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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1      Analisa Masalah 

3.1.1    Buruknya persepsi pekerja saat memulai bekerja di awal pekan. 

     Para pekerja cenderung tidak mempersiapkan hari Seninnya dengan 

tidak baik, sehingga berdampak kepada persepsinya dalam memulai 

pekerjaannya di hari Senin. Pada awal pekan para pekerja cenderung 

tidak siap menghadapi pekerjaannya dikarenakan mereka terlalu 

bersantai di akhir pekan mereka, sehingga persepsi mereka tidak siap 

dengan hari Senin, dan hal ini mempengaruhi mood mereka dalam 

bekerja yang berdampak dalam pekerjaan mereka, salah satu contohnya 

adalah terlambat masuk bekerja. 

3.1.2    Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi para pekerja di awal pekan. 

      Persiapan mental para pekerja sangat mempengaruhi persepsi dan 

mood mereka dalam bekerja. Salah satunya adalah, jika mereka 

mempersiapkan diri mereka dan pikiran mereka dengan baik di akhir 

pekan mereka, maka mereka akan lebih siap dalam menghadapi hari 

Senin. Hal tersebut akan memicu kepercayaan diri mereka dan 

semangat mereka, sehingga mood mereka akan terbangun. Adanya hal-

hal atau kegiatan yang menjadi favorit mereka pun bisa menjadi faktor 

yang mempengaruhi persepsi mereka di awal pekan. 

3.1.3    Lingkungan dan kegiatan yang membangun persepsi para pekerja di awal 

pekan. 

      Dalam dunia kerja, pasti kita akan berhadapan dengan banyak orang 

dan koneksi. Hubungan dengan orang lain sangat diperlukan untuk 

membangun lingkungan kerja yang positif. Saat kita mempunyai 

lingkungan yang mendukung dan seru maka tidak dipungkiri bahwa 

terkadang hal tersebut memunculkan semangat positif juga. Tidak lepas 

juga bahwa pengaruh pekerjaan juga sangat penting. Jikalau kita 

mengerjakan hal yang tidak menjadi passion kita, maka yang ada kita 
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akan bekerja di bawah tekanan dan hal tersebut berpengaruh pada 

kualitas kerja seseorang. 

3.2     Khalayak Sasaran 

     3.2.1 Analisis Target Sasaran 

  Dalam kuisoner yang saya sebarkan kepada pekerja umur 20-40 tahun, 

hampir semua bekerja di hari Senin hingga Jumat dengan total jam 

bekerja 9 jam (08.00-17.00).Dari jadwal kerja mereka yang begitu padat, 

7 dari 10 responden mengaku bahwa di hari Senin mereka merasa cukup 

jenuh karena merasa ingin menikmati liburan, sehingga berpengaruh 

terhadap mood mereka bekerja di hari Senin. 7 dari 10 responden 

mengaku jenuh karena di weekend, mereka terbiasa berlibur dan 

bersantai, sehingga tidak ada persiapan mental untuk mereka bekerja 

kembali di hari Senin. Dari 10 responden yang menerima kuisoner, 

semuanya mengikuti perkembangan gadget dan internet, sehingga 

mereka terbiasa mencari dan mendapatkan informasi dari internet. 

Schedule harian mereka setiap harinya pun hampir sama. Mereka terbiasa 

beristirahat dan menghabiskan waktu untuk pribadi ataupun dengan 

keluarga di atas pukul 18.00. 

 

     Dalam riset yang saya lakukan dengan melihat daftar absen pada 

suatu perusahaan di kota Semarang. Saya meneliti tentang bagaimana 

produktivitas para karyawan di hari Senin. Saya melihat daftar absen 49 

karyawan dan mendata jumlah pekerja yang terlambat dalam seminggu. 

Dalam riset yang saya lakukan, saya menemukan hasil 34,69% karyawan 

terlambat datang di kantor pada hari Senin, 4.08% di hari Selasa, 0% di 

hari Rabu dan Kamis, 10.2% di hari Jumat, dan 20.4% di hari Sabtu. 

 

Berikut adalah salah satu contoh data absen yang telah saya teliti. 

Karyawan tersebut salah satu dari sekian banyak karyawan yang lebih 

banyak terlambat di hari Senin.  
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Gambar 3.1 Data Absen karyawan 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Gambar 3.2 Data Absen karyawan 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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    3.2.2     Khalayak Sasaran 

     Khalayak yang akan dibidik menjadi khalayak sasaran dapat 

dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Karakteristik sosio demografi: 

• Pekerja dengan usia antara 20-40 tahun. 

• Sudah memiliki pekerjaan 

• Sudah bekerja cukup lama 

 

b. Geografis: 

• Berada di kota Semarang 

 

c. Profil psikologis: 

• Para Pekerja yang memiliki tingkat kejenuhan saat akan kembali 

bekerja di hari Senin, dan ingin mendapatkan refreshing. 

• Para Pekerja yang menghabiskan waktu weekend dengan beberapa 

kegiatan refreshing dan ingin tetap menjaganya. 

• Para pekerja yang kesehariannya menggunakan media internet. 

 

d. Karakteristik perilaku / behavioral 

• Pekerja yang aktif dan produktif 

• Pekerja yang memiliki jam kerja yang tinggi. 

• Pekerja yang suka dengan hal-hal baru. 

 

 

3.3     Creative Brief 

 

 3.3.1      Kenapa kampanye di hari Senin ini perlu dilakukan ?  

      Untuk mengurangi stres yang merupakan salah satu faktor 

penyebab datangnya serangan jantung. Dan memberikan 

semangat positif untuk para pekerja supaya lebih antuasias untuk 

bekerja di hari Senin, sehingga hari Senin bukan lagi menjadi hari 
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yang membosankan atau menjenuhkan, tetapi bisa menjadi hari 

yang ditunggu-tunggu bagi para pekerja. 

 3.3.2      Apa tujuan utama dari kampanye ini ? 

     Melalui kegiatan dan berbagai event yang diadakan dihari 

Senin, diharapakan dapat memberikan semangat positif dan 

semangat baru kepada para pekerja sehingga bisa lebih produktif 

lagi di hari Senin. Serta bisa melakukan hal-hal yang baru 

sehingga hari Senin bukan lagi menjadi rutinitas. 

 3.3.3      Siapa masyarakat yang dituju di kampanye ini ? 

     Setiap pekerja di kota Semarang yang sudah bekerja cukup 

lama dalam dunia pekerjaan mereka. Karena orang yang sudah 

bekerja cukup lama, cenderung hidupnya terikat rutinitas kegiatan 

pekerjaan yang membuat mereka semua menjadi jenuh dan bosan. 

 

 3.3.4      Kapan kampanye ini akan dilakukan ? 

     Kampanye ini akan diadakan pada hari Minggu. Bertujuan 

memberikan semangat kepada para pekerja untuk bekerja sebelum 

memasuki hari Senin. Hari Minggu ini banyak pekerja yang lupa 

mempersiapkan dirinya untuk bekerja di hari Senin, sehingga 

menimbulkan stres. 

 

 3.3.5      Bagaimana kampanye ini dilakukan ? 

     Kampanye ini akan dilakukan dengan mengadakan sebuah 

event di Paragon Mall, dengan cara memberikan booth interaktif 

yang berisikan kegiatan menarik dan permainan yang nantinya 

bisa ditukarkan dengan reward/ 
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 3.3.6      Dimana kampanye ini akan dilakukan ? 

      Kampanye ini akan dilakukan di mall Paragon Semarang, 

dikarenakan kampanye ini ingin ditujukan kepada pekerja 

kantoran yang sedang refreshing di hari minggunya.  

 

3.4     Strategi Penyampaian Pesan Sosial 

3.4.1     Attention 

    Di tahap ini kampaye ini akan mengambil perhatian para 

pengunjung mall dengan adanya x-banner yang ditaruh di 

berbagai mall dan kantor untuk menarik perhatian para 

pengunjung yang berisikan informasi event di hari Minggu. 

 

3.4.2     Interest 

     Pada tahap interest, akan ada sebuah  iklan yang nantinya akan 

diputar di instagram menggunakan fitur paid sponsor, sehingga 

event tersebut bisa tayang di instagram  user yang dituju. 

 

3.4.3     Search 

    Di X-banner yang sudah diletakkan tersebut akan ada fitur 

barcode, yang nantinya akan terhubung dengan media social yang 

di dalamnya berisikan kontek menarik serta info lengkap tentang 

event ini. 

 

3.4.4     Action 

Event akan diadakan di hari Minggu, yang disana akan ada 

sebuah exhibition yang dimana akan ada berbagai kegiatan. Ada 

sebuah photobooth yang bisa digunakan untuk mengabadikan 

moment. Di sana pun diberikan beberapa tulisan –tulisan 

penyemangat yang digunakan untuk menyemangati mereka di hari 



25 
 

Seninnya. Selain itu, akan ada booth interaktif, acara talkshow, dan 

ambient media yang bisa digunakan agar pengunjung bisa 

berinteraksi. 

3.4.5 Share      

Di Tahapan ini, akan muncul berbagai hastag yang nantinya 

akan disebar di media sosial, sehingga terjadi kesinambungan 

sehingga orang yang nantinya melihat medsos ataupun website bisa 

mengerti dan mengenal event-event ini.Media yang digunakan pada 

tahapan ini adalah Media Social. Dan akan dibagikan Merchandise 

yang bisa didapatkan sebagai reward ataupun mereka bisa 

membelinya di store yang sudah tersedia. 

 

3.5     Tema Kampanye 

     Kampanye ini mendorong kepada, “Ayo antusias menyambut hari 

Senin.” 

 

3.6     Judul Kampanye 

     Kampanye ini berjudul Monday Enthusiast 

 

3.7     Tahapan Kampanye 

3.7.1     Pre Event 

     Pada tahapan ini kampanye akan dimulai dengan memberikan 

informasi ke media sosial berisikan quotes dan video menarik 

mengenai permasalahan para pekerja di hari Senin. Dan di sana juga 

akan menampilkan event kampanye ini sebagai salah satu solusi 

untuk membuat pikiran pekerja menjadi rileks. 
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3.7.2     Event 

     Kampanye akan diadakan untuk memberikan persepsi kepada 

pekerja mengenai bekerja di hari Senin. Dan mengajarkan kepada 

setiap pekerja untuk bisa antuasias dan belajar hal – hal baru yang 

bisa dilakukan di hari Senin saat sedang di kantor. Hal – hal baru 

tersebut bersifat simple dan tidak rumit sehingga bisa dilakukan di 

jam istirahat / break makan siang mereka. 

 

3.7.3     Pra Event 

     Para pekerja akan mendapatkan ataupun membeli merchandise 

yang bisa mereka bawa di tempat kerja mereka sehingga media 

merchandise ini bisa menjadi sebuah brand yang menarik antuasias 

mereka untuk bisa bergabung di event selanjutnya. 

 

3.8     Strategi Media 

     Media yang akan digunakan dalam kampanye sosial adalah media yang 

dibutuhkan untuk mendukung strategi penyampaian pesan sosial. Media 

digunakan semaksimal mungkin dengan memberikan suatu pengalaman yang 

berbeda dari isi kampanye maupun media yang digunakan. 

Berdasarakan strategi yang digunakan Dentsu, maka media yang 

diaplikasikan pada proses kampanye dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

• Attention : X-banner, Flyer 

• Interest : Iklan 

• Search  : Barcode, Media Social 

• Action  : EGD, Ambient Media 

• Share  : Merchandise 
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3.9 Budgeting 

 

• Sewa Lokasi      Rp. 20.000.000 

• Desainer (X banner, Flyer, etc)   Rp. 5.000.000 

• Promosi Media Social (Instagram)   Rp. 5.000.000 

• Properti Kegiatan     Rp. 10.000.000 

• Speaker Talkshow     Rp 30.000.000 

• Sponsor      Rp 20.000.000 

• Desain Iklan dan Poster    Rp. 5.000.000 

• Letter      Rp. 10.000.000 

• Properti Event     Rp. 10.000.000 

 

Total       Rp      115.000.000 

 

  


