18 Maret 2017 

Lokasi : Gowokpos 

Narasumber : Bapak Sureni dan Bapak Ganjar 

Pada wawancara ke dua, penulis melakukan wawancara kepada perangkat 

desa yaitu kepada kepala desa dan kepala dusun gowokpos. Berdasarkan 

wawancara pada perangkat desa tersebut, penulis mendapatkan informasi 

mengenai persoalan dan keluhan dari banyak petani khususnya mengenai 

persoalan pertanian di daerah tersebut. Persoalan dimulai dari banyaknya 
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kekurangan modal yang dirasakan petani karena sebagai modal awal, petani 

membutuhkan data yang tidak sedikit. Paling sedikit petani didaerah ini 

membutuhkan modal Rp. 4.000.000,00 hingga Rp. 5.000.000,00 sebagai modal 

awal mereka. Kebutuhan itu ditambah dengan modal lainnya untuk mengelolah 

lahan untuk membeli kebutuhan pupuk ataupun vitamin untuk tanaman. Persoalan 

lainnya adalah mengenai kestabilan harga. Dengan cuaca yang tidak menentu, 

harga pada komoditas tanaman hortikultural sangatlah tidak menentu. Walaupun 

jangkan waktu yang dibutuhkan tidak selama menenam jenis tanamn padi, namun 

harga dari penjualan tanaman jenis ini masih naik turun. Terlebih dengan adanya 

perantara atau tengkulak membuat harga yang di tawarkan tidak begitu tinggi.  

  Selain itu, Bapak Sureni dan Bapak Ganjar sebagai kepala desa dan kepala 

dusun Gowokpos juga menyayangkan kurangnya kesadaran petani terhadap 

tingakt kesuburan tanah. Dimana para petani yang penuh semangat bekerja tidak 

memperhatikan dan mengetahui periode tanah dimana tanah juga membutuhkan 

istirahat dari periode pertanian. Selain itu kurangnya penerapa pengolahan lahan 

pertanian yang selama ini telah di informasikan kepada petani juga tidak 

diterapkan. Para petani lebih memilih cara yang mudah untuk mengolah lahan 

mereka tanpa memperhatikan biaya dan kandungan kebutuhan tanaman yang jauh 

relatif lebih baik. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Wawancara dan survei di pasar Karang Ayu 

Sumber : Pribadi 
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III.1.1.3.     Wawancara kepada pedagang sayuran 

  Wawancara : Minggu 26 Maret 2017 

Lokasi   : Pasar Karangayu 

Narasumber : Ibu Ar Bapak Joko ( Pedagang Grosir ) 

Ibu Ar dan Bapak Joko merupakan salah satu pedagang sayuran di pasar 

karangayu yang berasal dari bandungan. Ibu Ar dan Pak Jo menapatkan sayuran 

dari pasar bandungan lalu menjualnya kepada para pedagang di pasar karangayu 

atau pedagang rumah makan warungan baru sisanya mereka jual kepada 

pembeli eceran. Sayuran yang di dapat berasal dari tengkulak dan petani 

langsung didaerah bandungan. Dalam sehari kebutuhan yang harus dibeli oleh 

Ibu Ar dan Bapak Joko tidak menentu, mulai dari 25 kg hingga 100 kg sesuai 

dengan kebutuhan atau permintaan titipan. Jenis sayuran yang di jual oleh ibu Ar 

dan Bapak Joko beragam mulai dari bayam, wortel, sawi, kol, tomat , locang ledri, 

cabai dan masih banyak lagi. Sayuran yang mereka beli kebanyakan mereka 

angkut dikemas menggunakan keranjang atau mereka ikat lalu mereka tata pada 

kup mobil.  

Pada umumnya barang dagangan mereka selalu menyesuaikan kebutuhan 

dan kesediaan sayuran. Ketika mengalami kesulitan jenis sayuran tertentu 

biasanya mereka harus menyesuaikan jumlah sayuran yang ada namun dengan 

harga yang jauh lebih tinggi. Pada umumnya sayuran yang mereka beli akan lebih 

murah ketika mendapatkan langsungsung dari petani dibanding tengkulak dari 

daerah lain. Karena petani yang menjual hasil alamnya biasanya petani 

bandungan dan sekitarnya sedangkan tengkulak biasanya dari luar daerah 

sehingga harganya lebih mahal.  

III.1.1.5.     Analisa wawancara kepada pemilik usaha 

Wawancara  : Kamis, 23 Maret 2017 

Nama Tempat Usaha : De Koning  

Lokasi   : Jalan Pemuda No. 76 Semarang 
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Narasumber  : Ibu Siska ( Pengelola De Koning ) 

Sayuran juga menjadi salah satu kebutuhan di de koning, untuk diolah sebagai 

bahan masakan di setiap menunya. Jenis sayuran yang di butuhkan de koningpun 

beragam, seperti wortel, kentang , kol , sawi , brokoli , sawi , kacang panjang dan 

masih banyak lagi. Pada umumnya restaurant ini tidak hanya memiliki satu tempat 

atau perantara sebagai tempat mereka mendapatkan sayuran-sayuran tersebut. 

Untuk kebutuhan sehari-hari, ada pegawai mereka yang setiap hari pergi ke pasar ( 

pasar gang baru dan johar) untuk membeli keperluan harian dan untuk jumlah besar 

mereka melakukan pemesanan kepada perantara atau pedagang grosir setelah 

pemesanan 5 hingga 1 minggu sebelumnya. 

Kebutuhan harian mereka pada umumnya lebih sedikit dibanding satu kali 

event yang diadakan yang mencapai 50 kg hingga 100 kg untuk satu kali jenis 

sayuran. Untuk sayuran seperti wortel, kol ,dan brokoli kebutuhan mereka bisa 

mencapai 100kg bahkan lebih. Setiap sayuran yang mereka butuhkan selalu dalam 

keadaan utuh bukan sayuran siap jadi atau sudah dipotong dan di olah. Sehingga 

sayuran semua dalam keadaan segar dan utuh untuk di olah. 

Untuk mengemas sayuran yang datang ke restaurant mereka menggunakan 

karung, keranjang atau plastik sesuai dengan jenisnya. Untuk penyimpanan mereka 

menggunakan lemari es dimana dalam plastiknya telah diterakan data hari sayuran 

tersebut agar penggunaanya dapat dipantau ketika menggunakan sehingga sayuran 

selalu fresh ketika digunakan. Dalam mencari perantara atau distributor kualitas dan 

harga serta ketesedian barang menjadi kunci utama mereka dalam menjalankan 

kerjasama.  

Wawancara  : Jumat , 24 Maret 2017 

Nama Tempat Usaha : Warung makan mbah Jo  

Lokasi   : daerah kedung pane, mijen 

Narasumber  : Mbah Jo 

Warung makan mbah jo, menjual makanan untuk di jual di tempat, mbah jo 

juga merupakan pemasak untuk konsumsi atau makanan dari kantor / tempat kerja. 
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Setiap hari menu yang disediakan atau diolah oleh mbah jo bernagai macam, mulai 

dari olahan daging, ikan maupun sayuran. Untuk menu sayuran, mbah jo biasa 

mengolah sayuran seperti menu sayur lodeh, pecel, sayur bening, oseng-oseng, 

sayur asem, sayur bobor dan masih banyak lagi. Dalam sehari biasanya disediakan 

2 hingga 3 menu sayuran untuk pilihan bagi konsumen atau pembeli. Untuk 

kebutuhan sayuran yang diolah, mbah jo biasa membeli pada pasar mijen atau pasar 

ngalyan sesuai dengan tempat langganan. Sayuran yang diolah menyesuaikan 

dengan sayuran dan harga yang ada dipasar. Mbah Jo juga tidak membeli melalui 

tengkulak atau pedang grosir karena kebutuhannya ia beli selalu setiap hari sehingga 

selalu segar, dan berbeda-beda setiap harinya. 

Kebutuhan sayuran tiap harinya biasanya menghabiskan 45 hingga 80 rb 

menyesuaikan kebutuhan. Namun ketika harga sedang naik dan mahal biasanya bisa 

melebih target tersebut ataupun mbah Jo megubah menu yang ada. Sayuran yang 

dibeli biasanya tidak menentu untuk jumlahnya. Untuk perkiraannya 1 hingga 2 kg 

atau 4 hingga 5 ikat. Kebutuhan yang di beli langsung diolah dan sisa sayuran yang 

di beli dalam jumlah banyak seperti wortel dan lain-lain disimpan di kulkas untuk diolah 

dalam menu makanan besoknya.Untuk kemasan yang digunakan pada sayuran yang 

dibeli kebanyakan menggunakan olastik ataupun diikat. 

 III.1.2.     Hasil Penelitian Observasi 

III.1.2.1.     Gowokpos 

Gowokpos merupakan daerah yang terletak di lereng gunung merapi 

yang daerahnya dibagi menjadi 5RT. Dusun Gowokpos merupakan salah 

satu daerah di desa Sengi. Desa Sengi sendiri dibagi menjadi 6 yang 

terdiri atas 35 RT, yaitu daerah Gowokpos, Gowokringin, Gowoksabrang, 

Sengi, Ccandi dan Ngampel. Jumlah penduduk di desa sengi adalag 4500 

hingga 5000 orang. Dan untuk Gowokpos sendiri 300-400 orang. Desa 

yang dipimpin oleh Bapak Suriyo ini memiliki luas wilayah . Sedangkan 

dusun Gowokpos dipimpin oleh Bapak Ganjar. Daerah ini sudah terdapat 

beberapa tempat umum seperti masjid, sekolah dan beberapa tempat 

umumnya. 
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Gambar 3.3. Daerah Gowokpos Nampak Atas 

Sumber : Google Maps 

Gowokpos terletak didaerah Sumber, Jawa Tengah. Tepatnya terletak 

30 km dari kota magelang dan 60 km dari kota boyolali. Daerah ini 

terletak di lereng gunung merapi sehingga merupakan daerah dengan 

lahan pertanian yang subur dan asri. Daerah disini memiliki faktor alam 

pertanian baik curah hujan, kondisi kesuburan tanah dan cuaca yang 

sesuai untuk pertumbuhan tanaman yang subur dan berkualitas. 

III.1.2.2.     Pertanian Gowokpos 

Daerah Gowokpos yang terletak di lereng gunung merapi ini 

memiliki udara yang sangat bersih dan segar. Banyak lahan pertanian 

hijau yang subur dengan hasil panenya. Rumah-rumah penduduk 

tersusun rapi di sepanjang jalan yang menanjak ke arah puncak 

merapi. Jalan di desa ini memang tidak beraspal, namun sudah jauh 

lebih baik karena sudah mamppu dilalui oleh mobil ataupun pick up.  

Pada tahun 2010, gunung merapi mengalami erupsi sehingga 

membuat daerah Gowokpos menjadi terkena bencana alam dan 

membuat lahan pertanian menjadi mati. Namun daerah ini lambat laun 

telah membenahi diri dengan masuknya perbaikan akses jalan 

sehingga mempermudah masyarakat dan adanya bangunan fasilitas 

umum. Kini, daerah Gowokpos telah kembali menjadi lahan pertanian 

dan rumah-rumah penduduk dan beberapa fasilitas umum seperti 

masjid dan bangunan sekolah. Kondisi lahan pertanian didaerah ini 

juga subur, walaupun cuaca yang masih sering berubah-ubah. Kondisi 

tanah dan lahan untuk pertanian baik dan subur untuk ditanami. 

GOWOK POS 

Puncak Gunung Merapi 

GOWOK POS 

Magelang 
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100%

0%

Ya Tidak

95%

5%

Ya Tidak

96%

4%

Ya Tidak

Terlihat dari lahan pertanian petani hasil alam yang mereka tanam yang 

sudah siap panen.  

 III.1.3.     Hasil Penelitian Kuisoner 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuisoner kepada ibu-ibu 

sebagai kepala rumah tangga yang ada di daerah perkotaan sebanyak 74 

narasumber, dengan hasil sebagai berikut : 

a. Apakah anda pengguna aktif media sosial ( WhatsApp / BBM /Line /  Facebook / 

Instagram / YouTube / dll ) ?  

 

 

 

 

Bagan 3.1. Hasil Kuisoner No.1 

b. Apakah sekarang anda bergabung dalam sebuah kelompok/ perkumpulan / 

organisasi dalam lingkungan rumah / lingkungan pekerjaan / lingkungan anda? 

 

 

 

 

Bagan 3.2. Hasil Kuisoner No.2 

c. Apakah anda termasuk orang yang suka memasak ? 

 

 

 

 

Bagan 3.3. Hasil Kuisoner No.3 
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61%
6%

16%

17%

Majalah Youtube Website TV

16%

69%

15%

≤ Rp. 800.000,00 Rp. 800.000,00 – Rp. 2.000.000,00 ≥ Rp. 2.000.000,00

89%

11%0%

Ya Biasa Tidak

d. Melalui apakah biasanya anda mengetahui resep baru masakan ? 

 

 

 

 

Bagan 3.4. Hasil Kuisoner No.4 

e. Berapakan perkiraan anggaran kebutuhan konsumsi pangan keluarga anda tiap 

bulan ? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.5. Hasil Kuisoner No.5 

f. Apakah anda dan keluarga anda termasuk keluarga yang menerapkan pola hidup 

sehat? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.6. Hasil Kuisoner No.6 
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88%

12%

Ya Biasa Tidak

82%

16%
2%

Pasar Tradisional Supermarket Pedagang Keliling

91%

7%2%

1- 5 kali 6 - 10 kali lebih dari 10 kali

g. Apakah anda dan keluarga anda menyukai sayuran ? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.7. Hasil Kuisoner No.7 

h. Dimanakah biasanya keluarga anda membeli atau memperoleh sayuran ? 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.8. Hasil Kuisoner No.8 

i. Dalam seminggu, berapa kalikah anda mengkonsumsi masakan olahan sayuran 

? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.9. Hasil Kuisoner No.9 
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100%

Rumah Restoran Warung Makan

40%

54%

6%

Ya Hampir Tidak

53%45%

2%

Ya Biasa Tidak

j. Dimanakah anda dan keluarga biasanya mengkonsumsi masakan olahan 

sayuran ? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.10. Hasil Kuisoner No.10 

k. Apakah anda dan keluarga pernah mengalami kesulitan mendapatkan sayuran? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.11. Hasil Kuisoner No.11 

l. Apakah anda selama ini memperoleh sayuran yang sudah terjamin kualitas dan 

kebersihannya ? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.12. Hasil Kuisoner No.12 
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27%

71%

2%

Plastik Di ikat Di bungkus koran

80%

20%

Ya Tidak

m. Tuliskan satu cara anda mengetahui sayuran itu terjamin kualitasnya ? 

Jawaban : 

• Segar dan bersih 

• Daunnya tidak layu dan terkadang sedikit berlubang 

• Warna sayurannya hijau segar 

• Tidak berbau obat 

• Tidak ada binatang atau bersih 

 

n. Selama ini, sayuran yang anda beli dikemas menggunakan ? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.13. Hasil Kuisoner No.13 

o. Apakah sayuran yang anda beli langsung anda olah atau masak? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.14. Hasil Kuisoner No.14 
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94%

4%2%

1-2 hari 3-4 hari ≥5 hari

97%

0%3%

Lemari es Lemari makan Di tempat terbuka

93%

7%0%

Ya Biasa Tidak

p. DJika sayuran yang anda beli tidak langsung anda masak, berapa lama anda akan 

menyimpannya? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.15. Hasil Kuisoner No.15 

q. Dimanakan Anda menyimpan sayuran ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.16. Hasil Kuisoner No.16 

r. Apakah anda keberatan dengan kenaikan harga-harga bahan makanan terutama 

kenaikan jenis sayuran seperti cabai dan lain-lain ? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.17. Hasil Kuisoner No.17 
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74%

26%

Ya Tidak

88%

7%
5%

Ya Biasa Tidak

s. Apakah anda tau kenaikan bahan-bahan pokok tidak berpengaruh pada 

kesejahteraan para petani? 

 

 

 

 

Bagan 3.18. Hasil Kuisoner No.18 

t. Apakah anda tertarik, apabila ada gerakan atau sistem baru untuk membantu 

para petani mendapatkan kesejahteraannya dengan mendapatkan produk 

sayuran langsung dari petani ? 

 

 

 

 

 

Bagan 3.19. Hasil Kuisoner No.19 

Berdasarkan data kuisoner diatas, diketahui bahwa 74 narasumber yang 

berusia 25 hingga 50 tahun merupakan pengguna aktif media sosial. 

Narasumberyang merupakan ibu-ibu ini menyukai bidang memasak yang 

merupakan salah satu kebiasaan yang mereka lakukan sehari-sehari. Dalam 

memasak, narasumber mengikuti resep yang bersumber dari majalah, youtube, 

website maupun televisi. Namun kebanyakan menggunakan majalan sebagai 

media paling banyak digunakan.  

Dalam memasak untuk kebutuhan rumah, narasumber kebanyakan telah 

menggunakan sistem pola hidup sehat dan menggunakan sayuran sebagai salah 

satu bahan dasar memasak. Sayuran yang mereka peroleh kebanyak didapat di 

pasar tradisional dibanding pasar modern maupun pedagang keliling. Untuk 
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biaya atau anggaran konsumsi panggan narasumber memiliki perkiraan 

Rp.800.000 hingga Rp.2.000.000. Dalam seminggu keluarga dan narasumber 

mengkonsumsi masakan olahan sayuran sebanyak 1 hingga 5 kali dan lebih 

menyukai masakan olahan sayuran di rumah. Hingga saat ini, narasumber belum 

pernah mengalami kesulitan mengkonsumsi sayuran namun narasumber menilai 

memperoleh sayuran dalam keadaan biasa aja atau kualitasnya kurang terjamin. 

Sayuran yang diperoleh narasumer selalu dimasak 1hingga2 hari setelah 

diperoleh dan biasanya sayuran yang dibeli menggunakan plastik atau diikat. 

Dengan harga yang tidak menentu dan cenderung semakin mahal, banyak 

narasumber yang merasa keberatan, terutama komoditas sayur seperti harga 

terong, cabai, brokoli. Untuk emmbantu narasuber dan petani sebagai produsen, 

konsumen disini yaitu narasumber tertarik dengan adanya sistem sayuran 

langsung dari petani terlebih selama ini banyak narasumber yang hanya 

mengetahui persoalan kesejahteraan petani namun tidak mampu berbuat lebih 

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. 

 III.1.4.     Hasil Penelitian Forum Group Discussion 

   FGD  : 18 Maret 2017 

Peserta : Petani Gowokpos  

Bapak Is, Ibu Ganjar, Bapak Wir , Bapak Gun dan Bapak     

sureni 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. FGD bersama petani  Gowokpos 

Sumber : Google Maps 
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Penulis melakukan Forum Group Discussion  yang diikuti oleh bapak dan ibu 

petani dari Gowokpos untuk mengetahui lebih banyak dan beragam permasalah 

serta penghasilan hasil alam yang diproleh petani di daerah tersebut: 

a. Apakah Lahan pertanian merupakan lahan pertanian sendiri ? 

Keseluruhan bapak dan ibu petani mengolah lahan pertanian milik 

mereka sendiri. Luasnyapun beragam. Untuk satuan lahan pertanian yang 

digunakan didaerah Gowokpos adalah kesuk atau berukuran 1000m². Namun 

tidak dipungkiri juga oleh bapak dan ibu petani disana bahwa lahan pertanian 

mereka biasanya tidak hanya dikerjakan oleh satu orang kepemilikan. 

Biasanya masyarakat disana saling tolong menolong untuk mengolah lahan 

pertanian mereka bahkan untuk memanenpun mereka juga melakukan 

bersama. Selain itu lahan pertanian tidak hanya untuk mereka yang memiliki 

lahan pertanian. Masyarakat disana yang tidak atau kurang memiliki lahan 

juga meminjam lahan aparat desa. Seperti yang dikatakan bapak Sureni 

sebagai kepala desa, lahan yang memang dijatahkan kepada aparat desa 

biasanya juga diolah oleh masyarakat gowok yang tidak memliki atau kurang 

lahan yang nantinya akan dibagi hasil antara petani pekerja dengan pemiliki. 

Namun untuk pembagiannyapun beragam menyesuaikan kesepakatan. 

b. Sayuran apa yang sedang diolah bapak dan ibu di lahan pertanian sekarang 

ini ? 

Jenis sayuran yang diolah oleh para petani beragam, seperti bapak Wir 

dan ibu Ganjar mengolah kembang kol, Bapak Gun mengolah cabai , Bapak 

is dan bapak sureni mengolah sawi sendok. Jenis sayuran yang diolah petani 

biasanya beragam menyesuaikan musim. Untuk jenis sayuran kembang kol 

merupakan jenis tanman yang biasanya ditanam 3 kali setahun, untuk cabai 

2 kali setahun sedangkan jenis sawi sendok bisa 6 kali setahun dan lain-lain, 

semua jenis sayuran yang ditanam biasanya bergantung pada musim dan 

cuaca. Untuk jenis tanamn ketika musim hujan biasanya jenis tanaman tomat 

tidak cocok untuk ditanam karena akan ceoat mudah busuk. Sedangkan untuk 

jenis tanaman sawi sendok tidak cocok untuk di musim panas, karena hasilnya 

akan menjadi kecil. Namun pada umumnya jenis sayuran yang ditanam oleh 

petani menggunakan sistem tumpang sari. Sehingga semua jenis sayuran 
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bisa ditanam setiap saat dengan menggunakan sistem bergilir. Contohnya 

dalam satu lahan petani seperti yang dijelaskan bapak wir, lahannya biasanya 

akan menggunakan sistem tumpang sari dengan urutan sawi sendok, 

kembang kol, sawi, buncil dan cabai. 

c. Apakah bapak dan ibu menjual hasil pertanian kepada tengkulak ? 

Tidak semua petani menjual kepada tengkulak karena lebih 

menyesuaikan kebutuhan , harga yang ditawarkan serta keadaan saat panen. 

Para petani seperti Bapak Wir , Bapak sureni dan Bapak Gun lebih sering 

menjual ke pasar daerah dekat desa Gowokpos karena harganya yang 

ditawarkan lebih baik bisa lebih untuk 5 hingga 10 ribu lebih dibanding dijual 

ke tengkulak. Sedangkan Ibu Ganjar dan dan Bapak is menjual terkadang ke 

tengkulak karena terkadang sudah terikat atau terbiasa menjual mereka. 

Setiap panen datang sudah menjadi kebiasaan mereka menjual kepada 

tengkulak, selain menetap ternyata tengkulak tersebut sudah mengikat 

beberapa petani karena sudah memberikan modal kepada para petani. 

 Namun pada jamn sekarang yang masih naik turu ( saat penulis melakukan 

survei ) para petani tidak hanya pusing dengan harga yang ditawarkan namun 

juga kebinggungan memberika harga karena kualitas produk yang diproduksi 

kadang tidak bisa optimal akibat cuaca. Seperti yang dialami oleh beberapa 

petani ketika musim hujan ini, petani yang menanam tomat mengalami 

kegagalan panen. 

d. Apakah bapak dan ibu pernah mengalami gagal panen ? 

Pernah, hampir semua petani menjawab pernah mengalami. Karena 

tidak dipungkiri berbagai macam faktor sering terjadi di daerah tersebut. Mulai 

dari persoalan cuaca yang panas lalu hujan dan tidak menentu, permasalah 

lain yang timbul karena adanya hewan pengganggu seperti 

kelelawar,keraataupun burung gereja yang mengganggu dan belum 

ditemukan cara menanggulanginnya. 

e. Apakah hasil pertanian langsung di jual atau disimpan ? 

Langsung di jual ketika panen. Ketika petani ingin menjual kepada tengkulak 

biasanya kedua belah pihak telah berkomunikasi untuk melakukan kepastian 

untuk penawaran harga sehingga ketika panen, sayuran yang di jual langsung 
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di bawa oleh tengkulak. Namun ketika tidak melalui tengkulak, hasil panen 

langsung di bawa ke pasar soko ( pasar grosir ) di dekat daerah mereka untuk 

di jual ke pedagang sayuran grosir dan tengkulak yang membeli kesana. 

f. Di kemas menggunakan apa sayuran yang bapak dan ibu jual ? 

Beragam, tapi pada umumnya hanya dikerangjang atau ditata ditruk 

pengangkut sayuran miliki tengkulak atau pedagang. Atau hanya diikat atau 

dikemas menggunakan karung yang nantinya berputar kembali digunakan lagi 

berikutnya. 

 

g. Persoalan atau permasalahan apa yang dihadapi para petani ? 

Persoalan yang dihadapi petanipun beragam. Persoalan paling banyak 

adalah permasalahan harga, pemasaran, kurang / sulitnya modal dan kondisi 

tanah dnegan cuaca yang tidak menetu. Hampir semua mengeluhkan harga 

yang tidak menentu yang mereka dapat karena tidak adanya kestabilan 

pendapatan. Pada saat harga pasaran naikpun ternyata mereka juga tidak 

mengalami kenaikan harga jual yang banyak sehingga itu membuat sulit bagi 

petani untuk memulai bertani kembali untuk modal awal. 

Persoalan modal adalah salah satu persoalan utama dan pertama yang 

dihadapi petani. Mulai dari tidak adanya dana ataupun kekurangan dana. 

Sehingga akhirnya mereka harus menjual hasil ternak ataupun melakukan 

peminjaman kepada bank daerah untuk modal pertanian mereka. Walaupun 

modal awal mereka mecapai jutaan tapi bagi mereka itu tidaklah mudah 

didapatkan. 

Persoalan pemasaran seperti yang telah diungkapkan penulis diawal 

sebagai kunci awal keberhasil mereka untuk menjual produk mereka adalah 

mampu memasarkan produk mereka dengan optimal. Selain itu kurangnya 

sarana untuk membantu mereka menjualan produk mereka untuk membantu 

pendapatan dan kesejahteraan mereka sebagai petani. 

Dilebih lagi persoalan kondisi lahan dan cuaca yang setiap bercocok 

tanamn berbeda kebutuhannya dan cuacanya. Para petani terkadang susa 

memprediksi dan memerluhkan dana lebih untuk berjaga-jaga untuk menjaga 

lahan mereka agar tetap tumbuh sehingga bisa panen. 
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 III.1.5.     Analisa Studi Pustaka 

Berdasarkan hasil studi pustaka yang penulis lakukan, penulis mendapatkan 

data sebagai berikut : 

• Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, khususnya di bidang 

pertanian. Dan pertanian Indonesia sangat penting karena berpengaruh pada 

keamanan pangan masyarakat Indonesia. 

• Faktor alam, modal dan tenaga adalah faktor -faktor penting dalam pertanian. 

Namun faktor kemiskinan karena kurangnya kesejahteraan petani masih 

banyak terjadi di sektor pertanian. 

• Masyarakat mempunyai banyak kebutuhan, dan dalam mengambil keputusan 

maasyarakat akan mencari, membeli, menggunakan , mengevaluasi dan 

bertidak dari setiap produk dan jasa yang mereka konsumsi. 

• Dalam mekakukan pemasaran atau promosi perluhnya perencanaan dan 

eksekusi konsep dalam mengkomunikasi pesan secara efektif kepada 

konsumen melalui media promosi. 

• Dalam pemasaran perdagangan dan penjualan serta periklanan dan desain 

kemasan terlibat bergerak dalam pergerak suatu barang. Dan di dalam sebuah 

desain kemasan, brand atau merek dari suatu produk penting dalam 

merepresentasikan identitas produk. 

Berdasarkan data-data dalam studi pustaka, penulis mendapatkan banyak 

data-data yang membantu penulis dalam melakukan perancangan yang bertujuan 

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani di daerah Gowokpos. 

 III.1.6.     Analisa SWOT 

Strength • Gowokpos merupakan daerah pertanian yang memiliki 

lahan subur untuk memproduksi produk hortikultura yang 

diproduksi terjamin segar,unggul dan berkualitas yang di 

kelolah langsung oleh para petani berpengalaman. 

• Masyarakat perkotaan memiliki kebutuhan sayuran yang 

meningkat untuk menunjang penerapan pola hidup sehat. 



54 
 

 

Waknesses • Kurangnya modal petani dalam mengelolah lahan 

pertanian serta jauhnya letak lokasi pertanian Gowokpos 

dengan target konsumen perkotaan. 

• Para petani di Gowokpos belum memiliki media dan 

sarana pemasaran produk yang mengikuti perkembangan 

teknologi untuk mempermudah dalam mengakses dan 

berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. 

Opportunities • Masyarakat perkotaan adalah pengguna aktif media sosial 

karena banyak menggunakan smartphone untuk 

mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan 

mereka. 

• Masyarakat perkotaan yang mengalami kesulitan 

mendapatkan sayuran yang berkualitas serta terjamin 

untuk mendukung pola hidup sehat dan merasakan 

keberatan dengan kenaikan harga pada bahan makan 

seperti jenis sayuran. Serta meningkatnya kebutuhan 

konsumsi sayuran baik dalam keluarga ataupun dalam 

bidang usaha. 

Threats • Adanya kemungkinan gagal panen akibat kondisi cuaca 

yang tidak menentu. 

• Ketidak stabilan produksi ( hortiikutura ) dalam negeri 

membuat meningkatnya produk impor dan ketidakstabilan 

harga. 

Tabel 3.1 Analisa SWOT  

III.2.     Sasaran Khalayak 

III.2.1.     Sasaran Khalayak 

Pada perancangan ini, sasaran khalayak atau target audience adalah 

seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah Jawa Tengah dan DIY 

khususnya kota-kota besar seperti kota Semarang, Solo, Yogyakarta. 

Lingkup Demografis 
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Primer : 

Umur   : 25 – 50 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

SES   : AB-B 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga, pekerja kantor, wirausaha,  

pengusaha, pedagang dan pemilih usaha pangan. 

Pendapatan  : ≥ Rp. 3.000.000,00  

Lingkup Geografis 

Daerah : Tinggal di daerah perkotaan kawasan kota besar   

padat penduduk. 

Kepadatan  : Kota 

Iklim    : Sedang dan Panas 

Lingkup Psikografis 

Segmentasi gaya hidup adalah masyarakat perkotaan yang memiliki 

gaya  hidup sehat dengan memperhatikan kondisi dan gizi makanan yang 

sehat sehingga mereka membutuhkan produk yang berkualitas. Serta 

masyarakat yang memiliki usaha pengelolahan pangan berbahan dasar hasil 

alam yang membutuhkan produk-produk unggul yang memiliki harga, 

ketersedian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

III.2.2.     Penyelenggara 

 Gowokpos merupakan daerah pertanian yang dinaungi oleh 

kementerian pertanian Indoneaia dan dinas pertanian Jawa Tengah. Karena 

itu daerah Gowokpos memiliki sebuah koperasi yaitu koperasi Gemah ripah 

sebagai salah satu bagian dari persyaratan dari kementerian pertanian. 

Karena itu pada penyelenggara dalam perancangan ini, adalah dari koperasi 

yang terdiri dari gabungan kelompok tani Gowokpos yang akan bekerja sama 

dengan pemerintah yaitu kementerian pertanian melalui pengajuan proposal 
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melaui koperasi gemah ripah untuk pengajuan dana sehingga masyarakat 

petani Gowokpos dapat mendirikan perusahan yang mereka dirikan, 

kembangkan dan mampu memasarkan prodak mereka secara mandiri.  

III.3.     Strategi Komunikasi 

 III.3.1.     Creative Brief 

Background Sektor pertanian Indonesia memegang peranan penting dalam 

keamanan produksi pangan Indonesia sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Karena itu perluhnya sarana 

untuk membantu untuk meningkatkan produksi pangan Indonesia 

sehingga terwujudnya kestabilan pangan di Indonesia. 

Sebagai daerah pertanian yang subur, Gowokpos tidak hanya 

memerluhkan modal pengembangan untuk terus memproduksi sayuran 

tetapi juga pengembangan pemasaran dan penjualan produksi mereka 

agar optimal untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka 

sehingga tidak hanya menjamin kesejahteraan para petani namun juga 

kestabilan pangan masyarakat. 

Objective Media pemasaran yang tepat dan sesuai dengan perkembangan jaman 

sekarang yang mampu membantu menghubungkan petani Gowokpos 

dan masyarakat perkotaan adalah dengan penggunaan media aplikasi. 

Dengan penggunaan media aplikasi selain membantu para petani 

Gowokpos untuk memasarkan produk mereka secara langsung kepada 

konsumen tanpa perantara, masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginan mereka lebih mudah. Pemasaran produk mereka juga di 

lengkapi dengan store atau freshmart untuk membantu menjangkau 

wilayah di Jawa tengah agar produk mereka tetap unggul hingga ke 

tangan konsumen. 

Issue • Masyarakat kesulitan menemukan sayuran yang berkualitas, 

terjamin dan mudah dijangkau untuk diolah untuk menunjang pola 

hidup sehat. 

• Harga yang murah namun produk yang kurang unggul dipasar 

tradisional serta harga yang mahal di supermarket membuat 
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masyarakat kesulitan sayuran yang dapat menjangkau kebutuhan 

dengan harga yang sesuai. 

• Adanya kelangkaan dan kesulitan produk sayuran. 

Audience Keluarga, wirausaha, dan masyarakat yang tinggal di daerah Jawa 

Tengah dan Yogyakarta khususnya masyarakat yang tinggal di perkotaan 

seperti Semarang, Solo dan Yogyakarta. 

Insight •  Petani memiliki wadah dan sarana untuk menjual produksi 

mereka secara langsung kepada konsumen ketika panen 

sehingga harga dan jumlah produk yang terjual lebih 

meningkatkan dan stabil. 

• Masyarakat tidak perluh binggung apabila memerluhkan produk 

sayuran yang fresh dan berkualitas setiap saat untuk kapan saja 

terlebih harga dan fasilitas yang diberikan memudahkan mereka 

untuk mengakses dan memantau produk yang mereka inginkan 

setia saat. Sehingga sayuran yang mereka konsumsi dapat 

mendukung pola makan sehat mereka. 

• Masyarakat yang memiliki usaha juga akan dimudahkan dengan 

adanya aplikasi ini karena dapat menemukan produsen yang 

berkualitas dan mudah diakses sehingga bisa menjamin dan 

mendukung usaha produksi mereka setiap saat.  

Opportunity  Dengan keunggulan produk dan fasilitas yang diberikan, kebutuhan 

sayuran akan terus meningkat sehingga masyarakat akan banyak yang 

menggunakan aplikasi untuk untuk memudahkan mereka mendapatkan 

sayuran sehat. Terlebih dengan meningkatnya kesadaran mereka untuk 

menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan sehat mereka dengan 

produk yang berkualitas untuk mewujudkan hidup sehat. Selain itu 

dengan adanya banyak permintaan kebutuhan, maka para petani dan 

masyarakat Gowokpos dapat melakukan pengembangan produksi 

mereka untuk bisa memperluas hasil produksi mereka untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang beragam.  

Challenge • Jumlah kebutuhan dengan jumlah hasil panen yang tidak menentu 

karena menggunakan sistem panen. 
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• Menjaga kualitas produk agar tetap terjamin sampai kepada 

konsumen. 

• Pengembangan aplikasi agar terus dapat memenuhi 

keberagaman kebutuhan sayuran masyarakat yang tetap terjamin 

namun juga mudah dan praktis digunakan. 

Tabel 3.2. Creative Brief 

 

 III.3.2.     Tema dan Judul 

      III.3.2.1.     Tema  

Tema dalam perancangan ini adalah “dari Kami, untuk Anda”. 

Dengan tema yang memiliki makna dari petani untuk masyarakat ini, 

ingin menggambarkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan hal 

yang terbaik untuk mereka dari orang yang tepat. Selain itu tema 

tersebut juga menggambarkan menggenai jalinan hubungan 

kepercayaan petani dan masyarakat atas kerjasama yang mereka jalin 

terkhusus dalam interaksi jual beli produk petani Gowokpos. 

      III.3.2.2.     Judul 

Judul dalam perancangan ini adalah” Latani” atau Lahan 

Pertanian Petani dari Gowokpos dengan menggunakan penyingkatan 

kata untuk menimbulkan kesan unik, menarik dan mudah diingat oleh 

masyarakat. Selain itu “Latani” menjadi wadah usaha para petani untuk 

menjual produk mereka langsung kepada konsumen.   

 III.3.3.     Strategi Pendekatan Perancangan 

     III.3.3.1.     Gaya Desain 

Pada perancangan ini digunakan untuk mewujudkan stratgei 

visual yaitu dengan menggunakan gaya illustrasi dengan teknik semi 

realis yang sederhana dan natural. 

     III.3.3.2.     Tipografi 
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Dalam perancangan ini akan menggunakan tipografi 

menggunakan mix tipografi. Dimana digunakan jenis font script yang 

mampu menggambarkan kesan natural dengan gaya goresan tangan 

dan jenis font san serif untuk memberikan kesan konsistensi serta 

mempermudah penulis dalam melakukan pengaplikasi serta 

mempermudah konsumen dalam membaca terlebih adanya 

pengolahan tipografi.  

     III.3.3.3.     Warna  

Dalam pemilihan warna, penulis menggunakan warna-warna 

yang menggambarkan kesegaran, keasrian serta kesejukan seperti 

warna -warna cerah hijau , biru , kuning yang di kombinasikan dengan 

warna-warna lainnya ke dalam visual perancangan sehingga mampu 

menimbulkan kesuksesan dalam berkomunikasi ke pada konsumen. 

 III.3.4.     Strategi Pendekatan Verbal 

Dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi, penulis dalam 

perancangan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari untuk 

mempermudah konsumen dalam megangkap, namun juga menggunakan bahas 

Inggris untuk beberapa istilah dalam penggunaan aplikasi dan pertanian yang 

menggunakan bahasa Inggris agar tidak terjadinya kesalahan dan 

kekurangpahaman konsumen. Untuk target perancangan ini, gaya verbal yang 

diterapkan tetap komunikatif, bersahabat namun tetap terpecaya karena dari kunci 

tersebutlah mampu meyakinkan konsumen atas produk sayuran Gowokpos yang 

unggul.  

 III.3.5.     Strategi Pendekatan Media 

Dalam strategi media, dalam perancanagan ini, menggunakan media utama 

yaitu branding dan aplikasi , serta media pendukung yaitu kemasan dan store untuk 

mendukung agar tujuan dalam perancangan ini dapa terwujud. Pemilihan media 

aplikasi digunakan untuk membantu petani Gowokpos memasarkan produk mereka 

yang didukung dengan brand sebagai cirikhas dari Gowokpos. Sselain itu 

penggunaan media aplikasi ini mengikuti perkembangan jaman yang akrab dengan 
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penggunaan aplikasi karena banyak digunakan oleh semua kalangan melalui 

smartphone mereka sehingga dekat dan praktis digunakan. Disediakan pula 

freshmart sebagai salah satu media pendekatan yang didukung dengan penerapan 

media kemasan yang tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menjaga keamanan 

sayuran tetapi juga menjadi media menyampai pesan kepada masyarakat. 

Media pengaplikasian perancangan ini menggunakan media promosi untuk 

mengkomunikasikan informasi kepada konsumen dengan baik agar pesan mampu 

tersampaikan. Seperti penggunaan media sosial serta media-media seperti billboard, 

umbul-umbul dan berbagai media laninnya. 

 III.3.6.     Strategi Penyampaian Pesan 

Tahapan Media Waktu 

Attention • Tema pada tahapan ini adalah “Cara baru lebih Seru “ dengan 

Topik yang diangkat “Tahukan Anda ?” dengan mengajak 

masyarakat untuk mencari tahu tips, trick, cara baru dan seru 

informasi seputar sayuran. Pertanyaan akan dihubungkan 

dengan fokus topik dari setiap majalah. Seperti majalah masak, 

akan diangkat pertanyaan yang membahas seperti “ Tahukan 

anda,manfaat sayuran bagi kesehatan?”. Dari beberapa media 

tersebut akan tersedia barcode ataupun koneksi yang akan 

menghubungkan konsumen atau pembaca ke tahapan 

berikutnya. 

• Menggunakan media cetak : 

Majalah ( Wanita, Masak, Usaha Bisnis,Kesehatan )  

Billboard ( Semarang, Yogya, Solo ) 

• Menggunakan media sosial : 

Instagram , Facebook , Line 

1 bulan 

July 2017-

Agustus  

2017 

Interest • Tema dan Topik yang diangkat “ Cara baru, untuk Anda” , 

dimana tahapan ini merupakan kelajutan dan berhubungan 

dengan tahapan sebelumnya. Melalui media video dan 

dilajutkan dengan media cetak, masyarakat akan diberikan 

informasi seputar sayuran yang merupakan jawaban atas 

3 bulan 

July-

September 

2017 
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persoalan pada tahapan sebelumnya. Ddari situ setidak 

langsung diinformasikan mengenai keunggulan sayuran yang 

ditawarkan latani yang nanti berlajut dengan pemberian 

informasi mengenai latani. 

• Menggunakan media cetak : 

Majalah ( Wanita, Masak, Usaha Bisnis,Kesehatan )  

• Menggunakan media sosial : 

YouTube ( Video), Instagram , Facebook , Line. 

Search  • Tema “ Cara Baru, Untuk Anda” dari tahapan sebelumnya, 

masyarakat akan tertarik dengan keunggulan baik dari produk 

serta kemudahan cara yang diberikan latani. Untuk semakin 

menyakinkan masyarakat akan di luncurkan media aplikasi dan 

penekanan latani “ Dari kami, Untuk Anda” untuk meyakinkan 

masyarkat mengenai latani.  

• Menggunakan media cetak : 

Majalah ( Wanita, Masak, Usaha Bisnis,Kesehatan )  

Billboard ( Semarang, Yogya, Solo ) 

• Menggunakan media sosial : 

Instagram , Facebook , Line 

1 bulan 

September  

2017 – 

October 2017 

Action • Tema dan Topik “ Dari kami Untuk Anda” pada tahap ini 

aplikasi yang diluncurkan akan diikuti dengan peluncuran 

freshmart sebagai media pendukung dari brand Latani. Pada 

peluncurannya akan dikaitkan untk memperingati hari pangan 

dunia untuk mempermudah menyampaikan informasi dan 

pesan kepada masyarakat. 

• Menggunakan media cetak : 

Majalah ( Wanita, Masak, Usaha Bisnis,Kesehatan )  

Billboard ( Semarang, Yogya, Solo ) 

Banner ( Semarang, Yogya, Solo ) 

• Menggunakan media sosial : 

Instagram , Facebook , Line. 

October 2017  

-Dst 

 

Nb: October 

– 

memperingati 

hari pangan 

dunia 
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Share • Tema dan Topik yang diangkat “ Dari kami, untuk kalian” 

adalah mengenai kepuasan pengguaan aplikasi serta 

keuntungan lebih dari penggunaan aplikasi “Latani”. Juga 

berisikan ajakan untuk kami ( pengguna latani ) untuk kalian( 

yang masyarakat yang belum menggunakan)  menggunakan 

aplikasi ini. Masyarkat baik yang telah menggunakan maupun 

belum menggunakan dapat berpartisipasi dimana nanti 

masyarakat mendapat keuntungan dengan adanyapoint /  

voucher maupun sistem poin bagi pemilik account. 

• Menggunakan media cetak : 

Majalah ( Wanita, Masak, Usaha Bisnis,Kesehatan )  

• Menggunakan media sosial : 

Instagram , Facebook , Line 

November 

2017 - Dst 

Tabel 3.3. Strategi Penyampain Pesan 

 III.3.4.     Anggaran Perancangan  

Tahapan Perincian Jumlah Biaya 

Attention Iklan Majalah 

 ( Majalah Masak, Majalah Usaha,  Majalah 

Kesehatan dan Majalah Wanita ) 

1x 

@Rp.5.000.000,00 

Rp. 20.000.000,00 

Billboard (  Semarang- Solo-Yogyakarta) 1x 

@Rp.4.000.000,00 

Rp.12.000.000,00 

Media Sosial 

(Facebook,Instargram, Line ) 

30 hari x 

@Rp.100.000,00 

Rp.3.000.000,00 

Interest Iklan Majalah ( Majalah Masak, Majalah 

Usaha,  Majalah Kesehatan dan Majalah 

Wanita ) 

2x 

@Rp.5.000.000,00 

Rp.40.000.000,00 

Media Sosial  

(Facebook,Instargram, Line,Youtube ) 

30 hari x @Rp. 

100.000,00 

Rp.3.0000.000,00 

Search Iklan Majalah ( Majalah Masak, Majalah 

Usaha,  Majalah Kesehatan dan Majalah 

Wanita ) 

1x 

@Rp.5.000.000,00 

Rp.20.000.000,00 
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Media Sosial  

(Facebook,Instargram, Line,Youtube ) 

30 hari x 

@Rp.100.000,00 

Rp. 3.000.000,00 

Billboard ( Semarang-Solo-Yogyakarta) 1x 

@Rp.4.000.000,00 

Rp.12.000.000,00 

Aplikasi 1x Rp.40.000.000,00 

Akun GooglePlay dan Appstore 1x Rp.2.000.000,00 

Action Iklan Majalah ( Majalah Masak, Majalah 

Usaha,  Majalah Kesehatan dan Majalah 

Wanita ) 

1x 

@Rp.5.000.000,00 

Rp.20.000.000,00 

Media Sosial  

(Facebook,Instargram, Line,Youtube ) 

30 hari x 

@Rp.100.000,00 

Rp. 3.000.000,00 

Billboard ( Semarang-Solo) 1x 

@Rp.4.000.000,00 

Rp. 8.000.000,00 

Share Iklan Majalah ( Majalah Masak, Majalah 

Usaha,  Majalah Kesehatan dan Majalah 

Wanita ) 

1x 

@Rp.5.000.000,00 

Rp.20.000.000,00 

Media Sosial  

(Facebook,Instargram, Line,Youtube ) 

30 hari x 

@Rp.100.000,00 

Rp. 3.000.000,00 

Jumlah Total  Rp. 

209.000.000,00 

Tabel 3.4. Perancangan Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


