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BAB III 

STRATEGI 

 

3.1 Strategi Komunikasi 

3.1.1 Pendekatan Komunikasi  

Perancangan media informasi visual seputar angkutan kota akan 

dikomunikasikan kepada penumpang angkot dengan pembuatan media 

informasi visual sebagai berikut :  

▪ Sign System sebagai wayfinding atau penunjuk arah. Serta dimana 

tempat penumpang untuk turun dan oper / berpindah ke rute angkot 

yang berikutnya untuk mencapai tujuan.  

▪ Peta jalur angkot tiap rute.  

▪ Terdapat elemen visual dengan menggunakan warna dan bentuk 

angkot khas Semarang untuk memperjelas keterangan kode 

kombinasi huruf dan angka untuk setiap rute.  

▪ Tarif jauh dekat tiap titiknya atau kilometernya. 

▪ Jumlah armada angkot yang beroperasi tiap jalurnya pada saat itu. 

▪ Keterangan perkiraan waktu tunggu kehadiran angkot.  

3.1.2 Tujuan Komunikasi  

Perancangan media informasi akan berbentuk visual kreatif agar target 

sasaran dapat dengan mudah menerima informasi untuk seputar angkot di 

atas, serta mengetahui dimana harus turun untuk berpindah angkutan ke 

rute lainnya untuk mencapai tujuan. Dengan mengetahui informasi yang 

jelas, maka penumpang akan merasa tenang, karena semua informasi 

disampaikan secara transparan.  
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3.1.3 Pesan Utama  

Pesan utama yang perlu ada dalam perancangan media informasi 

visual angkutan kota yaitu :  

▪ Penanda tempat utama yang menjadi icon tiap rute angkot.  

▪ Penunjuk tempat untuk berpindah ke jalur angkot lainnya.  

▪ Tempat yang di prioritaskan untuk tercantum dalam media informasi 

seperti tempat transit (terminal, stasiun dan bandara), pusat 

perbelanjaan (pasar dan mall), tempat wisata utama Semarang 

(Simpang Lima, Tugu Muda, Lawang Sewu,Kota Lama, dll), serta 

tempat kuliner (Bandeng Presto, Lumpia, dll).  

▪ Peta jalur angkutan kota tiap rute di Kota Semarang.  

3.1.4 Materi Pesan  

Menggunakan Bahasa Indonesia (dan Bahasa Inggris in Advance).  

Informasi seputar angkutan kota : tarif, jalur angkot, dimana 

penumpang harus turun untuk berpindah ke jalur lain untuk sampai ke tujuan, 

peta jalur angkot, jumlah armada angkot yang beroperasi, jumlah 

penumpang yang menunggu, perkiraan waktu sampai ke tujuan, dan juga 

perkiraan waktu tunggu.  

3.2 Analisis Data Riset Target Sasaran  

3.2.1 Insight Desain Thinking 

Penulis memiliki inovasi dalam menyelesaikan permasalahan 

informasi yang perlu penumpang dapatkan seputar tentang angkutan kota di 

Semarang.  

❖ Untuk membuat sistem tarif yang jelas pada tiap rute, pada satu jalur 

dibuat beberapa poin.  

✓ Menurut riset yang penulis lakukan, tarif termahal untuk angkot 

pada 1 rute adalah 10 ribu rupiah, dan tarif termurah pada jarak 

terdekat adalah 2 ribu rupiah.  

✓ Menurut riset yang penulis lakukan, terdapat beberapa oknum 

pengemudi angkot “nakal” yang memberikan tarif angkot dengan 

harga tinggi, bahkan tidak memberikan uang kembalian dengan 

nominal yang seharusnya. Hal itu dilakukan oleh pengemudi, 

setelah menerka bahwa penumpang tersebut tidak tahu tarif 

angkot saat ini.  
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➢ Dengan mencantumkan informasi dimana letak pasti setiap 

poinnya, serta berapa rupiah nominal harga jasa transportasi 

angkutan kota tersebut, akan mempermudah penumpang dalam 

membayar angkot.  

➢ Dengan penyampaian informasi yang jelas antar poinnya, dapat 

menghindarkan oknum tersebut melancarkan aksinya, dengan 

menerapkan tarif yang jelas tentu akan membuat penumpang 

lebih nyaman karena tidak dirugikan. 

 Perlu diingat bahwa sistem di atas dapat di eksekusi dengan cara 

penyampaiannya melalui perancangan media informasi visual kreatif. 

Penggunaan unsur visual akan mempermudah penumpang dalam 

menyerap informasi tarif angkutan kota di Semarang.  

 

❖ Masih berkaitan dengan pembuatan poin di atas, tidak hanya berfungsi 

sebagai acuan informasi tentang tarif saja, namun juga berkaitan 

tentang masalah ngetem yang sering di lakukan oleh pengemudi 

angkot. Solusi yang penulis paparkan yaitu memberikan informasi 

kepada penumpang secara transparan apa tujuan angkot tersebut 

ngetem, sehingga penumpang lebih mengerti bahwa tidak selamanya 

ngetem itu buruk. Kemudian dapat pula diselesaikan dengan cara 

pemberlakuan minimal berapa kali mengitari jalur angkot tersebut, 

dengan mengombinasikannya juga dengan membatasi maksimal 

waktu angkot tersebut ngetem jika sudah ada penumpang didalam 

armada angkot. 

✓ Berdasarkan pengamatan lapangan oleh penulis, angkot 

memiliki image suka ngetem, berlama-lama menunggu 

penumpang memenuhi kursi sebelum berangkat.  

Dengan memberikan informasi poin tersebut secara transparan 

kepada penumpang, maka akan mempermudah penumpang 

mengetahui dimana angkot ngetem. Sehingga akan 

mempercepat penuhnya kursi didalam angkot agar lebih cepat 

berangkat.  
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✓ Berdasarkan pengamatan penulis juga, sebenarnya para supir 

angkot sudah memiliki sistem bergantian ngetem dengan angkot 

lainnya di beberapa titik tertentu.  

Pengemudi angkot berkomunikasi satu sama lain lewat sms, 

bahkan ada kenek bayangan yang ada di pinggir jalan 

memberikan informasi bahwa angkot lainnya sudah berada pada 

area mana untuk memperkirakan waktu bertukar ngetem dengan 

angkot lainnya.  

✓ Pada beberapa jalur angkot, tanpa pengemudi berkomunikasi 

satu sama lain lewat sms, jika angkot lainnya berhenti di 

belakang angkot yang sebelumnya ngetem, angkot yang ada 

didepan itu dengan segera melaju, dan tidak ngetem lagi pada 

poin tersebut.  

➢ Dengan permberlakuan sistem poin yang jelas, dapat pula 

menjadi bentuk pola perputaran angkot, sehingga penumpang 

lebih tahu, bahwa ngetem tidak selalu memiliki image yang 

buruk. Pengemudi angkot melakukan ngetem semata-mata 

karena mengurangi tingkat kerugian mereka yang kini sepi 

penumpang, agar tidak membuang-buang bensin jika mengitari 

rute terus menerus begitu saja. Ngetem ini adalah salah satu 

strategi pengemudi angkot untuk menambah penghasilan 

mereka.  

Tentu memang harus dengan kontrol yang baik, karena masih 

ada juga pengemudi yang ngetem terlewat lama hingga berjam 

jam sehingga merugikan penumpang. Dengan adanya 

pembatasan maksimal waktu tunggu penumpang di dalam 

angkot, akan membuat penumpang dapat memperkirakan waktu 

sampai ke tujuan.  

Jika memang mau menerapkan adanya minimal berapa kali 

mengitari rute tersebut, untuk menyelesaikan masalah ngetem, 

tentu dibutuhkan riset lebih mendalam pada tiap rutenya 

sehingga pertimbangan jam ramai, hari kerja, maupun akhir 

pekan, awal bulan, akhir bulan, masa hari raya, juga menjadi 

pertimbangan tersendiri. Sehingga tidak dapat menyamaratakan 

sistem minimal mengitari satu rute tersebut dengan tanpa 

mempertimbangkan hal tersebut.  
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 Perlu diingat bahwa sistem di atas dapat di eksekusi dengan cara 

penyampaiannya melalui perancangan media informasi visual kreatif. 

Penggunaan unsur visual akan mempermudah penumpang dalam 

menyerap informasi tentang berapa lama perkiraan waktu penumpang 

sampai ke tujuan, serta menginformasikan kepada penumpang bahwa 

tidak selamanya ngetem itu buruk.   

 

❖ Dengan menggunakan sistem GPS. Karena terhubung online, tentu 

informasi yang akan didapatkan penumpang akan lebih up to date. 

Jumlah armada angkot yang beroperasi pada hari itu juga dapat 

diketahui penumpang dengan mudah. Sehingga penumpang dapat 

mengetahui perkiraan waktu tunggu angkot menghampiri penumpang 

tersebut. Terlebih lagi jika di kombinasikan dengan sistem poin di atas, 

akan mempermudah penumpang mengetahui informasi kedatangan 

angkot pada titik lokasi tersebut.  

✓ Menurut pengamatan penulis, angkot itu memiliki sistem dapat 

manaik-turunkan penumpang dimana saja pada jalur angkot 

tersebut. Maka penumpang tidak memiliki poin pasti dimana 

terdapat petugas yang dapat ditanya mengenai jumlah angkutan 

kota yang beroperasi pada hari itu. Dengan menggunakan 

sistem GPS pada setiap angkot, akan dapat diketahui berapa 

jumlah angkot yang beroperasi pada hari bahkan jam saat itu.  

➢ Dengan inovasi penggunaan GPS, yang dikombinasikan dengan 

adanya sistem poin, dapat menjadi alternatif penyelesaian 

masalah ngetem, dapat diterapkan sistem sebagai berikut :  

Jika angkot no.01 berada pada poin A, angkot tersebut hanya 

dapat mendapat informasi tentang jumlah penumpang yang 

berada di area A-B, tanpa dapat mengetahui penumpang yang 

menunggu pada area B-C,  

Hal tersebut akan membuat supir angkot perlu menjalankan 

armada angkot ke poin B jika ingin mengetahui jumlah 

penumpang yang ingin naik angkot pada area B-C.  

Jika angkot telah melewati poin B, angkot tersebut tidak akan 

tahu jumlah penumpang yang menunggu pada area A-B lagi, 

karena informasi tersebut untuk angkot lainnya yang telah 

berada di poin A.  



26 
 

➢ Inovasi ini didukung dengan adanya media aplikasi sebagai 

sarana interaktif penumpang dan pengemudi angkot.  

✓ Berdasarkan riset yang penulis lakukan, 70% koresponden 

penumpang yang penulis wawancara, tidak keberatan jika 

menggunakan aplikasi untuk angkutan kota. Karena di era digital 

seperti saat ini, media informasi visual berbasis online sudah 

menjadi sangat umum, agar dapat bersaing dengan dunia global.  

✓ Beberapa penumpang yang merasa keberatan dengan adanya 

media informasi visual berbasis online, karena berada pada SES 

C, dan juga sudah berumur, dimana belum pernah 

menggunakan smartphone sebagai alat komunikasi sehari hari. 

Hal ini mengarah pada inovasi selanjutnya untuk menjadi jalan 

tengah agar penumpang yang keberatan tersebut dapat 

mendapatkan informasi juga. 

➢ Inovasi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah, penggunaan 

media sms penumpang kepada sistem admin, karena sudah 

terbuhung secara online, tentu media sms dengan mengirimkan 

ke nomor tertentu dengan format keywords seperti :  

INFO [Kode Angkot (C.10)] [Area (AB, BC, CD)] 

Agar dapat mendapat sms balasan berupa informasi lengkap 

untuk penumpang tersebut. Baik dari armada angkot yang 

beroperasi pada jalur tersebut, jumlah angkot yang berada pada 

area huruf pertama kode area, kemudian juga perkiraan waktu 

tunggu angkot tersebut menghampiri. 

➢ Inovasi di atas tidak lepas dengan adanya penyampaian 

informasi seca offline dengan menggunakan sign system 

sebagai penanda pada jalur tersebut. Dengan penyampaian 

menggunakan unsur visual yang kreatif, penumpang yang 

menunggu dapat mengetahui dengan pasti dimana mereka 

sekarang berada.  

➢ Bahkan perancangan sign system, akan memaparkan informasi 

jalur utama angkot dengan kode dan warna tertentu, berada di 

area mana penumpang tersebut berada, dan juga informasi 

mengenai dimana penumpang dapat turun untuk dapat oper ke 

jurusan angkot lainnya.  
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✓ Menurut pengamatan penulis, selama ini belum ada sign system 

untuk angkutan kota di Semarang.  

✓ Media menggunakan smartphone ini dapat dijangkau oleh SES 

B dan C karena harga smartphone sudah ada dengan kisaran 

harga 500-700 ribu rupiah.  

➢ Bahkan dengan penerapan smartphone ini, dapat membuat 

angkutan kota dapat bersaing dengan BRT dan transportasi 

online. Dengan membuat angkutan kota tersebut eksis kembali, 

dapat menyegarkan image angkot sehingga angkot dapat lebih 

percaya diri akan keunggulan angkot.  

➢ Perubahan image angkot dapat pula dengan menggunakan 

media informasi visual instagram untuk membuat penumpang 

melihat langsung lewat foto-foto seputar angkot di Semarang 

agar menciptakan suasana nyaman dan aman untuk 

menggunakan angkot sebagai sarana transportasi. Karena 

dengan menggunakan media online, informasi akan lebih cepat 

tersebar pada saat itu juga. 

➢ Perlu diingat, sudah ada peraturan dari Kepolisian untuk 

pengemudi dilarang menggunakan alat komunikasi saat sedang 

menyetir. Sehingga untuk inovasi tambahan mengenai peraturan 

tersebut, informasi yang masuk pada supir angkot adalah berupa 

alat counter yang di-mount pada dashboard mobil angkot, 

dengan menggunakan lampu LED yang menunjukkan angka, 

yang dapat menjadi acuan keterangan jumlah penumpang yang 

menunggu pada area tertentu. (penumpang yang mengakses 

lewat smartphone dan sms) 

 Perlu diingat bahwa seluruh inovasi penulis di atas merupakan desain 

thinking berdasarkan observasi lapangan penulis.  Riset lapangan 

yang didasarkan pada kebutuhan penumpang. Tentu eksekusi dalam 

bentuk media informasi visual kreatif yang dapat memudahkan 

penumpang mendapatkan berbagai informasi seperti yang telah 

dipaparkan di atas. 
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3.2.2 Analisis SWOT 

▪ Strength  

➢ Memastikan seluruh penumpang duduk, karena mobil hanya 

untuk kurang lebih 10 penumpang saja, dan juga bentuk mobil 

yang kecil tidak memungkinkan penumpang berdiri didalam 

angkot.  

➢ Pijakan angkot rendah sehingga mempermudah orang tua untuk 

naik angkot, jika kaki merasa sakit atau membawa banyak barang 

bawaan (misal dari pasar).  

➢ Dari segi harga, terjangkau untuk SES B dan C.  

➢ Jarak tempuh tidak terlalu jauh, namun tiap jalurnya mencakup 

hampir seluruh wilayah Semarang.  

➢ Karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, maka frekuensi 

adanya angkot cukup tinggi, sehingga waktu tunggu angkot tidak 

terlalu lama.  

➢ Dapat menaik-turunkan penumpang dimana saja, tidak perlu 

berjalan jauh ke halte tertentu.  

➢ Penumpang dapat lebih wasada karena tempat duduk yang 

berhadapan, sehingga semua penumpang terlihat dengan jelas.  

➢ Panas tidak menyengat langsung ke kulit (kecuali jam tertentu jika 

sudut matahari dari arah samping, sekitar pukul 2 siang hingga 

pukul 4 sore), dan jika hujan, masih terlindungi karena didalam 

mobil, tidak langsung basah kuyup seperti saat naik motor.  

▪ Weakness  

➢ Kadang supir masih memaksakan jumlah penumpang, sehingga 

harus duduk berhimpitan, bahkan dapat ada 2-3 orang berdiri di 

pintu angkot dengan setengah badan keluar angkot.  

➢ Belum ada informasi yang jelas akan harga / tarif tiap kilometer 

ataupun jika ada pemberlakuan jauh dekat dengan satu harga.  

➢ Jika ada angkot yang ngetem, menambah waktu tunggu angkot.  

➢ Belum ada keterangan perkiraan waktu angkot melintas, serta 

waktu tempuh mencapai tujuan.  

➢ Kadang jika musim panas tiba, akan merasa panas saat di angkot 

karena tidak menggunakan AC, bahkan debu dan asap dapat 

masuk kedalam angkot lewat jendela yang terbuka.  
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➢ Kadang beberapa sopir angkot dan penumpang merokok di dalam 

angkot.  

➢ Beberapa tujuan kadang tidak dapat ditempuh dengan satu jalur 

angkot saja, kadang diperlukan untuk oper/ berpindah ke jalur 

angkot lainnya.  

▪ Opportunity  

➢ Penumpang hampir pasti duduk, lebih nyaman jika dibandingkan 

dengan BRT yang 60% penumpangnya berdiri.  

➢ Lebih murah jika dibandingkan dengan transportasi online.  

➢ Waktu tunggu lebih singkat jika dibandingkan dengan BRT.  

➢ Jangkauan wilayah lebih luas jika dibandingkan dengan BRT.  

➢ Tidak harus berjalan ke halter tertentu, cukup berada di jalur 

angkot, karena dapat naik dan turun dimana saja sesuai dengan 

jalur.  

➢ Kadang berdasarkan permintaan penumpang, supir angkot 

bersedia menurunkan penumpang yang membawa barang 

bawaan banyak, untuk masuk ke gang, setelah diberi sedikit uang 

tambahan.  

▪ Threat  

➢ Tarif BRT lebih murah, apalagi jika oper / berpindah ke jurusan 

lainnya tidak dikenakan biaya lagi.  

➢ Waktu tunggu transportasi online lebih cepat karena hanya 

melayani 1 penumpang saja.  

➢ Jarak tempuh BRT lebih jauh, namun menjangkau jalur utama 

kota Semarang.  

➢ Transportasi BRT memiliki halte khusus, bahkan ada petugas 

yang berjaga. Selain informasi tentang BRT tertera pada halte, 

penumpang dapat bertanya langsung ke petugas.  
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3.2.3 Analisis 5W+1H 

▪ What / Apa  

Media informasi visual untuk :  

➢ Jalur angkot. (Warna serta kode angkot) 

➢ Dimana penumpang harus turun untuk oper / berpindah jalur.  

➢ Tarif angkot.  

➢ Jumlah armada angkot.  

➢ Waktu tunggu penumpang.  

➢ Waktu tempuh angkot sampai tujuan.  

▪ Why / Mengapa  

➢ Belum ada media informasi yang jelas seputar angkutan kota.  

➢ Belum ada media informasi dengan basis visual seputar angkutan 

kota.  

➢ Karena dengan informasi yang jelas, mengurangi rasa segan 

penumpang untuk naik angkot.  

➢ Meningkatkan minat penumpang dengan penyampaian informasi 

yang kreatif.  

▪ Who / Siapa  

➢ Untuk masyarakat yang berada di Semarang, baik penduduk tetap 

maupun pendatang. 

➢ Diutamakan SES B dan C karena tarifnya yang terjangkau.  

➢ Dengan SES A sebagai target Sekunder karena dengan 

penyampaian yang unik dharapkan penumpang dengan SES A 

pun tertarik untuk naik angkutan kota.  

▪ When / Kapan  

➢ Perancangan desain media informasi visual akan diterapkan 

dengan jam official 05:30 WIB hingga 17:30 WIB. Karena jam 

tersebut adalah waktu resmi jam kerja angkutan kota di 

Semarang.  

▪ Where / Dimana  

➢ Di Kota Semarang.  

➢ Untuk peletakan media sign system tentu di pinggir jalan serta 

persimpangan tempat menurunkan penumpang.  

➢ Untuk media lain terdapat sticker yang tertempel di kaca bagian 

dalam angkot serta di badan angkot untuk menarik penumpang.  
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➢ Dapat juga dengan perancangan media lain dengan 

menggunakan aplikasi/social media sebagai media promosi serta 

sumber informasi yang dapat menjangkau luas.  

▪ How / Bagaimana  

➢ Dengan menggunakan berbagai inovasi media. 

➢ Mulai dari sign system yang berada di persimpangan jalur 

angkutan kota, dan juga tiap poin dalam rute angkot tersebut.  

➢ Media sticker yang akan di tempel pada kaca bagian dalam 

angkot, tentang keterangan jalur jang ditempuh angkot tersebut, 

dan juga inforasi seputar tarif, dan juga tentang media online 

seperti instagram serta aplikasi dan sms.   

➢ Kemudian menggunakan media informasi visual berbasis aplikasi 

dan sms 

➢ Menggunakan lampu LED sebagai counter untuk mendapatkan 

informasi berapa jumlah penumpang yang menunggu angkot di 

jalur dan area tersebut.  

3.3 Strategi Media  

Seperti yang disampaikan pada analisis data kalayak sasaran, media yang 

akan digunakan adalah :  

➢ Signage 

➢ Wayfinding 

➢ Halte 

➢ Infografis 

➢ Desain Tagline 

➢ Merchandise – Kipas tangan yang berisi informasi peta jalur angkot.  

➢ Ambience desain jalan yang dilalui angkot.  

➢ Social Media – Instagram  


