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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1 Analisis Data 

 III.1 SARA dan Keberagaman 

Untuk mencari tahu seberapa sering perilaku atau tindakan SARA 

terjadi dan seberapa penting keberagaman dalam hidup berdampingan, maka 

dilakukan survey yang dijawab sebanyak 44 orang dengan pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Berapa usia anda saat ini? 

2. Menurut anda perilaku SARA bermula dari orang dewasa atau 

remaja? 

3. Apakah anda sering mendapatkan perilaku dari sikap SARA? 

4. Apakah menurut anda keberagaman adalah sesuatu hal yang baik? 

5. Tuliskan pendapat dan pengalaman anda terhadap isu dan sikap 

SARA yang pernah atau sedang dihadapi.  

 

Jawaban: 

 

1. Persentasi Koresponden 

 

Gambar III.1 Chart Persentasi Koresponden 
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2. Golongan Usia Penyebab Perilaku SARA 

    

Gambar III.2 Chart Persentasi Usia Penyebab Perilaku SARA 

 

3. Jumlah Perilaku SARA yang Dialami 

 

  Gambar III.3 Chart Persentasi Jumlah Perilaku SARA yang Dialami 

Dan menurut seluruh koresponden keberagaman adalah sesuatu 

hal yang baik dan menurut mereka dan berasal dari pengalaman 

mereka, perilaku SARA menimbulkan konflik yang sangat buruk dan 
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menyakitkan bagi sesama terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang 

memiliki Pancasila sebagai simbol Bhinneka Tunggal Ika. 

III.2 Sikap Intoleransi yang terjadi di Kota Yogyakarta 

Perlakuan yang tidak adil terhadap pendatang dari luar kota dan pulau 

khususnya bagi mahasiswa Papua di kota Yogyakarta menjadi permasalahan 

yang patut diselesaikan dengan serius. Untuk mengetahui permasalahan serta 

solusi bersama untuk sebagai pondasi untuk membantu menyelesaikan masalah 

maka dilakukan wawancara terhadap  dua orang mahasiswa Papua dan 

penduduk lokal di kota Yogyakarta. Dengan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Berapa usia anda? 

2. Masalah-masalah apa saja yang terjadi antara orang Papua dan 

orang Yogyakarta? 

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai sikap intoleran dan stereotipe 

yang buruk terhadap orang Papua? 

4. Kebaikan apa yang anda inginkan sebagai puncak dari solusi yang 

akan di berikan? 

Narasumber berinisial Maria Ignatia dan Joanni yang merupakan mahasiswa 

Papua yang tinggal di Yogyakarta berusia 22 tahun dan 18 tahun, sedangkan 

penduduk lokal berinisial Eka berusia 25 tahun yang juga merupakan 

mahasiswa di kota Yogyakarta dan penduduk asli kota Yogyakarta. 

Narasumber yang dipilih merupakan orang-orang yang supel dan memiliki 

jaringan pergaulan yang luas dan yang pernah mengalami kejadian intoleransi. 

Menurut mereka masalah yang terjadi adalah adanya penolakan terhadap orang 

Papua untuk tinggal di kota Yogyakarta karena adanya stigma atau stereotipe 

buruk bahwa orang Papua adalah orang yang keras dan pemabuk yang sering 

menimbulkan keributan, selain itu juga sikap mereka yang tidak cocok dengan 

adat masyarakat lokal Yogyakarta. Padahal tidak semua orang Papua keras dan 

pemabuk. Stereotipe itulah yang menimbulkan permasalah antara orang Papua 

dan masyarakat lokal.  
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Sikap tersebut tidak seharusnya terjadi di Yogyakarta bahkan dimanapun, 

karena sikap tersebut dapat mengakibatkan keterpurukan terhadap nilai 

Bhinneka Tunggal Ika terutama slogan kota Yogyakarta yang mendukung 

sikap toleransi. 

Disimpulkan bahwa terjadi kesalahpahaman antara orang Papua dan 

masyarakat Yogyakarta dalam saling menilai satu sama lain tanpa mengetahui 

latar belakang yang tepat dan juga terjadi kesalahan dalam saling menunjukkan 

sikap. Solusi yang diyakini dapat merubah stereotipe tersebut yang dapat 

dilakukan orang Papua adalah dengan merubah stigma masyakarat terhadap 

orang Papua yang buruk menjadi baik dengan berlaku baik, memperbanyak 

prestasi, dan aktif di kegiatan sosial. Tidak hanya dari pihak orang Papua, tapi 

masyarakat lokal khususnya mahasiswa yang supel dapat ikut berkonstribusi 

dengan saling membangun citra yang baik. Dengan adanya solidaritasa dari 

kedua belah pihak, maka sikap intoleransi di Yogyakarta dapat berkurang 

bahkan berubah total menjadi kota yang toleransi sesuai dengan slogannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

III.2 Analisis S.W.O.T 

Analisa  SWOT adalah  metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Analisa SWOT dapat 

dilakukan yaitu dengan menganalisis data-data atau perihal yang terdapat keempat 

faktor tersebut, yang kemudian akan menjadi strategi dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan dan dalam perencanaan. 

a) Strenght: Animasi ini memberikan cerita dibalik sisi yang berbeda, yang akan 

menjadi media perantara dalam menyampaikan emosi, keunikan, dan harapan 

di masing sisi yang berbeda dengan satu tujuan yaitu hidup dan menghargai 

keberagaman. Animasi dalam perancangan ini juga memberikan konstribusi 

dan mengenalkan visual budaya milik Indonesia baik di masyarakat lokal 

maupun dunia. 

b) Weakness: Terbatasnya jarak usia orang yang gemar menonton animasi. 

c) Opportunity: Animasi dan ilustrasi mulai digemari kalangan anak muda dan 

remaja. 

d) Threats: Setelah launching, penyebarannya hanya bisa diakses dengan Internet. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_strategis
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III.3 Khalayak Sasaran 

A. Target Sasaran 

Yang menjadi target adalah anak remaja sebagai target primer dan orang 

dewasa sebagai target sekunder. Penentuan ini berdasarkan dari 

pengumpulan data yang secara rasional membuktikan bahwa anak remaja 

seringkali menjadi korban dari tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa, 

selain itu juga anak remaja masih dalam tahap meniru dan belajar. Dengan 

range umur target primer 15 sampai dengan 18 tahun dan range umur target 

sekunder 19 tahun sampai dengan 25 tahun. Dengan survey yang 

membuktikan bahwa 78,5 persen anak remaja telah menggunakan internet 

juga dapat mempermudah mengakses film pendek animasi 2D di internet. 

 

B. Geografis 

Kota Yogyakarta menjadi target kota utama dari penelitian yang berkaitan 

dengan masalah yang diangkat yaitu mengenai mulai berkurangnya sikap 

toleransi dan solidaritas antara masyarakat etnis Papua dan Jawa khususnya 

masyarakat asli Yogyakarta padahal kota Yogyakarta dikenal sebagai kota 

toleransi dan kota pelajar. Selain itu, launching perdana film pendek 

animasi 2D “Majemuk” akan diadakan di Yogyakarta. 

 

C. Demografis  

Usia: Berkaitan dengan target sasaran yaitu remaja yaitu remaja 

pertengahan dengan jarak umur 15 sampai18 tahun dan remaja akhir 

dengan jarak usia 19 sampai dengan 25 tahun. Pada masa ini, remaja 

pertengahan sedang dalam tahap mencari jati diri dan sedang dalam 

keraguan dalam menentukan sesuatu yang menjadi target utama dalam 

proyek akhir ini karena pada range usia ini, remaja harus dibekali oleh 

konten-konten positif. Sedangkan pada tahap akhir, remaja sudah mulai 

mendapatkan kemantapan dan telah mulai mengenali jati dirinya. Tahap 

remaja akhir penting karena mereka telah melalui proses pencarian jati diri 

yang dapat menjadi panutan bagi range usia di bawahnya, oleh karena itu 
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remaja akhir juga harus memiliki kematangan di berbagai aspek terutama 

aspek sosial. 

Jenis Kelamin: Dalam topik permasalahan yang dihadapi yaitu tentang 

berkurangnya sikap toleransi dan solidaritas, berdasarkan data kedua 

gender laki-laki dan perempuan sama-sama pernah berhubungan masalah 

yang serupa, baik sebagai korban ataupun pelaku. 

 

SES: Sikap intoleran bisa muncul dari mana saja dan dari siapa saja, baik 

dari golongan masyarakat yang ber-strata ekonomi A maupun C. Dengan  

dibuka secara umum tanpa, maka tujuan dapat tercapai dengan 

terjangkaunya SES A dan C. Selain itu, seiring berkembangnya jaman, 

SES C dapat menikmati banyak fasilitas gratis mulai dari buku gratis. juga 

koneksi gratis yang dapat menghubungkan mereka kebanyak orang dan 

informasi di internet, sehingga media pendukung pun dapat mencapai strata 

ekonomi C.    

 

D. Psikografi 

Ditujukan kepada orang dengan psikografi yang supel, mudah bergaul, 

terlibat dan aktif dalam komunitas sosial. 

III.4 Strategi Komunikasi 

Strategi yang dipakai untuk mengkomunikasikan pentingnya hidup dan 

menghargai pluralisme dengan menumbuhkan rasa toleransi dan solidaritas adalah 

dengan memantau aktifitas, kebiasaan, dan hobi remaja. Strategi yang digunakan 

adalah dengan mendekati aktifitas dan hobi khalayak sasaran dan mengajak mereka 

untuk peduli terhadap konten positif dengan mengingatkan mereka pengaruh negatif 

dari konten-konten yang berbau SARA dalam mencegah terjadinya penyebar-luasan 

SARA di Internet. Strategi tersebut kemudian di kemas dalam bentuk animasi 2 

dimensi yang menjadi media perantara untuk menyampaikan pesan, emosi, keunikan 

dalam budaya sosial serta golongan, dan juga harapan dari masing-masing sisi yang 

berbeda agar masing-masing masyarakat Indonesia saling mengenali keberagamannya. 
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Selain menawarkan solusi untuk isu sosial tersebut, juga memberikan solusi 

dalam mengatasi kurang pedulinya masyarakat terutama animator dalam mengenalkan 

visual budaya Indonesia dengan mengemas animasi dengan elemen visual budaya 

Indonesia. 

 III.4.1 Film Pendek Animasi 2D 

  III.4.1.1 Pemilihan Gaya Animasi 

Patokan dalam menentukan gaya animasi salah satunya 

melalui kuesioner yang mana merupakan suatu cara dalam 

mengetahui selera dan minat target sehingga dapat menjadi 

strategi pendekat dalam mencapai tujuan. Dengan pilihan gaya 

gambar referensi film 3D dan 2D sebagai berikut: 

 

Gambar III.4 Strange Fruit (2013) 

 

Gambar III.5 Persepolis (2007) 
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Gambar III.6 Trippy Pyschedelic 

 

Gambar III.7 Grave of The Fireflies (1988) 

 

Gambar III.8 The Dam Keeper (2014) 

 

Gambar III.9 Once a Metropolitan City (2017) 
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Dari kelima pilihan gaya visual animasi yang lebih 

banyak disukai adalah: 

      

Gambar III.10 Chart Gaya Visual yang paling diminati 

Animasi 2D juga diilhami menjadi teknik animasi lokal 

Indonesia, pengaruh yang Jepang berikan sangatlah kuat sampai 

saat ini. Acara stasiun TV Indonesia tiap hari minggu dipenuhi 

dengan hiburan film kartu yang notabene berasal dari Jepang 

yang menggunakan teknik 2D sehingga dengan pemilihan 

teknik 2D mampu lebih mudah mendekati minat target sasaran.   

 III.4.2  Launching Animasi 

Film animasi tersebut didukung dengan diadakannya festival seni yang 

akan diadakan di Serangan Oemoem 1 Maret Yogyakarta pada tanggal 17 

Oktober 2018 sebagai bentuk dukungan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. 

Dengan berlokasi di Serangan Oemoem 1 Maret, masyarakat Yogyakarta dari 

berbagai kalangan dapat hadir melihat secara langsung festival seni yang 

bertemakan pluralitas dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya diisi dengan 

animasi, festival tersebut diisi dengan berbagai aksi seni seperti seni tari, seni 

theater, mural, musik daerah yang dibawakan oleh komunitas serta pemusik 

lokal. 
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 III.4.5 Timeline 

Agustus s/d September 2018 : Mempublikasikan poster afeksi, kognisi, 

serta changing behaviour secara bertahap. 

Menyebarkannya serta memperkenalkan 

festival secara langsung kepada orang-

orang ditempat umum seperti mall, alun-

alun kota, dan public space lainnya di 

Yogyakarta termasuk pada saat Car Free 

Day yang seringkali menjadi momen bagi 

tiap komunitas untuk berkumpul dan 

mengadakan kegiatan. Selain itu, 

penyebaran melalui media sosial dapat 

memberikan dampak yang besar seperti 

melalui instagram yang saat ini menjadi 

sarana sosial yang besar dan banyak 

digunakan. 

 Afeksi: Tahapan memberikan pengaruh 

untuk sadar dan peka terhadap masalah 

yang sedang terjadi khususnya masalah 

intoleransi di kota Yogyakarta. 

Penyebaran poster afeksi dijadwalkan 

diawal bulan agustus dari tanggal 1 

Agustus sampai dengan 16 Agustus 2018 

setiap minggu di Car Free Day dan 

melalui Instagram. 

 Kognisi: Setelah melalui poster afeksi, 

pada tahap ini, masyarakat diajak untuk 

aktif mencari dan memberikan solusi. 

Bahwa dengan solusi yang dilakukan 

dengan bersama, sikap intoleransi di kota 

Yogyakarta akan berkurang secara 
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bertahap. Penyebaran poster kognisi 

diawali ditanggal 17 Agustus 2018 yang 

bertepatan dengan Hari Raya 

Kemerdekaan Indonesia di setiap 

kegiatan dengan jumlah massa yang 

banyak dipusat kota.  

 Changing Behaviour: Setelah mengajak 

untuk mencari solusi dan peka, pada 

tahapan Changing Behaviour, masyarakat 

diajak untuk mulai merubah perilaku dan 

memulai aksinya dengan bersamaan di 

Festival Seni di Serangan Oemoem 1 

Maret. 

17 s/d 18 Agustus & 1 Juni 2018 : Menjadi salah satu tanggal yang tepat 

untuk mempublikasikan festival di 

berbagai event ataupun festival 17 

Agustus yang merayakan Hari 

Kemerdekaan dan 1 Juni yang 

merupakan Hari Pancasila yang memiliki 

tema yang cukup relevan yaitu mengenai 

pedoman hidup yang Bhinneka Tunggal 

Ika. 

17 Oktober 2018 : Dimulainya festival seni dengan 

berbagai aktifitas seni di Serangan 

Oemoem 1 Maret dengan launching 

penampilan animasi film pendek sebagai 

salah satu komponen festival. 

  

 


