
 22 

BAB III 

Strategi Komunikasi 

 

3.1. Analisa 

Masyarakat urban Kota Semarang tidak terbiasa dengan kegiatan urban farming 

maupun microgreens. Ini ditunjukan dengan awareness yang masih minim 

terhadap kegiatan bercocok tanam di area perkotaan. Langkah Pemerintah untuk 

mengajak warga Semarang untuk terjun dalam kegiatan urban farming juga masih 

sangat minim,ini terbukti dari program yang dijalankan pemerintah belum 

mencakup seluruh elemen masyarakat Kota Semarang. Tidak adanya media 

yang relevan bagi elemen masyarakat lain menjadi halangan tersendiri para 

masyarakat yang ingin mengatahui tentang informasi – informasi yang terkait 

dengan urban farming dan microgreens itu sendiri. 

 

Microgreens sendiri adalah suatu tanaman yang dapat ditumbuhkan dengan 

metode urban farming. Tanaman ini mempunyai lebih banyak manfaat positif dari 

berbagai sisi, contoh adalah dari sisi kandungan gizi yang lebih banyak dari 

tanaman konvensional, waktu tumbuh yang cepat, dan apabila ditumbuhkan 

didalam ruangan dapat membantu sirkulasi oksigen didalam kamar tersebut. 

Tumbuhan ini termasuk unik, walaupun dipetik pada saat muda tetapi mempunyai 

gizi yang lebih banyak dibanding sayuran konvensional. Dan persebarannya yang 

masih minim di Indonesia membuat tumbuhan ini mempunyai kesan ekslusif. 

 

Tren gaya hidup sehat yang sedang berkembang di Kota Semarang juga dapat 

dijadikan peluang sebagai salah satu jembatan untuk menghubungkan dua hal ini 

dikarenakan mereka mempunyai manfaat yang sama yaitu menyehatkan tubuh. 

Banyak makanan yang target perancangan tidak tahu bagaimana makanan itu 

disiapkan atau bagaimana mereka merawat bahan makanannya. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Tirto target perancangan makan diluar setidaknya 

seminggu sekali dengan presentase 58%. Ini menandakan bahwa meraka sangat 

eksplor dengan berbagai informasi dengan kuliner. 

 

Permasalahan selanjutnya adalah media pengenalan terhadap target 

perancangan, menurut Nielsen Consumer Media View TV masih berada pada 
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nomor tertinggi dalam penetrasi media dengan 96% disusul dengan media 

outdoor dengan 55% dan Internet 44% angka ini mewakili rakyat Indonesia 

seluruhnya. Sedangkan pada target perancangan penetrasi informasi banyak 

terjadi pada media internet, hal ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan 

oleh Tirto yang menyebut bahwa Media Sosial dan Browser merupakan media 

yang digunakan oleh target perancangan dalam memperoleh informasi dengan 

angaka 35,2% dan 26,1% . Dengan rataan 3 – 5 jam sehari, target perancangan 

dapat terkspos oleh berbagai macam informasi. Media yang paling banyak 

diakses oleh target perancangan yaitu Instagram yang mencapai angka 54,2% 

disusul dengan LINE dan Google dengan nilai 45,4% dan 42,1%. 

 

Stregth Kelebihan dari Microgreens sebagai alternatif makanan 

Weakness Kurangnya media informasi yang berguna sebagai sarana 

pembelajaran dan pengenalan masyarakat Kota Semarang terhadap 

Microgreens dan konsep Urban Farming  

Opportunity Tingginya minat masyaraka Kota Semarang terhadap gaya hidup 

sehat dan peranan pemerintah dalam menggalakan program urban 

farming   

Threats Minimnya minat dari masyarakat urban dikota besar terhadap isu 

yang coba diangkat 

 

 

3.1.1. Identifikasi hasil pengolahan dari data – data yang ditemukan. 

 

What : Dengan menyediakan rancangan komunikasi visual yang terfokus pada 

media informasi internet yang sesuai dengan eksposure informasi terhadap 

target perancangan. Dalam hal ini adalah internet. 

 

When : Akses terhadap rancangan komunikasi visual yang bisa diakses setiap 

saat. Target perancangan mempunyai karakteristik yang mempunyai gaya 

hidup cepat sehingga akses informasi terhadap rancangan harus bias 

menyediakan hal itu  

 

Tabel3.1 Tabel Analisa SWOT Microgreens di Kota Semarang 
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Where : Rancangan utama berupa konten informasi yang harus dengan mudah 

diakses dimana saja tanpa hambatan. 

 

Who :   Target perancangan yang memiliki karakteristik modern, berpikiran 

terbuka dengan hal baru, mempunyai kesadaran akan gaya hidup sehat.  

 

Why : Dengan angka 3-5 jam dalam mengakses internet maka rancangan 

komunikasi visual ini sangat relevan dengan data behavior dari target 

perancangan apabila berfokus pada internet. 

 

How : Rancangan ini mencoba membeberkan suatu konten informasi yang 

inovatif, kreatif, edukatif dan juga menghibur agar target sasaran menjadi 

tertarik dan mengetahui secara konkrit terhadap isu yang diangkat. 

 

 

3.2. Khalayak sasaran 

3.2.1. Geografis 

Cakupan wilayah yang disasar adalah Kota Semarang, sesuai dengan 

topik pembahasan yang diangkat yaitu di Kota Semarang.  

 

3.2.2. Demografis 

1. Usia  

 Target primer : 18 – 22 tahun 

Usia ini termasuk kedalam masa dewasa muda hingga dewasa 

akhir. Pada tahap usia ini karakteristik target perancangan sudah tidak 

lagi mempunyai karakteristik labil yang ditemukan pada saat remaja 

yang secara impulsif mengikuti tren apa saja dan berpikiran terbuka. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Media Tirto, salah satu 

karakteristik dari target perancangan adalah mengehendaki 

perubahan sosial yang dimana sangat cocok terhadap isu yang 

diangkat. Pada tahap usia ini target perancangan sudah mempunyai 

pandangan tersendiri terhadap suatu hal yang dihadapi. Selain itu, dari 

segi finansial banyak dari target perancangan pada tahap ini sudah 

memiliki pemasukan dana mandiri.  
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 Target Sekunder : 15 - 17 

Target yang dimaksud adalah remaja yang duduk di bangku 

sekolah menengah atas dikarenakan gerakan ini membutuhkah 

perhatian dari ini. 

2. Pengeluaran perbulan 

Masyarakat dengan SES A-B dipilih karena tujuan dari pembuatan 

perancangan ini untuk mengenalkan microgreens melalui konsep urban 

farming kepada khalayak yang lebih luas. 

3. Pekerjaan 

Para pekerja swasta maupun non swasta dan mahasiswa yang berdomisili di 

kota semarang laki – laki maupun perempuan dipilih karena pada tahap ini 

target perancangan sudah mencapai tahap finansial yang baik sehingga 

memudahkan mereka untuk dapat memulai suatu kegiatan yang baru. 

 

 

3.2.3. Psikografis  

Masyarakat yang yang menganut gaya hidup modern, sangat familiar 

degan trend yang berlangsung, terbuka dengan hal baru dan juga mempunyai 

rasa tanggung jawab terhadap gaya hidup sehat. 

 

3.3. Strategi Komunikasi 

3.3.1. Creative Brief 

Objective : what is the brief for ? 

Microgreens adalah jenis tanaman yang masih relative baru dan belum 

terlalu familiar di mata masyarakat dunia khususnya di Indonesia. 

Perancangan ini adalah bentuk upaya mengenalkan microgreens dengan 

konsep urban farming sebagai bentuk ekstensi upaya pemerintah Kota 

Semarang untuk mengenalkan Urban Farming di Kota Semarang  

Issue : what is the consumer issue ? 

Adalah  kurang nya sumber informasi pada isu yang diangkat sehingga 

menyebabkan banyak dari target perancanga tidak mengetahui tentang topik 

yang akan dibahas pada perancangan komunikasi visual ini. 

 

Insight : the result of our exploring 
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Walau banyak faktor yang dapat menurunkan minat target 

perancangan terhadap isu yang diangkat, tetapi banyak masyarakat 

yang sadar akan betapa pentingnya konsumsi makanan sehat, 

apabila kita bisa mengangkat isu tersebut dibalut dengan gaya 

komunikasi yang baik maka bukan tidak mungkin untuk bisa 

merubah persepsi dari isu tersebut. Target perancangan juga 

mempunyai karateristik yang sangat modern dimana mereka 

mempunyai gaya hidup yang cepat dan akses terhadap teknologi 

dan informasi yang sangat besar.   

 

Opportunity : what is the opportunity for the brand based on the issue 

and insight? 

Masyarakat urban banyak menghabiskan banyak uangnya dalam 

makan atau mencari kuliner baru, disini perancangan ini bisa masuk kedalam 

pikiran target perancangan yang selalu mencari alternatif baru dalam 

memburu makanan sebagai pemuas gaya hidupnya. Menurut penelitian yang 

dilakukan didapat bahwa 80% responden lebih mementingkan bahan 

makanan yang sehat dan 54% dari angka tersebut rela membayar ekstra 

untuk dapat memenuhi keinginannya akan makanan sehat. Apalagi apabila 

makanan yang ditawarkan berupa microgreens yang mempunyai sifat positif 

didalam tubuh. 

 

3.3.2. Materi Perancangan 

Pada perancangan pada desain eksibisi pengenalan microgreen 

melalui konsep urban farming di kota Semarang ini akan mencakup hal – hal 

berikut : 

 

1. Sejarah,perkembangan, Fungsi dan kelebihan microgreen 

Bahasan yang akan dibahas pada perancangan mencakup 

bagaimana microgreens dapat diciptakan dan berkembang menjadi sebuah 

makanan yang gaya gizi dan bagaimana urban farming juga membantu hal 

tersebut.   

2. Informatif dan edukatif 
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Informatif adalah dimana pesan yang disampaikan adalah merupakan 

seuatu yang baru bagi target perancangan dan edukatif adalah informasi yang 

mempunyai nilai terapan yang tinggi bagi target sasaran. 

3. Kreatif dan inovatif 

Memunculkan desain komunikasi visual yang kaya akan informasi 

interaktif dan juga edukatif kepada target perancangan.   

4. Konten Komunikasi Visual 

Inti dari perancangan komunikasi visual ini adalah berupa informasi 

yang terkait dengan microgreens dan urban farming meliputi panduan 

menanam, fungsi dan kelebihan dan juga aplikasinya pada makanan. 

Penyampaian pesan dalam rancangan komunikasi visual ini akan 

menggunakan konten audio visual yang didukung dengan gambar – gambar 

yang akan di upload di berbagai media.  

 

3.3.3. Strategi Pendekatan Verbal Visual 

 

-  Strategi Pendekatan Verbal 

Gaya komunikasi melalui lisan atau verbal yang akan digunakan akan 

menyesuaikan dengan pemilihan gaya Bahasa yang sedang hangat di 

kalangan target perancangan. Dengan tone and manner yang friendly, tidak 

berkesan menggurui dan mempunyai unsur hiburan agar informasi yang 

disampaikan diingat oleh target perancangan.  

 

Judul dari perancangan ini adalah “GAIA”  merupakan sebuah kata yang 

berasal dari Bahasa Yunani yang merupakan perwujudan dari bumi. Apabila 

diucapkan kata GAIA akan berbunyi GAYA yang berasal dari Bahasa 

Indonesia yang berarti dorongan atau tarikan yang akan menggerakan. Judul 

ini dipilih dikarenakan satu kata yang memiliki arti ganda yang sesuai dengan 

karateristik perancangan yang membahas tentang bumi, tanah dan 

pengenalan terhadap hal baru yang berpotensi untuk menggerakan 

masyarakat. 

 

 

-  Strategi Pendekatan Visual 
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Media Perancangan 

Disampaikan melalui format audio visual yang berupa video tutorial 

yang akan dipadukan dengan nilai – nilai informatif, inovatif dan juga 

menghibur. Dengan memperhatikan nilai visual aestetik yang sesuai dengan 

target perancangan. 

Warna 

Warna – warna yang ingin tampilkan dalam perancangan komunikasi 

visual ini adalah warna yang hangat yang dapat menimbulkan ketertarikan 

kepada target perancangan. Warna – warna yang digunakan akan mewakili 

dua tema yang berbeda yaitu bumi dan modern. 

 Tata Letak & Komposisi 

Tata letak dan komposisi yang akan digunakan pada perancangan 

audio visual ini adalah terstruktur dan teroganisasi. Tata letak ini dipilih karena 

ingin menimbulkan kesan bersih dan rapi.  

 Positioning 

Menjadi salah satu media informasi dan panduan tentang menanam 

microgreens melalui urban farming dan aplikasinya kepada makanan yang 

menarik, informatif dan menghibur. Juga sebagai bentuk pengenalan awal 

terhadap dunia urban farming. 

  

3.3.4. Strategi Media 

Berdasarkan penelitian pada target perancangan yang sudah dilakukan, 

maka dapat menghasilkan strategi media yang dapat menyampaikan 

pesan secara efektif kepada target sasaran. Berikut adalah rancangan 

strategi media yang dilakukan dalam upaya mengenalkan media 

informasi tersebut. 

 

Media yang akan digunakan dalam penyampaian pesan kepada target 

Perancangan dibagi menjadi dua, yaitu utama dan pendukung 

. 

 Media utama 

Menggunakan Video Series 

 Media pendukung 

Above The Line : Radio, Poster, Billboard 
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Below The Line : Phamplet, Ambience Media  

Through The Line : Youtube, Instagram, Website 

 

3.3.4.1. Objektif Media 

 Media dirancang sesuai dengan preferensi target perancangan agar 

penyampaian informasi menjadi lebih efektif 

 Penempatan media promosi dan juga konten – konten tentang 

perancangan dan isu yang diangkat 

 Media sebagai saran untuk berinteraksi terhadap target sasaran 

 

3.3.5. Pendekatan Promosi 

 

SEO dan SEM 

SEO dan SEM digunakan untuk mempermudah target perancangan 

untuk mencari informasi tentang perancangan melalui mesin pencari 

contoh goggle. Apabila informasi terkait perancangan dan isu yang 

diangkat menjadi mudah untuk dicari maka akan meningkatkan 

probabilitas informasi dari perancangan tersampaikan kepada target 

sasaran yang dituju dengan menggunakan tagar yang beruhubungan 

dengan lifestyle, makanan, urban farming, kesehatan dan lain - lain. 

Seperti contoh #urban #healthy #farming #food 

 

Sponsored Ads dan Sponsored Content 

Sponsored ads digunakan pada aplikasi – aplikasi yang digunakan 

oleh target sasaran yaitu Youtube dan Instagram, ini akan memberikan 

informasi terkait perancangan tanpa harus mencari terlebih dahulu. Kita 

bisa memberikan sebagian informasi tentang perancangan spesifik 

kepada target perancangan berdasarkan keyword, history, dan activity 

pada aplikasi tersebut. 

 

Offline Promotion 

 Disini media yang digunakan adalah media ATL dan BTL yang 

bertujuan untuk memberikan informasi tentang perancangan. 

Ditempatkan pada tempat – tempat yang sering dikunjungi oleh target 
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perancangan sebagai contoh adalah café, restoran, kampus, kantor 

maupun jalan raya. 

 

Celebrity Endorsement / Influencer 

 Menggunakan celebrity sebagai penyampai informasi tentang 

perancangan yang dilakukan dan isu yang diangkat. Influence dari 

influencer yang memiliki nilai atau konten yang sama dengan isu yang 

diangkat dapat mempengaruhi target perancangan untuk menggali 

informasi lebih lanjut terhadap pesan yang dipromosikan oleh sang 

influencer, dalam hal ini adalah urban farming menggunakan 

microgreen. 

   

3.3.6. Strategi Anggaran 

Biaya Operasional Perancangan Video Series 

 

1. Ads Media Sosial (Instagram, Youtube, Twitter)  

 Rp.10.000.000 

2. Pembuatan website     

 Rp.15.000.000 

3. Celebrity Endorsement    

 Rp.50.000.000 

4. Social Media Specialist    

 Rp.7.000.000 

5. SEO and SEM specialist      

 Rp.7.000.000 

6. ATL Media Promotion     

 Rp.20.000.000 

7. Production        

 Rp.10.000.000 

Total       Rp.119.000.000 

 

 

 

 


