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BAB III

STRATEGI KOMUNIKASI

3.1. Analisa Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menggali insight tentang topik

yang diangkat yaitu “ Perancangan Kampanye Pengenalan Olahraga Street Workout

Sebagai Pemanfaatan Fasilitas Taman Kota Di Tangerang Selatan”. Terdapat

beberapa permasalahan yang menjadi dasar dari perancangan kampanye ini, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan anak muda di Tangerang Selatan mengenai

olahraga street workout yang menggunakan fasilitas olahraga di taman

kota.

2. Pola pikir masyarakat bahwa olahraga di daerah perkotaan itu identik

dengan pusat kebugaran/gym.

Hasil Analisa dengan Narasumber3.1.1.
3.1.1.1. Wawancara dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

Kota Tangerang Selatan

Gambar 3.1. Sutisna S.IP, MM selaku Kasubid Konservasi, RLK, dan Kehati
pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Tangerang Selatan.
(Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Tangerang Selatan, 2017)

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi pasti

tentang kondisi dan juga fasilitas olahraga Taman Kota yang terdapat

di Tangerang Selatan saat ini. Wawancara dilakukan kepada Kepala

Sub Bidang Konservasi, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan

Keanekaragaman Hayati yaitu Bapak Sutisna S.IP, MM pada tanggal

9 Agustus 2017.

Taman kota di Kota Tangerang Selatan memiliki fungsi antara

lain Sebagai Fungsi Ekologis, Fungsi Sosial Budaya dan

Sebagai Fungsi Estetik. Ketiga fungsi tersebut berjalan berdampingan
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dimana menjadi paru paru kota, tempat rekreasi masyarakat dan juga

menjadi sarana memperindah lingkungan perkotaan.

Upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat

menggunakan dan berkunjung ke taman kota adalah dengan

menciptakan “sense of belonging” akan lingkungan disana. Caranya

dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Taman kota baik

fungsi dan apa saja yang bisa dilakukan di taman kota ke sekolah

sekolah di Tangerang Selatan, selain itu adanya dukungan dari pers

untuk mempublikasikan setiap kegiatan yang kami lakukan di Taman

kota sehingga itu masyarakat tahu Taman kota di tangerang selatan

dan kegiatan kegiatan didalamnya.

Salah satu upaya lainnya dari pemerintah adalah dengan

melihat cara hidup masyarakat saat ini seperti apa, kemudian

pemerintah akan meninjau dan bila tepat akan fasilitasi dengan

fasilitas – fasilitas yang menunjang untuk melakukan kegiatan positif

di taman kota. Alat fitness dan tiang tiang untuk olahraga merupakan

salah satu fasilitas yang diajukan komunitas di tangerang selatan

yang gemar olahraga ditaman kota dan meminta fasilitas yang lebih

menunjang agar dapat berolahraga secara maksimal di taman kota.

Hanya saja program ini masih beberapa taman kota yang memiliki

fasilitas olahraga seperti fitness ditaman kota. Taman Kota yang

paling lengkap fasilitas Olahraganya itu di Taman Kota 1- BSD karena

ditaman itu cukup untuk berolahraga hampir 500 orang dan juga

letaknya strategis. Beberapa taman lainnya yang terdapat fasilitas

demikian adalah Taman Perdamaian di Rawa Buntu, Hutan kota 2 di

Serpong, Menteng Park di bintaro, dan Hutan Witana Harja di

Pamulang.

Program yang saat ini sedang dilakukan untuk taman kota

didasari pada momen Hari Habitat Dunia 2015 dimana mengangkat

tema Public Spaces for All atau Ruang Publik untuk Semua, yakni giat

membangun Taman dan Hutan Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau

sekaligus Ruang Publik. Pemerintah juga terus berupaya untuk

menambah RTH pada tujuh kecamatan yang ada. Idealnya, ada satu

Taman/Hutan Kota di setiap kecamatan.



21

Wawancara dengan Pengurus Street Workout Indonesia (SWID)3.1.2.

Gambar 3.2. Yunas Samuel bersama Calistnation setelah latihan bersama
(Sumber : www.instagram.com/calistnation, 2017)

Wawancara dilakukan kepada Hubungan Masyarakat

(Humas) Street Workout Indonesia yaitu Yunas Samuel pada tanggal

8 Agustus 2017. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan

informasi pasti tentang Perkembangan dari Olahraga Street Workout

di Tangerang Selatan.

Street Workout merupakan bentuk latihan Calisthenic dan

Bodyweight Exercise yang biasanya dilakukan dilapangan terbuka.

Calistehenic sendiri merupakan sebuah bentuk latihan yang terdiri

dari berbagai gerakan sederhana, berirama dan dilakukan tanpa

menggunakan alat, sedangkan Bodyweight Exercise adalah latihan

kekuatan yang tidak membutuhkan beban tambahan atau hanya

menggunakan berat badan, praktisinya hanya sebagai perlawanan

melakukan gerakan.

Olahraga Street Workout ini hampir mirip dengan olahraga

yang dilakukan di tempat gym hanya saja tidak memerlukan

peralatan yang banyak juga mahal, Ruang Publik dan pull up bar

sudah lebih dari cukup untuk melakukan olahraga ini. Perbedaan

mendasar terkait hasil yang didapatkan bila berlatih gym, Street

Workout berfokus kepada ketahanan otot dan kekuatan, berbeda

dengan gym yang berfokus kepada pembentukan otot hypertrophy.

Olahraga Street Workout memiliki beberapa tingkatan dalam

latihannya dimana pola latihan pemula dan pro berbeda, pola latihan

untuk pemula tentunya bervariasi dimana lebih menekankan

kekuatan otot tangan dahulu biasanya latihannya berupa push up,

negative dips, negative pull up dan hanging di bar. Sedangkan untuk
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yang pro adalah hasil olahan dari latihan dasar dimana

dikombinasikan dengan tempo, irama dan juga kecepatan.

Kelebihan dari Street Workout ini adalah minim resiko karena

olahraga setiap orang memiliki porsi yang berbeda dan juga

menyesuaikan dengan kebutuhan juga kemampuan dari orang

tersebut. Kemudian olahraga ini juga gratis karena biasanya

dilakukan di Taman kota menggunakan fasilitas yang terdapat

disana, pemerintah kota Tangerang Selatan mensuport kegitan ini

dengan memberikan sarana olahraga yang memadahi untuk

mendukung kegiatan multimanfaat ini.

Adapun kelemahan dari olahraga ini adalah olahraga ini

beresiko bila praktisi tidak dilakukan secara hati hati dan tidak

menguasai teknik dengan benar, umumnya praktisi akan mengalami

cedera ringan ataupun kram. Resiko ini kembali ke tindakan praktisi.

Cara memperkenalkannya olahraga ini umumnya melalui

Sosial Media terkait pola latihan dan kegiatannya, kemudian

biasanya kegitan latihan kita juga diliput media pers yang tertarik

dengan pola latihan. Selain itu komunitas juga melakukan Event

lomba kegiatan Street Workout di tempat umum (biasanya diarea

mall/ saat CFD) agar orang tahu olah raga ini.

Olahraga Street Workout ini memperoleh Tanggapan positif

oleh masyarakat, Terlebih bagi anak muda. Masyarakat sangat

menerima dengan terbuka dan juga mendambakan sejak lama

olahraga seperti ini, selain itu melihat Visi dari Street Workout

Indonesia sendiri mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat

dengan cara yang gratis dan menyenangkan. Terlebih saat ini,

masyarakat di perkotaan telah disibukkan dengan beragam

aktivitasnya. Sehingga menyisihkan waktu untuk berolahraga terasa

sulit sekali. Intinya melalui olahraga ini membuat badan sehat dan

bugar. Selebihnya seperti badan berotot atau berat badan ideal itu

bonus. Goal-nya ingin mengajak masyarakat untuk berolahraga.
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Analisa Hasil Observasi3.1.3.
3.1.3.1. Observasi melalui Komunitas Street Workout “Calistnation”.

Gambar 3.3. Suasana Latihan Street Workout bersama Calistnation –
Tangerang Selatan

(Sumber : www.instagram.com/calistnation, 2017)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Perancang

selama 1 minggu (7 Agustus 2017 – 13 Agustus 2017) di Taman Kota

1- BSD. Perancang mendapatkan teknik dasar dan Pola latihan untuk

pemula dalam berlatih Street Workout bersama Calistnation

Tangerang Selatan. Dalam Komunitas ini juga perancang mengamati

Situasi latihan dan target sasaran. Jadwal latihan hari Senin – Jumat

dimulai pukul 16.00 WIB hingga selesai, untuk hari Sabtu dan Minggu

pukul 07.30 WIB. Observasi ini juga berfungsi memperoleh data lokasi

event yang akan diadakan di salah satu bagian Taman Kota 1 - BSD.

Calistnation membuka diri terhadap siapa saja yang ingin ikut

berolahraga bersama-sama. Meski kebanyakan anggotanya adalah

Mahasiswa, Calistnation memiliki anggota seorang anak SMP kelas 3

dan beberapa orang dewasa berusia di atas 40 tahun. Komunitas ini

tidak memandang profesi. Ada pelajar, kebanyakan mahasiswa, lulus

kuliah dan menunggu kerja, pedagang, karyawan sampai dengan

mereka yang memiliki profesi sebagai atlet atau bahkan profesional

trainer atau pemilik pusat kebugaran. Komunitas ini pun tidak

dikhususkan kepada mereka yang memang sudah ramping dan

tinggal membuat tubuh menjadi ideal, tapi orang yang gendut dan

berlemak lebihpun diterima.

Dalam melakukan latihan, anggota melakukannya secara

bersama saling mendukung. Karena bagi anggota Calistnation,

melakukan latihan sendirian itu seperti di neraka. Sesama anggota

akan saling mendukung dan memberi bantuan. Membantu orang lain
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untuk meraih yang terbaik yang mereka inginkan adalah sebuah

kebahagiaan sendiri.

Menu latihan dibagi berdasarkan bagian otot yang dilatih per

hari nya selama seminggu. Sebelum mulai berlatih selalu melakukan

pemanasan setiap bagian otot tubuh. Perancang secara langsung

berpartisipasi dalam latihan yang diberikan oleh Calistnation –

Tangerang Selatan, diantaranya:

 Senin (Cardio): merupakan latihan yang melatih tempo dan

momentum pernapasan

 Selasa (push): merupakan latihan yang melatih otot dada,

 Rabu (pull): merupakan latihan yang melatih otot punggung,

 Kamis (abs / perut): merupakan latihan yang melatih otot perut,

 Jumat (leg day / kaki): merupakan latihan yang melatih otot kaki,

 Sabtu (Full Body routine): merupakan latihan untuk melatih semua

otot dalam satu sesi latihan,

 Minggu (muscle war): Puncak dari latihan seminggu yaitu saling

berkompetisi adu kekuatan otot seperti push up, pull up dan lain-

lain (tergantung kesepakatan).

3.1.3.2. Studi Etnografi melalui Observasi terhadap Lingkungan Taman
Kota Tangerang Selatan dan Pengunjungnya

Gambar 3.4. Taman Kota 1 - BSD
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017)

Berdasarkan hasil pengamatan selama melakukan observasi di

Taman Kota 1- BSD. Perancang mendapatkan gambaran situasi

secara konkret terkait Taman Kota 1- BSD dan juga para pengunjung

Taman kota. Taman Kota 1- BSD nantinya akan menjadi tempat

dijalankannya event.

Melihat Papan Informasi terkait taman kota ini, awal mula

taman kota ini adalah tanah kosong milik pemerintah, rencana



25

pembangunan taman kota ini dijalankan pada tahun 2003 dan selalu

direnovasi mengikuti perkembangan kota.

Keasrian serta Kerindangan Pohon di Taman Kota 1– BSD ini

menjadi daya tarik dan poin lebih dari taman kota 1- BSD. Dimana

terdapat sekitar 1000 pohon rindang dan besar sehingga pohon ini

mampu mengurangi teriknya matahari disiang hari. Selain itu, fasilitas

disana cukup lengkap baik peralatan olahraga untuk mengolah tubuh

ataupun arena bermain untuk anak-anak. Para pengunjung taman

kota ini banyak yang memanfaatkan keasrian dan keindahan taman

kota ini dengan bersantai ditempat duduk yang telah disediakan

sambil melakukan foto bersama/ selfie, ada juga yang berolahraga lari/

jogging, fitness meskipun disiang hari.

Gambar 3.5. Gambaran Suasana Taman Kota 1 - BSD
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017)

Pengunjung di Taman Kota 1 – BSD ini didominasi oleh Anak

muda dan Keluarga. Anak Muda yang berkunjung ke taman kota

biasanya bersama dengan teman temannya, jarang yang sendiri.

Adapun tujuan ketaman kota adalah untuk mencari spot foto yang

menarik dan berolahraga. Adapun keluarga yang berkunjung ke taman

kota untuk berekreasi/ piknik bersama karena disana juga terdapat

wahana bermain untuk anak- anak sambil menikmati sejuknya udara

ditengah kota.

Kekurangan dari Taman kota ini adalah Tempat sampah

dimana Taman kota yang luas ini masih sangat sedikit tempat sampah

sehingga kadang pengunjung hanya meninggalkan sampah

disembarang tempat. Selain Tempat sampah, Toilet di taman kota 1-

BSD dimana hanya ada 1 dan tidak bersih dan terawat. Lapangan

Parkir untuk mobil juga terbatas karena kurangnya lahan parkir

sehingga tidak jarang memakan ruas jalan raya BSD.
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Hasil Analisa Kuesioner3.1.4.
Kuesioner ini disebarkan secara random sampling dengan range usia

18 hingga 24 tahun di wilayah Kota Tangerang Selatan dengan total jumlah

370 responden. Pada Kuesioner ini terdapat 20 pertanyaan yang dibagi

menjadi 3 bagian yaitu Kesesuaian Target Audience dan Olahraga secara

umum, Street Workout dan Taman Kota, dan Media Informasi. Berikut hasil

analisa dari kuesioner yang didapat dari responden :

Target Audience dan Olahraga secara umum

.

Gambar 3.6. Diagram Usia
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Gambar 3.7. Diagram Jenis Kelamin
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)
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Gambar 3.8. Diagram Status Pekerjaan
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Berdasarkan dari kuesioner yang sudah dilakukan, dapat dilihat

bahwa kuesioner diisi oleh pria dan wanita dan didominasi oleh usia 21-22

tahun dari target yang diinginkan yaitu usia 18-24 tahun. Responden

terbanyak juga memiliki status pekerjaan sebagai Mahasiswa.

Gambar 3.9. Diagram Rutin Olahraga
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)
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Gambar 3.10. Diagram Tujuan Olahraga
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Gambar 3.11. Diagram Alasan tidak Rutin Olahraga
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Dari hasil kuesioner dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas anak

muda di Kota Tangerang Selatan masih belum rutin berolahraga, dengan

alasan dominan harus sewa/ membayar tempat untuk berolahraga serta

kegiatan olahraga yang dilakukan malas/ membosankan sehingga anak

muda tidak terlalu niat untuk berolahraga. Adapun Tujuan dari Olahraga,

Kebanyakan Responden menjawab Agar kurus dan membentuk tubuh lebih

ideal dan juga sudah menjadi Gaya hidup/ kebiasaan.
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Gambar 3.12. Frekuensi Olahraga dalam seminggu
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Gambar 3.13. Diagram Lamanya Olahraga
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Frekuensi Anak Muda di tangerang selatan melakukan olahraga

mayoritas 1-3 kali dalam seminggu dengan waktu olahraga selama 15- 30

menit, Adapun mereka jarang berolahraga disebabkan karena olahraga yang

biasa dilakukan membosankan dan juga harus membayar sewa sehingga

anak muda jarang melakukan olahraga.
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Gambar 3.14. Diagram Olahraga yang dilakukan
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Gambar 3.15. Diagram Tempat Berolahraga
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Mayoritas Anak muda di Tangerang Selatan menyukai olahraga

Sepak Bola/ Futsal, bulu tangkis, dan fitness, banyak yang melakukan

olahraga di GOR, rumah dan gymnasium. Dari sini perancang melihat bahwa

kegiatan olahraga dominan yang dilakukan anak muda di Tangerang Selatan

ini adalah olahraga yang dilakukan secara berkelompok/ tidak sendiri.
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Street Workout dan Taman Kota

Gambar 3.16. Diagram mengetahui Street Workout
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Gambar 3.17. Gerakan Umum Street Workout
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Sebagian besar responden belum pernah mendengar tentang adanya

olahraga street workout serta kebanyakan dari responden lebih sering melihat

gerakan street workout seperti push up dan sit up jika dibandingkan dengan

gerakan lain.
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Gambar 3.18. Fungsi Taman Kota
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Gambar 3.19. Diagram Mengetahui Fasilitas Olahraga di Taman Kota
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Sebagian besar responden menjawab fungsi dari taman kota itu

sebagai tempat rekreasi dan juga sebagai tempat olahraga, hanya saja

banyak dari mereka yang mengunjungi taman kota tahu adanya fasilitas

olahraga namun tidak tahu cara menggunakannya dengan benar.
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Media Informasi

Gambar 3.20. Diagram Media Informasi
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Gambar 3.21. Informasi dalam mengakses media
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Gambar 3.22. Kelengkapan media Informasi
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)
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Saat ini responden masih banyak yang menggunakan media internet

untuk mencari informasi. Anak muda dominan mencari berita terbaru dan

mencari promosi dalam pencarian informasi. Informasi memang dapat

tersampaikan cukup baik, namun masih banyak dari responden yang belum

mendapatkan informasi lebih detail dari internet, hal tersebut dapat

menyebabkan responden masih merasa kesulitan untuk mengetahui

informasi tentang Olahraga Street Workout.

Gambar 3.23. Gaya Desain
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Gambar 3.24. Tipografi yang disukai
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)



35

Gambar 3.25. Pemilihan Warna
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Dalam hal desain, mayoritas responden lebih memilih desain dengan

gaya desain ilustrasi dengan tipografi jenis Sans Serif dan menggunakan

warna panas.

3.2. Sasaran Khalayak (Target Audience)

Geografis3.2.1.
Target Audience dalam perancangan kampanye ini adalah yang

berdomisili di kota Tangerang Selatan. Pemilihan kota Tangerang selatan

karena letaknya yang geostrategis dimana kota ini diuntungkan karena

berbatasan dengan kota kota besar disekitarnya (Jakarta, Tangerang, Depok,

dan Bogor) sehingga bila perancangan ini dilaksanakan disini diharapkan

dapat menjadi trendsetter untuk kota kota lainnya untuk melaksanakan

kegiatan serupa. Selain itu, ikota ini masih terbelenggu dengan masalah

pengendalian kesehatan sehingga dharapkan melalui perancangan ini dapat

menjadi alternatif pengendalian kesehatan.

Demografis3.2.2.
3.2.2.1. Jenis Kelamin dan Usia : Pria dan wanita, usia 18 – 24 tahun.

Seseorang digolongkan pada fase remaja akhir yaitu 18-24

tahun. Fase tersebut menunjukan seseorang mulai tertarik dalam

eksplorasi diri, karier – kemandirian ekonomi, hubungan percintaan,

pengambilan keputusan, mengolah tubuh agar ideal, dan

bertanggung jawab (Dariyo, 2003).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, target sasaran difokuskan

pada usia 18- 24 tahun karena pada masa tersebut seseorang
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sedang mengalami “gejolak pribadi – who am i?” dalam menemukan

jati dirinya. Sehingga perancangan kampanye ini juga bertujuan

memperkenalkan olahraga Street Workout serta menanamkan pola

hidup sehat dan positif dengan tidak melupakan berolahraga,

Olahraga yang cukup menjadi alternatif dikala sibuk akan kegiatan

harian adalah Street Workout.

3.2.2.2. Socio Economic Strata (SES)
Menyasar pada masyarakat kota Tangerang Selatan

Menengah kebawah, SES B– C1, karena masyarakat kalangan

tersebut memungkinkan untuk mengikuti perkembangan dari

kampanye ini dimana pada kalangan masyarakat ini cukup sulit

untuk mengimbangi olahraga dilingkungan perkotaan yang saat ini

identik dengan gym/ membayar tempat olahraga

3.2.2.3. Profesi/Pekerjaan

Dari segi pekerjaan adalah masyarakat yang berada dalam

lingkup:

a. SMA – Kelas 3

Masa SMA akhir menjelang ujian kelulusan, merupakan masa

tegang dari seorang pelajar. Pikiran menjelang ujian perlu

didukung dengan semangat dan pola hidup yang positif. Selain

itu adanya rasa bebas setelah melaksanakan segala ujian perlu

terarah/ di manage, dimana waktu senggang dapat dipakai untuk

menerapkan hidup sehat salah satunya dengan tidak melupakan

olahraga untuk kesehatan tubuh.

b. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan masa yang penuh dengan kebebasan,

baik dalam berpenampilan, berekspresi, bersikap kritis dan juga

peka dengan perkembangan sosial dikalangan anak muda.

Keterlibatan mahasiswa sebagai anak muda sangat diperlukan,

terlebih pada saat mahasiswa adalah saat seseorang

menentukan dirinya akan seperti apa nantinya, Selain  itu

banyak anak muda mendambakan tubuh yang sehat dan ideal

juga.

c. Pekerja Muda/ Karyawan

Sebagai seorang pekerja muda diperlukan keseimbangan hidup.

Pola hidup sehat sangat dianjurkan sejak masa muda, termasuk

memberikan waktu untuk dirinya berolahraga walaupun kadang
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terbatas Ruang dan waktu. Street Workout menjadi salah satu

solusi olahraga yang tepat untuk pekerja muda yang terbatas

ruang dan waktu dalam melakukan olahraga.

Psikografis3.2.3.
Menyasar pada anak muda yang terbuka, memiliki ketertarikan

terhadap olahraga, mau bersosialisasi, menerima hal baru, suka akan

tantangan dan memiliki kesadaran untuk maju dan berkembang. Memiliki

minat dan kesadaran akan olahraga untuk tubuhnya, memiliki keterbukaan,

keinginan dan wawasan terhadap sesuatu yang sedang menjadi trend.

Dengan kata lain tidak apatis/ menutup diri.

Behaviour3.2.4.
Target kampanye adalah anak muda, yaitu anak sekolah (SMA),

Mahasiswa dan pekerja muda. Anak muda yang dituju adalah anak muda

yang mau berolahraga, up to date dan sering bersosialisasi di dunia maya

dan nyata.

3.3. Strategi Komunikasi

Creative Brief3.3.1.
Dalam menyusun creative brief ini penulis menggunakan metode 5W+1H:

What : Memperkenalkan olahraga Steet Workout sebagai olahraga yang

memanfaatkan fasilitas taman kota, dengan tujuan agar orang lebih

termotifasi untuk hidup lebih positif, memanfaatkan masa muda

dengan berolahraga, tanpa mengeluarkan uang banyak namun

mendapatkan tubuh yang sehat.

Who : Anak muda yang tinggal di kota Tangerang Selatan dengan usia

antara 18 - 24 tahun SES B-C1, dimana pada umur tersebut sudah

masuk dalam kategori remaja akhir menuju dewasa muda dan

memiliki ketertarikan untuk mengolah tubuh agar tubuh ideal, juga

memiliki tantangan sendiri untuk mencoba sesuatu yang baru.

Where : Kegiatan ini dilakukan di saat Car Free Day (CFD) di wilayah BSD

dan Puncak kegiatannya akan dilakukan di Taman Kota 1 di kota

Tangerang Selatan.

When : Sosialisasi kegiatan ini akan dilakukan selama 6 bulan agar lebih

tertanam dan diminati target sasaran, selain itu event ini juga

diadakan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018.
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Why : Karena dengan kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan informasi

bahkan edukasi kepada masyarakat tentang Olahraga Street

Workout dimana olahraga ini gratis dimana menggunakan fasilitas

yang terdapat ditaman kota, sehingga secara tidak langsung dapat

menarik perhatian orang agar muncul minat untuk berkunjung ke

taman kota. Selain itu merubah konsep berpikir olahraga lingkungan

perkotaan itu identik dengan olahraga di tempat gym ataupun

membayar tempat. Dengan begitu dapat menjadi Lifestyle

How : Perancangan ini akan dijalankan secara bertahap, dari Pengenalan

Identitas kemudian akan diberikan  yang mampu menarik perhatian

hingga akan dilangsungkan sebuah event yang mampu

memunculkan citra untuk Street Workout itu. Dari pengalaman

tersebut, target dengan sendirinya mempromosikan kegiatan

olahraga ini sebagai sesuatu yang layak untuk diikuti.

Strategi Media3.3.2.
Bentuk dari kampanye ini berupa Kegiatan Pengenalan dan Latihan

Street Workout dimana  terdapat juga event yang berisikan Talkshow dan

juga Coaching Clinic guna menarik minat kepada target dan juga

memperkenalkan olahraga Street Workout. Sebelum event ini berlangsung,

dilakukan promosi terhadap kampanye ini, strategi pemasaran akan dilakukan

di kota Tangerang Selatan dengan target audiens adalah Remaja Akhir dan

dewasa muda dengan rentang usia 18 -24 tahun.

Pemasangan media promosi yang bentuknya tercetak berupa :

 Poster

 X- Banner

 Flyer

Namun promosi melalui Internet tetap digunakan dan berjalan. Internet

disajikan berbentuk Sosial media yang antara lain :

 Website

 Instagram

 Facebook

 Official Account LINE

 Google Map
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Perancangan Promosi dan Time Schedule3.3.3.

TAHAPAN MEDIA YANG DIGUNAKAN
TIME

SCHEDULE

Attention

 Perancangan media promosi untuk

membentuk identitas dari kampanye

olahraga Street Workout. #masagakuy mulai

dikenalkan sebagai tagline yang mudah

diingat untuk kegiatan ini.

 Pemasangan media promosi yang dapat

dilihat langsung oleh target audiens, baik

media cetak maupun dengan sosial media

 Media yang digunakan: Poster, sosial media

(instagram, facebook)

1.5 bulan

Januari-

Februari 2018

Interest

 Memperkenalkan kegiatan menggunakan

pendekatan desain dan komunikasi yang

menarik secara langsung kepada target

audiens.

 Pengenalan olahraga street workout di

kegiatan Car Free Day, Memperkenalkan

lewat UKM dan ekskul olahraga di sekolah

daerah Tangerang Selatan dan ditaman kota

dengan mengajak untuk mencobanya.

 Target diajak untuk latihan bersama dan

diajak untuk menshare kegiatan ini dengan

#masagakuy pada IG. Nantinya untuk

berapa kali kehadiran latihan, akan diberi

Merchandise sebagai Apresiasi.

 Media yang digunakan: Flyer, social media

(instagram, facebook), X- banner.

3.5 bulan

Maret – Mei

2018

Search

 Penempatan materi informasi terkait

olahraga street workout

 Target audiens akan diarahkan untuk

mengakses QR code untuk mendapatkan

informasi. Media informasi dibuat interaktif

sehingga muncul interaksi dua arah.

Selama

Kegiatan
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Tabel 3.1. Tahapan Strategi Komunikasi
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)

Rincian Anggaran Biaya3.3.4.
Dalam melaksanakan kampanye “Barbarengan Street Workout” ini

diperlukan beberapa anggaran untuk mendukung proses kampanye.

Perkiraan anggaran yang diperlukan adalah sebagai berikut:

TAHAPAN PERINCIAN ANGGARAN ANGGARAN

Attention

 Brand building –activation = Rp 15.000.000,-
 Digital activation

1 Bulan/ 30 hari
Instagram 30 x Rp 80.000,- = Rp 2.400.000,-
Facebook 12 x Rp 140.000,- = Rp 1.680.000,-
Poster 200 x Rp 3.000,- = Rp 600.000,-

Rp.19.680.000,-

Interest

 Media sosial activation
Facebook 3 bulan

20 kali tayang x Rp. 140.000,- = Rp. 2.800.000,-

Instagram 3x30 x Rp 80.000,- = Rp7.200.000,-
 Flyer 1000 x Rp. 2.000,- = Rp. 2.000.000,-
 X- Banner 4 x Rp 80.000,- = Rp 320.000,

Rp.12.320.000,-

 Media yang digunakan: Majalah Remaja,

official account media sosial dan website

Action

 Perancangan sebuah event berupa talkshow

dan coaching clinic terkait olahraga Street

Workout dengan menggunakan fasilitas

yang terdapat di taman kota.

 Media yang digunakan: fasilitas taman kota,

dan sosial media untuk memberitahu proses

kegiatan tersebut.

9 Juni 2018

Share

 Target sasaran akan saling sharing apa

yang mereka rasakan setelah berkunjung ke

lokasi event dan mencoba untuk latihan

Street Workout bersama dan

membagikannya baik dari mulut ke mulut

maupun melalui sosial media

 Merchandise mulai dipasarkan.

 Media yang digunakan: Media Sosial

(Instagram dan Facebook).

Selama

Kegiatan
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Search

 Web developing Rp 25.000.000,- (1 tahun)
 Facebook 20 x Rp. 140.000,- = Rp. 2.800.000,
 Instagram 3x 30 x Rp 80.000,- = Rp7.200.000,-

Rp. 35.000.000

Action

 Biaya Perijinan dan kebersihan tempat
Rp 3.000.000,-

 Komunitas Street Workout (3 komunitas)
Rp. 6.000.000,-

 Sewa Sound system dan Genset
Rp.4.500.000,-

 Sewa Karpet Rp. 1.500.000,-
 Sewa Dekorasi (Panggung, Sign system, Booth)

Rp. 7.000.000,-

Rp. 22.000.000

Share

 Merchandise

Baju

500 pcs x Rp. 60.000,- = Rp. 30.000.000,-

Totebag

1000 pcs x Rp. 25.000,- = Rp. 25.000.000,-

Handuk/ Headband/Handband

500 pcs x Rp 30.000,- = Rp. 15.000.000,-

Tumbler 200 pcs x Rp 25.000,- =Rp 5.000.000,-

Stiker

1 lembar kertas stiker A3 = 20 stiker

30 x Rp. 10.000,- = Rp. 300.000,-

Rp.75.300.000,-

TOTAL : Rp.164.300.000,-

Tabel 3.2. Rincian Anggaran Biaya
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017)




