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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1 Analisis 

Perkembangan ilustrasi dengan media komik karya anak bangsa sekarang ini 

mengalami kemajuan yang bagus dengan semakin banyaknya komik yang bermunculan 

khusus nya yang mendominasi adalah komik strip. Komik strip adalah komik yang langsung 

selesai dalam cerita singkatnya dengan beberapa panel memanjang satu baris, namun saat 

ini dimasyarakat juga sering terdapat komik strip dengan beberapa baris dan kolom untuk 

dijadikan agar lebih praktis dalam pengemasannya dan diantaranya digunakan sebagai 

media untuk berpromosi 

III.1.1 Wayang Orang Ngesti Pandowo 

Wayang Orang Ngesti Pandowo merupakan suatu kesenian wayang orang 

yang berada di Semarang yang harus dilestarikan karena kesenian ini sudah 

terpinggirkan dan jika tidak dilestarikan keberadaannya akan menghilang. Pelestarian 

harus melibatkan generasi muda yang merupakan penerus suatu budaya. Pengenalan 

harus dilakukan terlebih dahulu kepada generasi muda karena dari hasil survei yang 

didapatkan para generasi muda sebagian 56,6% responden tidak tahu tentang adanya 

wayang orang di Semarang dan 81,1% mereka tidak mengetahui tentang wayang 

orang Ngesti Pandowo 

 

Diagram 3.1. Tanggapan Responden Tentang Wayang Orang 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

. 

Diagram 3.2. Tanggapan Responden Tentang Ngesti Pandowo 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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III.1.2 Punakawan 

Dalam perancangan pembuatan komik dengan penokohan punakawan sebagai 

tokoh utama komik strip dibutuhkan karakter, sifat dan bentuk dari masing masing 

tokoh Punakawan (Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong) dengan maksud supaya 

pembuatan karakter memiliki ciri khas masing masing supaya masyarakat paham dan 

mengenali perbedaan antara keempat punakawan. Punakawan diambil karena 

merupakan tokoh pewayangan asli dari Indonesia, kehadirannya dalam suatu 

pertunjukan selalu dinantikan oleh penonton karena kelucuannya, dan punakawan 

merupakan rakyat jelata yang bebas bergaul dengan siapa saja tanpa memandang 

status masyarakat. Dalam tokoh punakawan menurut survei dari 53 responden 90,6% 

mengetahui tentang tokoh Punakawan (Semar, Gareng, Petruk, dan bagong). 

 

Diagram 3.3. Tanggapan Responden Tentang Punakawan 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

Punkawan dalam wayang orang Ngesti Pandowo 

1. Tokoh wayang orang Ngesti Pandowo dalam punakawan, Semar diperankan oleh 

bapak Suhardi (huluk) yang berusia 42 tahun dan sudah selama 15 th mengabdi di 

Ngesti Pandowo. Tokoh semar menurut beliau memiliki ciri khas jambul putih yang 

terdapat aji-ajian, badan besar, sabar, memiliki sifat membimbing dan  selalu 

mengarahkan. 

 

 

Gambar 3.15 Suhardi Sebagai Semar 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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2. Gareng diperankan oleh Sumarbagio  dengan usia 51 tahun, beliau menggeluti 

dunia wayang orang sejak saat masih kecil bersama dengan bapak Widayat 

hingga saat ini. Karakter gareng adalah cacat mata (kero), kaki pincang, hidung 

besar, tangan ceko, wajah beda, ngeyel , dan nakal. 

 

 

Gambar 3.16. Sumarbagio Sebagai Gareng  

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

3. Bapak Widayat dengan usia 48 tahun dalam punakawan memerankan sebagai 

tokoh Petruk dengan penggambaran karakter yang pintar, selalu menerangkan, 

berbadan tinggi, dan bagian tubuh serba panjang.  

 

 

Gambar 3.17. Widayat Sebagai Petruk 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

4. Bagong diperankan oleh bapak Totok Pamungkas  dengan usia 54 tahun dengan 

karakter bodoh namun sok pinter , dengan mata besar, bibir lebar, perut buncit, 

dan pendek 
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Gambar 3.18. Totok Pamungkas Sebagai Bagong 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

III.1.3 Kota Lama Semarang 

Kota Lama Semarang terletak tak jauh dari titik nol kilometer kota Semarang, 

kota lama terdiri dari puluhan bangunan kuno yang berdiri sejak era penjajahan 

Belanda. Keadaan kota Lama dahulu hingga saat ini masih memiliki nuansa jadul 

sangat terasa dengan bangunan arsitektur ciri khas Belanda. Dalam perancangan 

komik strip dengan latar belakang kota lama akan sangat menarik ketika adanya suatu 

tempat yang memiliki ciri khas yang kuat seperti halnya Kota Lama Semarang. Kota 

Lama dalam suvei merupakan tempat yang menonjol dalam kawasan kota Semarang 

dibandingkan dengan ikon semarang lainnya. 

 

 

Diagram 3.4. Tanggapan Responden Tentang Lokasi Yang menonjol di Semarang 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

III.1.4  Komik  

Dalam komik hal yang dapat disimpulkan adalah pembuatan komik yang baik 

harus memperhatkan dalam pembuatannya mulai dari penyajian gagasan, ikon, 

momen, alur, warna, panel, dan karakter. 
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III.1.5 Teori Komunikasi dan Media Komunikasi 

Dari teori komunikasi dan kedia komunikasi dapat disimpulkan bahwa setiap 

pesan yang akan disampaikan dari pengirim harus sampai pada target audience 

secara tepat sasaran dengan menggunakan media yang sesuai dengan keadaan 

target audience.  

 

III.1.6 Instagram 

Instagram merupakan salah satu media sosial yang digunakan dalam 

komunikasi penyampaian visual kepada masyarakat yang saat ini termasuk media 

yang sedang marak digunakan oleh berbagai kalangan khususnya anak muda. Dari 

survei diketahui bahwa 53 responden dengan usia 17-25 tahun memilih instagram 

sebagai media social yang sering digunakan saat ini yang kedua line lalu facebook dan 

youtube. 

 

Diagram 3.5. Tanggapan Responden Tentang Media Sosial Yang sering Digunakan 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

III.1.7 Layout 

Kesimpulan dari penataan teori layout adalah dalam sebuah komik strip harus 

memudahkan pembaca dengan menampilkan layout yang baik agar komunikatif 

dengan menggunakan panel yang sedikit agar mudah terbaca dengan komposisi yang 

stabil dan hindari susunan panel yang tidak beraturan. Dari survei menggunakan cara 

kuesioner didapatkan bahwa penggunaan layout secara rapi menunjukkan respon 

yang baik dalam pembuat layout pada komik. Layout persegi menjadi pilihan utama 

dalam penampilan pada layar instagram karena terkesan memanfaatkan seluruh ruang 

yang ada dalam tampilan instagram yang berbentuk persegi pula. 
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Diagram 3.6. Tanggapan Responden Tentang Layout Yang Menarik 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

III.1.8  Karakter 

Dalam komik, karakter menjadi hal terpenting untuk menceritakan sebuah 

cerita. Karakter menjadi hal yang sangat fundamental, dalam setiap cerita komik pasti 

ada karakter yang paling menonjol dan karakter utama yang menjadi jiwa dari cerita 

tersebut. Dalam pemilihan karakter pasti sang pencipta komik sudah memikirkan jauh 

hari tentang bagaimana karakter yang dibuat supaya konsumen dapat tertarik kedalam 

sebuah karakter tersebut.  

 

III.1.9 Warna 

Peran warna sangat penting bagi sebuah karya karena akan menambah daya 

tarik seseorang untuk melihatnya. Sebuah perbedaan dalam proses penglihatan akan 

menonjol jika terdapat suatu warna karena seseorang melihat secara sekilas pasti 

yang terlihat bukan bentuk ataupun lainnya melainkan sebuah warna yang ada pada 

objek tersebut. Dalam perancangan komik strip tentunya warna menjadi suatu pilihan 

yang harus diaplikasikan untuk menarik perhatian dan sebagai media yang baik untuk 

pengenalan secara psikologis bagi masyarakat. Warna dalam . Dalam survei 53 

responden 69,8% lebih menyukai warna dengan saturasi yang cerah cenderung ke soft 

color dan value yang terang.  
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Diagram 3.7. Tanggapan Responden Tentang Warna 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 

 

III.1.10 Ekspresi 

Penggambaran ekspresi dibuat secara bebas berdasarkan imajinasi, presepsi, 

maupun penafsiran dari penggambar terhadap obeknya. Indikator yang paling jelas 

emosi karakter dalam hal wajah adalah alis, yang didukung dengan mata dan mulut. 

Ekspresi dalam cerita sebuah manga seperti ekspresi senang, sedih dan lainnya 

terasa lebih ekspresif dibanding dengan ekspresi wajah para aktor. Hal itu merupakan 

suatu kelebihan seorang mangaka yang memperhatikan ekspresi dalam segala situasi  

dengan menggambar ekspresi wajah yang lebih menyentuh daripada ekspresi pada 

film. Gambar ekspresi dibuat dengan dilebih-lebihkan atau dramatisasi dengan 

komposisi bebas bahkan abstrak cukup menarik bagi sebagian orang yang melihatnya. 

 

 

Diagram 3.8. Tanggapan Responden Tentang Ekspresi 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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III.1.11 Bentuk 

Bentuk dalam sebuah karakter jika mempunyai bentuk yang berbeda akan 

membuat suatu arti yang berbeda pula dan karakteristik yang bermacam jenisnya. 

Dengan bentuk sesuatu dapat menyampaikan pesan tanpa memberi pesan secara 

verbal. 

 

III.1.12 Tipografi 

Tipografi merupakan hal yang penting dalam komik yang memudahkan untuk 

mengerti dan memahami apa cerita yang akan disampaikan. Dalam pemilihan jenis 

font akan memudahkan bila font yang dipakai jelas dan mudah dalam keterbacaannya. 

 

III.1.12 AISAS 

Teori AISAS dengan melalui proses yang sudah dirancang akan membuat 

produk tersampaikan oleh penerima dengan tepat sasaran dalam jangka waktu yang 

sudah ditentukan. 

 

III.1.13 SWOT 

 

Strength (Kekuatan) 

 Wayang orang merupakan budaya di Indonesia 

yang harus dilestarikan. 

 

Weakness 

(Kelemahan) 

 Mayoritas anak muda kurang mengenal Ngesti 

Pandowo 

 Anak muda cenderung lebih memilih budaya lain 

Opportunity 

(Kesempatan) 

 Media komunikasi semakin berkembang dan 

pengguna internet semakin besar 

 

 

 

Threats (Rintangan) 

 Lingkungan yang mempengaruhi setiap anak muda 

berbeda. 

 Perlu kesabaran untuk mengenalkan Ngesti 

Pandowo ke anak muda. 

 Bukan hanya untuk menghibur target sasaran, 

namun akan menyadarkan mereka bahwa mereka 

juga harus ikut memberikan tanggapan dan 

perubahan. 

 
Tabel 3.1.  Analisa SWOT  

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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III.2 Khalayak Sasaran 

III.2.1 Geografis 

Primer  : Semarang 

Sekunder : Jawa tengah 

 

III.2.2 Demografis 

Pemuda SES B dengan usia 17-25 tahun yang merupakan tingkatan ke 2 dari 

semua SES dengan presentase 22% dari keseluruhan masyarakat dan juga sudah 

mudah dijangkau dengan media komunikasi, dan sekunder SES A. 

 

III.2.3 Psikografis 

Pemuda  yang masih memerlukan pembinaan dan pemupukan jati diri, sebagai 

wahana untuk menumbuhkan nilai, persepsi, sikap positif, produktif, kesadaran akan 

rasa nasionalisme, kecintaan, antusias, dan kepedulian terhadap nilai-nilai 

kebudayaan. 

III.3 Strategi Komunikasi 

Beberapa cara sudah dilakukan manajemen, pemerintah, dan relawan untuk 

mengenalkan Ngesti Pandowo pada masyarakat namun masih belum efektif. Dari 

permasalahan ini didapatkan suatu ide yaitu penanaman Ngesti Pandowo lewat media visual 

yang akan mudah untuk dipahami dan membuat orang tertarik melihatnya, Daryanto (1993) 

mendefinisikan media visual itu sebagai alat peraga yang digunakan dalam proses belajar 

yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual memegang peran yang sangat 

penting dalam proses belajar, dan memperlancar pemahaman serta memperkuat ingatan, 

dan dapat menumbuhkan daya tarik seseorang yang melihatnya.  

 

III.3.1 Creative Brief 

Media Visual yang akan diterapkan dalam perancangan adalah visual komik 

strip yang bercerita tentang Semarang dengan pengangkatan tokoh Ngesti Pandowo 

yaitu Punakawan (Semar, Gareng, Petruk, Petruk, dan Bagong) sebagai tokoh dalam 

perancangan komik strip. Penggambaran tokoh Punakawan akan dilakukan dengan 

penggambaran tokoh yang mempunyai suatu ciri khas bentuk, warna, ekspresi, dan 

watak tokoh sehingga akan mudah untuk dikenal dan diingat oleh masyarakat. Untuk 

memperkuat kesan adanya Ngesti Pandowo yang berada di Semarang akan 

mengangkat suatu kejadian, kebiasaan, suasana, dan cerita lainnya ditempat yang 

tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat kota Semarang dan juga akan sangat 

membantu dalam penanaman ke pemikiran masyarakat yaitu Kota Lama Semarang 
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yang sudah terkenal sejak dahulu menjadi ikon Semarang dan sekarang juga sering 

digunakan oleh anak muda untuk berkumpul menghabiskan waktu mereka.  

 

Mengapa diperlukan pengenalan? 

Wayang Orang Ngesti Pandowo suatu kesenian wayang orang sudah 

terpinggirkan dan hampir hilang, jika tidak dilestarikan kembali oleh masyarakat 

khususnya generasi muda maka tidak mustahil wayang orang ini akan menghilang.  

Pengenalan harus dilakukan terlebih dahulu karena masyarakat sekarang tidak tahu 

tentang keberadaan Ngesti Pandowo dan hanya sebagian kecil saja dari masyarakat 

yang mengetahuinya.  

 

Apa yang akan dilakukan dalam proses pengenalan? 

Media dalam pengenalan yang paling mudah untuk semua orang adalah media 

visual. Dengan media visual orang mudah melihat dan tertarik karena setiap orang 

pasti lebih suka media visual daripada verbal yang hanya berisi tulisan saja. Media 

pengenalan yang akan digunakan adalah media visual berupa komik strip yang saat ini 

sedang dalam masa perkembangan yang baik. Cerita yang diangkat dalam 

perancangan komik strip Ngesti Pandowo adalah cerita komedi yang menjadi ciri khas 

juga bagi pewayangan Ngesti Pandowo dalam pementasannya dan juga cerita komedi 

lebih banyak menarik minat baca bagi anak muda dengan didapatkan fakta bahwa 

seringnya muncul komik strip komedi di media sosial lebih direspon baik daripada 

komik genre lainnya. Media yang digunakan dalam pengenalan adalah media online 

yang sekarang lebih dari setengah penduduk Indonesia terhubung ke internet dengan 

survei yang dilakukan oleh Aosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) 

pada tahun 2016 dari 25,2 juta orang Indonesia 132,7 juta orang Indonesia terhubung 

dengan internet dan kemudian media yang dipakai kedua adalah media offine. Media 

utama yang digunakan sebagai wadah adalah media sosial yang saat ini sedang naik 

daun yaitu instagram yang hanya menampilkan tayangan utama visual dengan verbal 

yang mendukungnya dan juga media online lainnya seperti facebook, youtube, dan 

Line@. Sedangkan media sekunder untuk pengenalan yaitu media offline seperti 

stiker, totebag, pin,  dan baju yang akan dibagikan kepada masyarakat. 

 

Siapa tokoh yang akan digunakan dalam pembuatan komik strip? 

Tokoh yang akan digunakan adalah tokoh punakawan: 

1. Semar akan digambarkan dengan ciri khas memiliki jambul, badan besar, dengan 

sifat sabar, memiliki sifat membimbing dan  selalu mengarahkan ke hal yang baik. 
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2. Gareng digambarkan dengan karakter tubuh cacat mata (kero), hidung besar, 

tangan ceko, mulut sumbing, jidat yang nonjol, wajah sisi yang lain berbeda 

dengan sifat ngeyel, dan nakal. 

3. Petruk digambarkan sebagai pemuda dengan karakter yang pintar, suka 

bercanda, baik dalam ucapan dan tingkah laku, selalu menerangkan, berbadan 

tinggi, dan bagian tubuh serba panjang. 

4. Bagong dengan karakter bodoh namun sok pinter, seenaknya, kurang tata karma, 

dengan mata besar, bibir lebar, perut buncit, badan bulat dan pendek 

 

Tokoh punakawan diangkat karena alasan: 

1. Punakawan merupakan wayang asli Indonesia 

2. Dalam pertunjukkan wayang orang, penonton selalu menantikan pertunjukan 

hiburan goro-goro yang diperanankan oleh punakawan  

3. Punakawan merupakan rakyat jelata yang hidup dan berkumpul bersama 

masyarakat. 

 

Dimana lokasi yang akan dipakai? 

Lokasi yang dipakai untuk melatarbelakangi komik adalah Kota Lama 

Semarang terletak tak jauh dari titik nol kilometer kota Semarang yang memiliki ciri 

khas yang kuat dengan kesan bangunan arsitekturnya. Antara Ngesti Pandowo dan 

Kota Lama sendiri memiliki kesamaan yaitu terletak di Semarang, keduanya 

merupakan warisan kota Semarang, dan sama sama memiliki kesan jaman dahulu. 

 

Kapan akan dilakukan perancangan dan pengenalan?  

Waktu yang akan digunakan dalam perancangan sekitar dua bulan dengan 

minimal 50 cerita komik strip sekaligus untuk cadangan ketika masa pengenalan 

mengalami kekurangan bahan agar selalu terjaga konsisten. Pengenalan dilakukan 

ketika perancangan dalam dua bulan itu sudah selesai. 

 

Bagaimana  cara agar masyarakat mengenal Ngesti Pandowo dengan media 

komik? 

 Komik strip saat ini mulai banyak muncul di instagram sebagai sarana hiburan 

bagi orang yang melihatnya. Dengan suatu cerita komik humor  dan konsisten dalam 

setiap pembuatan, jumlah panel, alur cerita, dan waktu terbit banyak orang dapat 

menjadi tertarik untuk selalu membacanya. Dan jika setiap orang yang melihat suatu 

tampilan setiap harinya, tampilan itu akan selalu tertanam  dengan sendirinya pada 

setiap orang. Melalui media online komik akan diupload setiap hari satu cerita komik 
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strip dan untuk media offline sendiri akan dibagikan poster, totebag, kaos, pin dan 

stiker yang dibuat untuk mengenalkan komik Ngesti Pandowo kepada masyarakat.  

 

III.3.2 Judul Komik 

Dengan keadaan orang sekarang yang selalu ingin tahu “kepo” dengan rasa 

penasaran yang tinggi. Judul komik yang akan dipakai adalah nama asli “Ngesti 

Pandowo” hal ini dimaksudkan agar ketika keberadaan komik ini diketahui banyak 

orang, orang akan merasa aneh dengan punakawan yang berjumlah 4 orang tetapi 

kenapa namanya Ngesti Pandowo yang pandowo sendiri berjumlah 5 orang. Orang 

akan mencari tahu dengan nama Ngesti Pandowo, sehingga secara perlahan orang 

tahu dengan sendirinya apa itu Ngesti Pandowo. 

 

III.3.3 Gaya Gambar 

Gaya gambar akan dilakukan dengan penggambaran sederhana dan simple 

dengan cartoon style yang saat ini disukai anak muda dan juga orang akan mudah 

memahami keadaan dan cerita yang dibuat. Ekspresi yang dibuat akan berbentuk 

ekspresi secara berlebihan yang lucu agar pembaca merasa terhibur. Warna yang 

dirancang dengan menggunakan value yang terang dan pewarnaan yang cerah sesuai 

dengan survey responden menyukai warna yang terlihat bersih dan cerah. 

 

III.3.4  Skenario 

Jalan cerita komik akan mengangkat kejadian apapun yang berada di area Kota 

Lama Semarang dengan 70% cerita menghubungkan kejadian dengan unsur 

pewayangan Ngesti Pandowo. Dalam penayangan tokoh tidak akan selalu 

memunculkan 4 tokoh punakawan sekaligus agar para pembaca tidak merasa bosan 

dengan tokoh yang selalu berkumpul dalam setiap ceritanya.  

  

III.3.5 Layout Komik Strip 

Layout komik akan menggunakan layout persegi dengan format 2 baris dan dua 

kolom sehingga membentuk persegi pula yang sesuai dengan format media utama 

yaitu Instagram. Komik dibuat mengikuti alur orang membaca pada umumnya dengan 

urutan dari kiri ke kanan lalu turun mulai dari kiri lagi lanjut ke kanan yang beralur ”Z” 

dan balon dialog berada diatas secara keseluruhan berbentuk persegi panjang 

ataupun nantinya menyesuaikan dengan percakapan yang terjadi.  
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III.3.6  Media 

Media utama yang digunakan dalam pengenalan adalah media sosial 

Instagram yang merupakan media yang sering digunakan oleh pemuda sekarang ini 

dengan nama “komik_ngestipandowo”.  

Media pendukung dalam pengenalan adalah 

1. Media Facebook, Line@, dan Youtube 

Merupakan media yang menempati tingkatan atas dalam pemakaiannya 

oleh orang dengan usia 17-25 tahun. 

2. Pembuatan Teaser 

Teaser yang dibuat akan diupload di semua media social yang akan 

digunakan dengan durasi 20-60 detik. 

3. Merchandise 

Media yang dipakai adalah stiker dengan ukuran diameter 8 cm dengan 

bahan vinyl yang tahan air, gantungan kunci pin dengan ukuran diameter 

5,8 cm, totebag blachu ukuran 30x40 dan baju ukuran L dan M  yang akan 

dibagikan kepada masyarakat. 

 

III.3.7 Strategi Penyampaian Pesan AISAS 

 
AISAS 

 
Media 

 
Kegiatan 

Tanggal 
(2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attention 

 
 
 

Instagram 
 
 
 
 

Poster 
 
 

Instagram, 
Youtube, 
Facebook 

 
Facebook 

 

 

 Membuat Facebook Komik Ngesti Pandowo 
dan Instagram dengan nama 
komik_ngestipandowo 

 

 Mengupload karakter punakawan  secara 
berkala yang sudah dibuat di Instagram 
sebagai pengisi pengenalan komik 

 

 Menempelkan poster afeksi di area kampus 
dan sekolahan di Semarang  

 

 Mengupload teaser di Youtube, Facebook, 
dan Instagram. 

 

 Mengupload Iklan di Facebook dengan di 
share ke grup pecinta komik dan grup lain 

 

 
10 Juni  

 
 
 
 

13-17 Juni 
 
 
 
 

20 Juni 
 
 

20 Juni  
 

21 Juni 
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Interest 

 
Instagram 

 
Sticker 

 
 
 
 

Poster 
Instagram 
Facebook 

 
 
Instagram 

 

 Spam komentar  di Instagram  
 

 Membagikan kepada masyarakat dan 
menempel sticker di sekolahan, kampus, 
dan di tempat yang mudah dilihat oleh 
masyarakat  

 

 Memasang poster kognisi di area kampus 
dan sekolahan di Semarang dan 
memasang sebagai iklan di media social 
 

 Mulai mengupload komik strip di Instagram 
 

 Memfollow Instagram lain 100 
Instagram/hari untuk menarik perhatian 
agar melihat Instagram 
komik_ngestipandowo 

 
1-31 Juli 

 
 
 

8-15 Juli 
 
 
 

10 Juli 
 
 

15 Juli 
 
 

1-27 Juli 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Search 

 
Line@ 

 
Poster 

Instagram 
Facebook 

 
 

Instagram 
Facebook 

 

 Membuat Line@  
 

 Memasang poster changing behavior di 
area kampus, sekolahan Semarang dan 
memasang sebagai iklan di media social 
 

 Mempromosikan Line@ di Instagram dan di 
facebook 

 

 Membuat kaos, gantungan kunci pin, dan 
totebag untuk dibagikan kepada para 
follower yang beruntung setiap minggunya 
bagi aktif dalam mengikuti akun  

 

 
1 Agustus 

 
 

1 Agustus 
 
 

1-30 
Agustus 

 
 
 

20 Agustus 
 

 
 
 
 
 

Action 

 
Instagram 

Line@ 
Facebook 

 
Baju, pin, 
totebag 

 

 Dengan adanya suatu aktifitas akun dan isi 
yang menarik setiap orang pasti akan 
merespon yaitu dengan memfollow balik 
 

 Dengan adanya barang yang akan 
dibagikan, masyarakat pasti akan tertarik 
dan memiliki rasa penasaran dan membuat 
masyarakat menjadi aktif untuk mengikuti 
akun social komik ngesti pandowo  
 

 
 
 
 

1 
September 

 
 

Share 

 
Instagram, 
Facebook, 
Line, dan 

media 
offline 
lainnya 

 

 Jika sudah melakukan langkah tersebut 
dan memiliki respon yang bagus akan 
mudah bagi komik strip Ngesti Pandowo 
untuk dikenal oleh masyarakat dan di 
sebarkan oleh masyarakat. 
 

 
 

1 
September 

Tabel 3.2. AISAS 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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III.8   Strategi Anggaran 

 
No 

 
Jenis 

 

 
Ket 

 
@Harga 

 
Jumlah 

 
Total 

 
1. 

 
Poster 

 
Kertas Ivory 230 
 

 
Rp 3000 

 
300 

 
Rp.900.000 

 
2. 

 
Stiker 

 
Kertas Vinyl 
 

 
Rp350 

 
1000 

 
Rp.350.000 

 
3. 

 
Kaos (L&M) 
 

 
Cotton  

 
Rp 75.000 

 
20 

 
Rp.1.500.000 

 
4. 

 
Totebag 30x40 
 

 
Blachu 

 
Rp.50.000 

 
20 

 
Rp.1.000.000 

 
5. 

 
Ganci Pin 

  
Rp.2500 

 
100 

 
Rp.250.000 
 

 
6. 

 
Iklan 
Instagram paid 
promote 
 

  
 
Rp.300.000 

 
 
3 

 
 
Rp.900.000 

 
Total 

 
Rp.4.900.000 
 

 

Tabel 3.3. Strategi Anggaran 

(Sumber: Dokumen Pribadi 2017) 
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