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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1. Data Hasil Penelitian 

3.1.1. Kota Pekalongan 

3.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah 

  Pekalongan merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa 

Tengah yang letak wilayahnya  berada di pesisir pantai Utara. 

Kota Pekalongan memiliki perbatasan yaitu sebelah Timur 

adalah Kabupaten Batang, sebelah Utara Laut Jawa, sebelah 

Selatan adalah Kabupaten Banjarnegara dan Pekalongan, dan 

sebelah barat Kabupaten Pekalongan. Luas wilayah Pekalongan 

adalah 4.525 Ha atau 45,25 km². 

 

Gambar 3.1 Peta Administratif Kota Pekalongan 

(Sumber : http://petalengkap.blogspot.co.id) 

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 kelurahan yaitu 

Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan 

Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan 

Pekalongan Timur terdiri atas 7 kelurahan yaitu Kelurahan 

Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono, dan 

http://petalengkap.blogspot.co.id/
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Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 

kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, 

Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, dan Sokoduwet. 

Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 kelurahan yaitu 

Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, 

Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan, dan Panjang Baru. 

No Kecamatan 

Luas 

(Km²) 

Presentase 

Luas (%) 

1 Kecamatan Pekalongan Barat 10,5 22 

2 Kecamatan Pekalongan Timur 9,25 21 

3 

Kecamatan Pekalongan 

Selatan 10,80 24 

4 Kecamatan Pekalongan Utara 14,88 33 

TOTAL 45,25 100 

 

Tabel 3.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan 

(Sumber :Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2015) 
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3.1.1.2. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota 

Pekalongan Tahun 2017 

 

Gambar 3.2 Peta Rawan Bencana Banjir Rob 2017 

(Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Pekalongan) 
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3.1.1.3. Data Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan 

 

Gambar 3.3 Daftar Penanganana Rob 

(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan) 
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Gambar 3.4 Denah Penanganana Rob 

(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan) 

 

3.1.2. Daftar Pertanyaan Narasumber 

3.1.2.1 Dinas Kelautan dan Perikanan 

Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan 

pada tanggal 3 Agustus 2017, untuk mendapatkan informasi 

tentang fungsi serta tujuan Pusat Informasi Mangrove dibangun. 
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Narasumber oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas 

Keluatan dan Perikanan Kota Pekalongan. Berikut daftar 

pertanyaan yang diajukan: 

a. Tujuan dibangunnya Pusat Informasi Mangrove? 

b. Program kerja apa yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan 

untuk Pusat Informasi Mangrove? 

c. Usaha yang sampai saat ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikan untuk Pusat Informasi Mangrove? 

Berikut hasil wawancara dari Bpk. Budiyono, S.Pi MM: 

Pusat Informasi Mangrove merupakan salah satu strategi di 

Kota Pekalongan dalam usaha memberdayakan daerah pesisir 

pantai utara yang memiliki panjang 6,15 Km yang dimulai dari 

daerah Kelurahan Degayu sampai Kelurahan Pabean. Pusat 

Infromasi Mangrove (PIM) sudah mulai dibangun pada tahun 

2010 yang kemudia pada tahun 2013, Pusat Informasi Mangrove 

atau sudah diresmikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan 

PIM didirikan adalah untuk (1) restorasi tanaman mangrove yang 

sudah rusak, (2) pembelajaran tentang budidaya mangrove, (3) 

pemberdayaan masyarakat pesisir. Pusat Infromasi Mangrove 

(PIM) sendiri dinaungi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 

Pekalongan yang dibantu dengan Kelompok Masyarakat 

Pengawas Pesisir yang berada di Kelurahan Kandang Panjang. 

Kelompok Masyarakat Pengawas Pesisir ini sendiri memiliki 

kegiatan yaitu mulai dari penanaman vegetative seperti mangrove 

yang dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta penanaman 

fisik seperti tembok pantai dan geotube. 

Pengembangan Pusat Informasi Mangrove didukung oleh 

Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga Dinas Kelauta dan 

Perikan sendiri memiliki program yang dibuat untuk Pusat 

Informasi Mangrove yaitu (1) pembelajaran tentang mangrove, 

(2) penanaman yang bekerja sama dengan instansi terkait dengan 
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dana APBD, (3) Berencana melakukan penanaman dengan teknik 

guludan. 

Usaha yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan sendiri untuk PIM adalah pemberian fasilitas baik 

untuk penanaman dengan pemberian lahan di daerah PIM maupun 

luar daerah PIM, kegiatan sosialisasi serta pemberian lapangan 

kerja bagi masyarakat sekitar. Pengembangan PIM dalam 

tanamanan mangrove sendiri juga bekerja sama dengan Balai 

Pengelolaan Hutan Mangrove dan Institut Pertanian Bogor 

sebagai tujuan untuk memperlajari tehnik penanaman mangrove 

guna memaksimalkan pertumbuhan tanaman mangrove yang ada 

pada Pusat Informasi Mangrove. Teknik penanaman bronjong 

yang masih menjadi salah satu cara penanaman mangrove di 

Pusat Informasi Mangrove masih kurang efektif sehingga beralih 

menggunakan teknik guludan yang dianggap lebih efektif. Saat 

ini Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya dalam 

memaksimalkan pengembangan supaya lebih cepat dengan 

mengajak Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Periwisata untuk 

ikut ambil bagian dalam pengembangan Pusat Informasi 

Mangrove. 

3.1.2.2 Pusat Informasi Mangrove 

Wawancara juga dilakukan dengan narasumber Staff Full 

Timer Pusat Informasi Mangrove Kota Pekalongan yang 

dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2017. Adapun pertanyaan yang 

diajukan adalah sebagai berikut:  

a. Program apa saja yang dimiliki oleh Pusat Informasi Mangrove 

dalam pelestarian tanaman mangrove di Kota Pekalongan? 

b. Manfaat tanaman mangrove bagi lingkungan? 

c. Jenis tanaman yang ada di Kota Pekalongan apa saja? 

d. Bagaimana cara penanaman serta perawatan tanaman 

mangrove yang benar khususnya di Kota Pekalongan? 
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e. Harapan yang diinginkan setelah adanya Pusat Informasi 

Mangrove di Kota Pekalongan? 

Berikut hasil wawancara dari Sukmandari Hersandini, S.Hut: 

Program yang masih dijalankan sampai saat ini adalah 

kegiatan penanaman yang memanfaatkan 5,7 Ha lahan milik 

pemerintah, serta sosialisasi baik dari instansi atau lembaga 

terkait, komunitas, maupun relawan. Penanaman sendiri 

memanfaatkan bibit tanaman mangrove yang ada di Pusat 

Informasi Mangrove yang dikembangkan oleh Kelompok 

masyarakat pengawas pesisir. Sejauh ini apabila ada kegiatanan 

penaman, Dinas maupun PIM mencarikan lahan di Kota 

Pekalongan lainnya untuk ditanami mangrove dikarenakan lahan 

mangrove ingin dimanfaatkan untuk teknik penanaman yang baru 

yaitu teknik guludan. Sosialisasi sendiri masih sering dilakukan 

untuk tujuan pembelajaran maupun penelitian bagi siswa maupun 

mahasiswa yang ingin belajar tentang budidaya tanaman 

mangrove.  

Adanya Pusat Informasi Mangrove diharapkan mampu 

memberikan dampak positif bagi lingkungan Kota Pekalongan 

dalam penanggulangan abrasi dan air rob. Kegiatan sosisalisasi, 

penyediaan tanaman serta perawatan mangrove dari masyarakat 

mampu berkembang secara mandiri.  

Mangrove memiliki banyak manfaat dan memberikan efek 

positif dari kegiatan penanaman yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Manfaat positif penanaman mangrove yang sudah 

dirasa sendiri yaitu (1) dengan batang tanaman mangrove yang 

kuat mampu mengurangi bencana ombak dan angina besar, (2) 

pengangkatan sedimentasi tanah, (3) sebagai tepat pemijahan 

hewan laut seperti kepiting, ikan, udang dan lain sebagainya, (4) 

ekosistem pesisir menjadi lebih baik.  
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3.1.2.2.1 Jenis Tanaman  

Jenis tanaman mangrove yang berkembang atau 

dibudidayakan pada area Pusat Informasi Mangrove 

terdapat 16 jenis tanaman mangrove sejati dan tidak 

sejati yaitu: 

Nama 

Latin 

Famili Nama Lokal Keterang

an 

 Avicennia 

lanata 

Ridley 

Avicenni

aceae 

Sia-sia, api-api Kompone

n utama 

mangrove 

sejati 

Avicennia 

marina 

(Forssk.) 

Vierh 

Avicenni

aceae 

Sia-sia putih, 

sie-sie, api-api, 

pejapi, nyapi, 

api, sia, hajusa, 

pai 

Kompone

n utama 

mangrove 

sejati 

Bruguiera 

gymnorrhi

za (L.) 

Lam. 

Rhizoph

oraceae 

Lindur, 

tanjang-merah, 

salak-salak, 

totongkek, 

tancang, tumu, 

tanjang 

Kompone

n utama 

mangrove 

sejati 

Rhizophor

a 

apiculata 

Blume 

Rhizoph

oraceae 

Jangkah, 

slengkreng, 

tinjang, bakau 

Kompone

n utama 

mangrove 

sejati 

Rhizophor

a 

mucronata 

Lam. 

Rhizoph

oraceae 

Bakau, bako-

gandul, bakau-

genjah, bakau-

hitam 

Kompone

n utama 

mangrove 

sejati 

Rhizophor

a stylosa 

Griff. 

Rhizoph

oraceae 

Bakau, bako-

kurap, slindur 

Kompone

n utama 

mangrove 

sejati 

Sonneratia 

alba J. 

Sm. 

Sonnerat

iaceae 

Prapat, bropak, 

padada bogem 

Kompone

n utama 

mangrove 

sejati 

Sonneratia 

caseolaris 

(L.) Engl. 

Sonnerat

iaceae 

Pedada, prapat, 

bogem, bedodo 

Kompone

n utama 

mangrove 

sejati 

Nypa 

fruticans 

Palmae Buyuk, buyuh, 

nipah, niu-

Kompone

n utama 
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Wurmb nipa, nypa mangrove 

sejati 

Xylocarpu

s 

granatum 

Koen. 

Meliacea

e 

Banang-

banang, nyirih, 

siri 

Kompone

n 

tambahan 

mangrove 

sejati 

Acrostichu

m aureum 

L. 

Pteridace

ae 

Kerakas, paku 

laut 

Kompone

n 

tambahan 

mangrove 

sejati 

Scaevola 

taccada 

(Gaertn.) 

Roxb. 

Goodeni

aceae 

Bakung-

bakung, bako-

bakoan, 

gegabusan 

Asosiasi 

mangrove 

Acanthus 

ilicifolius 

L. 

Acanthac

eae 

Jeruju, Darulu, 

Deruju 

Asosiasi 

mangrove 

Ipomoea 

pes-

caprae 

Convolv

ulaceae 

Katang-katang, 

ketepeng, daun 

kacang, daun 

barah, katang 

Asosiasi 

mangrove 

Cerbera 

manghas 

L. 

Apocyna

ceae 

bintaro Asosiasi 

mangrove 

Terminali

a catappa 

L. 

Combret

aceae 

Ketapang, 

katapa 

Asosiasi 

mangrove 

 

Tabel 3.2 Keanekaragaman Jenis Tanaman Mangrove area 

PIM 

(Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan 2015) 

3.1.2.2.2 Proses Penanaman Mangrove 

Penaman tanaman mangrove memiliki kriteria 

tertentu yang wajib diperhatikan karena penanaman 

yang salah akan menyebabkan bibit tanaman mangrove 

akan mati. Dari hasil wawancara penanaman tanaman 

mangrove lebih efektif dilakukan pada pagi hari dengan 

kriteria tanaman bakau yang bias ditanam adalah: 
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 Tanaman mangrove harus berumur 3-4 bulan 

 Sudah memiliki 2 atau 4 pasang helai daun minimal 

 Harus berada pada daerah pasang surut 

 Harus melihat lingkungan sekitar, apabila didaerah 

pasang surut terdapat tanaman hidup seperti rumput, 

maka tanaman mangrove mampu bisa tumbuh dan 

mangrove mampu berkembang lebih baik apabila 

dilingkungan tempat tanaman baru akan ditanam 

terdapat tanaman mangrove yang memiliki jenis 

yang sama sehingga tanaman baru mampu 

beradaptasi lebih cepat. 

Aktivitas penanaman untuk pelestarian tanaman 

mangrove sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2012-

2017 dengan total jumlah bibit mangrove yang sudah 

ditanam yaitu 738,162 bibit dengan luas total 

penamaman yaitu 18,41 Ha, namun dengan kegiatan 

penanaman yang sudah dilakukan tersebut hanya 30% 

tanaman mangrove yang mampu berkembang dengan 

baik dikarenakan masih belum mengikuti cara 

penanaman yang benar. Tanaman mangrove sendiri 

memang membutuhkan proses yang lama dalam 

pertumbuhannya, untuk setahunnya tanaman mangrove 

hanya mampu bertambah tinggi 1 meter sehingga untuk 

mendapat daerah pesisir yang baik harus mampu 

dilakukan penanaman secepatnya. 

 

3.1.3. Analisis Hasil Observasi 

Metode observasi dilakukan dengan keperluan melihat secara 

langsung kondisi Kota Pekalongan khususnya pada daerah pesisir yang 

terkena bencana abrasi karena tidak adanya tanaman mangrove serta 

penentuan target sasaran yang diinginkan. 
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Bedasarkan observasi didapatkan beberapa data berupa foto keadaan 

pesisir pantai utara untuk lahan penanaman tanaman mangrove sudah 

tidak ada dikarenakan pada daerah pesisir sudah terjadi penanaman 

secara fisik seperti tembok sebagai batas akhir bibir pantai utara, 

sehingga untuk bencana abrasi maupun gelobang air laut masih sering 

terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Keadaan Pesisir Pantai Kota Pekalongan 

(Sumber : dokumen pribadi) 
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Gambar 3.6 Pemukiman Warga di Pesisir Pantai Kota Pekalongan 

(Sumber : dokumen pribadi) 

Pemanfaat tempat budidaya tanaman mangrove di Kota Pekalongan 

masih kurang dimengerti oleh beberapa warga menurut seorang subjek 

yang peneliti tanyakan, banyak warga memanfaatkan Pusat Informasi 

Mangrove sebagai tempat wisata tanpa mengetahui manfaat lebih 

mendalam tentang tanaman mangrove. Media komunikasi dan informasi 

pada Pusat Informasi Mangrove yang masih kurang sehingga menjadi 

kendala dalam penyampaian manfaat mangrove terutama bagi 

lingkungan serta tujuan dari PIM sendiri.  

Untuk akses jalan menuju PIM sudah mencukupi dengan jalan 

beraspal dan terawat. Fasilitas yang terdapat pada PIM bermacam-

macam, terdapat ruang seminar yang masih sering digunakan untuk 

sosialisasi tentang mangrove, wisata air berupa perahu, area jalan untuk 

berkeliling PIM. 
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3.1.4. Analisis Hasil Kuesioner 

Usia Responden 

 
Tabel 3.3 Usia Responden 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

Pentingnya pelestarian tanaman mangrove menurut responden 

 

Tabel 3.4 Pentingnya Pelestarian Tanaman Mangrove 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

Pernah Berkunjung ke Pusat Inforasi Mangrove 

 

Tabel 3.5 Responden yang Pernah Berkunjung ke Pusat Informasi 

Mangrove 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 
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Media Dalam Mendapatkan Informasi 

 

Tabel 3.6 Media Dalam Mendapatkan Informasi 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

Gaya Desain yang Diminati Responden 

 

Tabel 3.7 Gaya Desain yang Diminati 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

Warna yang Diminati Responden 

 

Tabel 3.8 Jenis Warna yang Diminati 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 
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Jenis Tipografi yang Diminati Responden 

 

Tabel 3.9 Jenis Tipografi yang Diminati 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

 

3.1.5. Analisa Hasil Kuesioner 

Berdasarkan data responden kuesioner yang didapat dengan umur 19-

23, merupakan umur rata-rata anggota mapala di Universitas Kota 

Pekalongan. 

Ada beberapa pertanyaan pendapat kepada responden tentang 

bagaimana mengatasi permasalahan bencana rob dan abrasi banyak 

responde menjawab dengan cara penanaman mangrove, mengurangi 

masalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, peninggian jalan 

di daerah yang terkena banjir rob, perlunya sosialisasi, pelebaran saluran 

air, tindakan pemindahan pemukiman warga, serta pembangunan pompa 

air raksasa dengan menggunakan kincir angin. 

Sejauh mana pemahaman responden tentang manfaat tanaman 

mangrove, para responden manjawab manfaat umum tanaman mangrove 

sebagai penahan abrasi yang apabila dipahami lebih dalam manfaat 

mangrove masih banyak. Untuk proses penanamannya sendiri para 

responden masih kurang mengerti bagaimana cara menanam tanaman 

mangrove khususnya di Kota Pekalongan, sehingga masih kurangnya 

sosialiasi tentang penanaman mangrove yang efektif bagi masyarakat 

Kota Pekalongan. 
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3.2. Khalayak Sasaran 

3.3.1 Geografis 

Target audiens secara geografis adalah masyarakat Kota Pekalongan 

yang berdomisili di Kota Pekalongan. 

3.3.2 Demografis 

 Usia 

Usia   : 19 – 23 Tahun    

Kelamin  : Pria dan Wanita  

Golongan : SES B 

Domisili : Kota Pekalongan    

Pemlihan target sasaran yang digunakan penulis dalam 

perancangan adalah mahasiswa sudah memilih Unit Kegiatan 

Mahasiswa atau UKM yaitu UKM Pecinta Alam di beberapa 

Universitas di Kota Pekalongan yaitu Universitas Pekalongan 

(UNIKAL), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 

Widya Pratama Kota Pekalongan (STIMIK), Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Pekalongan (STAIN), Akademi Analis Kesehatan 

(AAK), Politehnik Batik Pusmanu, STIE Muhammadiyah serta 

Komunitas InstaPekalongan. 

3.3.3 Psikografis 

Target sasaran yang memahami medan alam khususnya di Kota 

Pekalongan sehingga mampu mengurangi resiko saat dilakukannya 

kegiatan penanaman serta target memiliki ketertarikan dengan pelestarian 

lingkungan khususnya pelestarian tanaman mangrove. 

3.3. Strategi Komunikasi 

3.3.1 Creative Brief 

 What 

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat serta proses 

penanaman mangrove. Dalam uasaha pelestarian tanaman mangrove 

dibutuhkan sebuah media edukasi bagi masyarakat yang memberikan 
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dampak perubahan perilaku yaitu kampanye sosial penanaman 

mangrove yang bekerja sama dengan Pusat Informasi Mangrove 

sebagai media pendukung. Media cetak dan sosial media menjadi 

sebuah media untuk mengajak masyarakat dalam pelestarian tanaman 

mangrove.  

 Who 

Masyarakat kota Pekalongan yang dikhususkan kepada unit 

kegiatan mahasiswa pecinta alam atau mapala yang berada dibeberapa 

Universitas Kota Pekalongan dengan usia 19-23 tahun dengan SES B. 

 When 

Strategi komunikasi dan kegiatan kampanye dilakukan saat siklus 

musim kemarau, dikarenakan apabila dilakukan saat musim 

penghujan debit air semakin meningkat dan mengakibatkan 

perkembangan bibit mangrove tidak maksimal. 

 Where 

Strategi komunikasi dilakukan di pusat kota dan beberapa 

Universitas di Kota Pekalongan yaitu Universitas Pekalongan 

(UNIKAL), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 

Widya Pratama Kota Pekalongan (STIMIK), Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Pekalongan (STAIN), Akademi Analis Kesehatan 

(AAK), Politehnik Batik Pusmanu, STIE Muhammadiyah serta 

Komunitas InstaPekalongan. 

 Why 

Diharapkan dengan perancangan kampanye sosisal penanaman ini 

mampu mengedukasi tentang proses penanaman mangrove yang benar 

dan pemahaman mendalam tentang manfaat tanaman mangrove 

khususnya bagi lingkungan kepada masyarakat. 

 How 

Kampanye akan dilakukan secara bertahap mulai dengan 

memberikan keadaan nyata dari dampak abrasi dan rob di Kota 

Pekalongan karena kurangnya pelestarian tanaman mangrove melalui 

media poster dan video. Tujuan ini dimaksudkan untuk memunculkan 
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ketertarikan target dalam kegiatan yang akan dilakukan, serta 

memunculkan perubahan sikap setelah mengikuti kegiatan  

 

3.3.2 Strategi Verbal 

Penggunaan jenis bahasa yang bersifat edukatif dengan tujuan untuk 

mengajak target audiens memahami kampanye sosial penanaman 

mangrove di Kota Pekalongan dengan menyampaian secara jelas, dan 

menjadi kunci agar tujuan kampanye sosial mampu tersamapaikan dengan 

baik kepada target audiens.   

 

3.3.3 Strategi Visual 

Berdasarkan dari hasil kuesioner yang sudah dilakukan oleh 

perancang, gaya desain yang banyak diminati oleh responden untuk 

kampanye sosial penanaman mangrove di Kota Pekalongan adalah 

fotografi. Penggunaan tipografi yang diminati responden adalah serif. 

Penggunaan warna dingin juga lebih banyak diminati oleh responden 

berdasarkan hasil kuesioner. 
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Gambar 3.7 Contoh Poster dengan Gaya Desain Fotografi 

(Sumber : Google Image) 

 

 

Gambar 3.5 Contoh Jenis Font Serif  

(Sumber : Google Image) 
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Gambar 3.9 Contoh Karakter Warna Dingin  

(Sumber : Google Image) 

 

3.3.4 Tema Kampanye 

Mengedukasi masyarakat tentang proses penanaman serta manfaat 

tanaman mangrove yang benar agar keberlangsungan tanaman mangrove 

lebih terjaga lebih baik yaitu “Mangrove untuk Pekalongan Lebih Aman 

dan Nyaman” 

 

3.3.5 Judul Kampanye 

Judul kampanye sosial penanaman mangrove yaitu “Lestari 

Mangroveku, Bestari Kotaku” dengan tujuan, bahwa kegiatan penanaman 

mangrove memberikan banyak manfaat terutama untuk lingkungan Kota 

Pekalongan 

 

3.3.6 Strategi Media 

Untuk menyampaikan kampanye sosial penanaman mangrove di Kota 

Pekalongan dengan usia 19-23 tahun, perancang menggunakan media 

periklanan yang lebih mendekatkan pesan yang ingin disampaikan kepada 
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target sasaran dengan memanfaat media ATL (Above The Line) dan BTL 

(Below The Line) yang diletakkan pada Universitas tempat Unit Kegiatan 

Mahasiswa dan pusat Kota Pekalongan. 

 Media ATL (Above The Line)  

1 Bioskop 

2 Website 

 Media BTL (Below The Line)  

1 Poster 

2 Banner 

3 Billboard 

4 Sticker 

Media periklanan juga memanfaatkan sosial media atau media digital 

sesuai dengan hasil kuesioner untuk mendapatkan perhatian dari target 

audiens tentang pentingnya pelestarian mangrove di Kota Pekalongan. 

Media yang digunakan antara lain: 

 Instagram 

 Facebook 

 Youtube 
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3.3.7 Strategi Komunikasi 

TAHAPAN MEDIA YANG DIGUNAKAN 
TIME 

SCHEDULE 

Attention 

 Media komunikasi untuk 

memperlihatkan lingkungan di daerah 

di Kota Pekalongan yang terkena 

dampak abrasi dan rob. 

 Pemasangan berada pada Universitas 

di Kota Pekalongan serta pusat kota 

 Media yang digunakan poster, bioskop, 

billboard serta sosial media 

(instagram, facebook, youtube) 

1 Bulan 

Maret  

2018 

Interest 

 Media komunikasi yang mengajak 

serta memberikan informasi tentang 

manfaat mangrove bagi lingkungan 

dan kelestarian mangrove di Kota 

Pekalongan 

 Pemasangan berada pada pusat Kota 

Pekalongan dan Universitas di Kota 

Pekalongan 

 Media yang digunakan poster, bioskop, 

billboard, serta sosial media 

(instagram, facebook, youtube) 

1 Bulan 

April 

2018 

Search 

 Pemberian informasi secara personal di 

beberapa Universitas di Kota 

Pekalongan tentang tujuan kampanye 

yang sudah dilaksanakan 

 Pemberian informasi untuk 

mengedukasi tentang manfaat tanaman 

mangrove terhadap lingkungan  

 Media yang digunakan website, x-

banner serta sosial media (instagram 

dan facebook) 

1 Bulan 

Mei 

2018 

Action 

 Pemberian informasi secara personal di 

beberapa Universitas di Kota 

Pekalongan tentang event yang akan 

dilaksanakan 

 Kegiatan penanaman bibit mangrove 

pada Pusat Informasi Mangrove Kota 

Pekalongan 

1 Bulan 

Juni 2018 
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Tabel 3.10 

 

Tabel 3.10 Strategi Komunikasi (AISAS) 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemasangan berada pada Universitas 

di Kota Pekalongan dan Pusat 

Informasi Mangrove 

 Media yang digunakan poster, x-

banner dan serta sosial media 

(instagram, facebook) 

Share 

 Pemberian penghargaan berupa kaos, 

topi serta pemberian bibit mangrove 

sebagai bentuk apresiasi kepada 

peserta pelestarian lingkugan dan 

merchandise produk hasil olahan 

tanaman mangrove, totebag sticker, 

kaos, topi 

2 Bulan 

Juni – Juli 

2018 
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3.3.8 Rincian Anggaran Biaya 

TAHAPAN PERINCIAN ANGGARAN ANGGARAN 

Attention 

 Brand building = Rp. 100.000.000 

 Logo  

Konsep (7 jam x Rp. 800.000) =  

Rp. 5.600.000 

Sketching (4 jam x Rp. 200.000) = 

Rp. 800.000 

Revisi Desain (2 jam x Rp. 200.000) 

= Rp. 400.000 

 Event Organizer 

175 hari (Maret – September) x Rp. 

500.000 = Rp 87.500.000 

 Brand activation ( 2 bulan/61 hari) 

1. Instagram (30 x Rp. 100.000) = 

Rp. 3.000.000 

2. Facebook (30 x Rp. 140.000) = 

Rp. 4.200.000 

3. Youtube (30 x Rp. 100.000) =  

Rp. 3.000.000 

4. Poster 500 lembar x Rp. 3.000 = 

Rp. 1.500.000 

5. Bioskop (2 bulan x Rp. 

3.000.000) = Rp. 6.000.000 

6. Billboard desain (4x8 meter) x 

Rp. 500.000 = Rp. 16.000.000 

7. Sewa Billboard (1 tahun) = Rp. 

200.000.000 

Rp. 428.000.000 
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Interest 

 Pembuatan Iklan Layanan 

Masyarakat 

Konsep (7 jam x Rp. 800.000) =  

Rp. 5.600.000 

Sewa Kamera + Lensa (2 hari) = Rp. 

600.000 

 Brand Activation 

1. Poster 1.000 lembar x Rp. 3.000 = 

Rp. 3.000.000 

2. Instagram (30 x Rp. 100.000) = 

Rp. 3.000.000 

3. Facebook (30 x Rp. 140.000) = 

Rp. 4.200.000 

4. Youtube (30 x Rp. 100.000) = Rp. 

3.000.000 

Rp. 19.400.000 

 

Search 

 Web developing Rp. 50.000.000 

(aktivasi 1 tahun) 

 Instagram (30 x Rp. 100.000) = Rp. 

3.000.000 

 Facebook (30 x Rp. 140.000) = Rp. 

4.200.000 

 

Rp. 57.200.000 

Action 

 Fasilitas Acara 

1. Topi (500pcs x Rp. 25.000) = 

Rp.12.500.000  

2. Kaos (500pcs x Rp. 85.000) = Rp 

42.500.000 

3. Guludan (media tanam 5x10 

meter) 5 x Rp. 22.000.000 = Rp. 

110.000.000  

 Poster 500 lembar x Rp. 3.000 = Rp. 

1.500.000 

 X-Banner (5 x Rp 80.000) = Rp. 

400.000 

Rp. 166.900.000 

Share 

 Merchandise 

1. Pin (200 x Rp 8.000) = Rp. 

1.600.000 

2. Sticker (500 x Rp 5.000) =  

Rp. 2.500.000 

3. Totebag (500 x @60.000)= Rp. 

30.000.000 

4. Bibit Mangrove 

Rp. 34.100.000 
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5. After movie kegiatan kampanye 

social penanaman mangrove di 

Kota Pekalongan 

 

 

TOTAL 

 

 

Rp. 705.600.000 

 

Tabel 3.11 Rincian Anggaran Biaya 

(Sumber :Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


