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BAB 3 

STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1 Konsep  Kreatif 

 ANALISIS 

Dari data yang telah didapatkan melalui observasi,di kota-kota besar telah terjadi banyak tindak 

kekerasan pada anjing baik yang disadari oleh pelaku,maupun yang tidak.Jerat hukum yang 

sudah ada juga tidak memberikan efek jera kepada pelaku karena sangsi yang sangat ringan dan 

tidak berdampak langsung pada masyarakat,sehingga masyarakat masih menganggap anjing 

hanya sebatas barang. 

Analisis yang digunakan adalah 5w+1h karena merupakan metode kampanye sosial untuk 

mengidentifikasi penting atau tidaknya dan darurat atau tidaknya perancangan.mendapatkan 

hasil sebagai berikut 

 WHAT : Perancangan Komunikasi Visual Tentang Kekerasan Pada Anjing Melalui Iklan 

Layanan Masyarakat 

 WHEN : Melihat dari data yang dipaparkan sebelumnya waktu yang tepat untuk 

melakukan Perancangan Komunikasi Visual Tentang Kekerasan Pada Anjing Melalui Iklan 

Layanan Masyarakat adalah saat ini karena sudah banyak kasusnya serta masyarakat 

masih belum peduli 

 WHERE : Dikota – kota besar yang masyarakatnya sibuk, tapi masih memiliki keinginan 

untuk memelihara binatang khususnya anjing karena memelihara anjing menjadi sebuah 

tren 

 WHO : Masyarakat kota besar di atas 

 WHY : Tren memelihara anjing meningkat tapi tidak diiringi dengan meningkatnya 

kesejahteraan pada anjing, tetapi tindak kekerasan pada anjing tidak mendapat sangsi 

yang tegas 

 HOW : Dengan membuat Perancangan Komunikasi Visual Tentang Kekerasan Pada 

Anjing Melalui Iklan Layanan Masyarakatdiharapkan masyarakat berperan aktif dalam 

menjaga kesejahteraan hidup anjing 

3.2 Target audience 

a. Khalayak Sasaran 

Penetapan segmentasi khalayak sasaran yang akan dijangkau harus diukur sesuai dengan 

tujuan media yang sudah ditetapkan yaitu meliputi: 
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1 Segmentasi Geografis Meliputi : Wilayah Negara Indonesia Dengan Karakteristik 

Lingkungan Kota Yang Dinamis 

2 Segmentasi Demografis Meliputi : Laki-Laki Dan Perempuan Dengan Rentang Usia 

Antara 17 Sampai 35 Tahun, Berprofesi Sebagai Pelajar, Mahasiswa, Dan Profesional 

Muda Yang Aktif Menggunakan Internet Dengan Tingkat Ekonomi Menengah Ke 

Atas. 

3 Segmentasi Psikografis Meliputi : Memiliki Kebutuhan Sosial Yang Tinggi, Memiliki 

Kebutuhan Informasi Yang Tinggi,Memiliki Kepribadian Yang Aktif 

4 Segmentasi BehavioralMeliputi :Golongan Yang Mengikuti TREN MEMELIHARA 

HEWAN Dan. Selain Itu Juga Mencakup Masyarakat Yang Memiliki Kegemaran 

Berkumpul Bersama Rekan-Rekan Sembari Bertukar Informasi, Dan Berasal Dari 

Lingkungan Sosial Menengah Ke Atas. 

 

3.3 Konsep dan Strategi Komunikasi 

 Sebelum menentukan ide besar (big idea) sebagai dasar dari konsep 

perancangan maka diperlukan mind map. Melalui mind mapping sebuah 

consumerinsightdapat ditemukan. Kata insightseperti yang diterjemahandari Oxford 

Dictionaries versi online (http://www.oxforddictionaries.com) dapat diartikan 

sebagai kapasitas untuk mendapatkan pemahaman yang akurat dan mendalam 

mengenai seseorang atau sesuatu.Berikut mind map esensidari Dog abuse untuk 

menemukan consumerinsight: 
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Gambar 1.6 mind mapping konsep 

(Sumber : Michael Kurnia) 

 

Kesimpulan mind map menemukan data untuk membuat iklan layanan masyarakat yang 

menggambarkan kekerasan pada anjing meliputi penelantaran,kekerasan dan pembuangan 

disebuah keluarga dan lingkungan yang intoleran terhadap anjing yang bertujuan untuk 

menggugah kepedulian masyarakat untuk menjadi penyelamat,sehingga tidak terjadi dampak 

buruk yang merugikan bagi anjing dan masyarakat. 

 

3.4 Konsep dan Strategi Kreatif 

3.4.1. Tujuan Kreatif 

Komunikasi pemasaran akan menjadi lebih efektif apabila direncanakan dengan konsep 

yang kreatif. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi target audience 

supaya bertindak sesuai pesan yang disampaikan.Maka dibuatlah sebuah mind mapping 

seperti di bawah ini : 
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Gambar 1.7 mind mapping konsep kreatif 

(Sumber : Michael Kurnia) 

 

Dari mind mapping diatas dapat disimpulkan bahwa big idea dari kampanye ini adalah Family and 

Home.Big idea menggunakan bahasa Inggris karena  bahasa Indonesia tidak membedakan 

home/house.Karena di Indonesia diartikan sama yaitu rumah dalam wujud fisik atau bangunan.Sehingga 

memunculkan sebuah Headline “Make a Better Home”,yaitu penulis mengajak masyarakat untuk 

berperan aktif dalam menciptakan “rumah” yang lebih baik bagi anggota keluarga dan bagi anjing,disini 

penulis ingin menggambarkan rumah sebagai nuansa lingkungan yang aman nyaman dan tentram untuk 

ditinggali oleh manusia dan anjing. 

 

3.5 Strategi Komunikasi Visual 

1.  Konsep Visual 

Perancangan komunikasi visual harus memperlihatkan sesuatu yang mudah 

menunjukkan untuk apa dan siapa sebenarnya produk tersebut dibuat serta 

keunggulan produk. Selain itu perancangan komunikasi visual juga harus unik, 

mengganggu, dan terkesan cerdas karena digunakan untuk mengiklankan sebuah 
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kampanye melalui iklan layanan masyarakat.Budiman Hakim dalam bukunya Lanturan 

Tapi Relevan (2005: 49-70) menjelaskan mengenai formula “SUPER A” yang 

merupakan sebuah singkatan dari kriteria-kriteria untuk membuat iklan yang bagus. 

Kriteria-kriteria tersebut antara lain: 

 

- Simple 

Bentuk visual iklan yang sederhana, walaupun melalui kerangka berpikir yang 

rumit. Bentuk ilustrasi yang sederhana akan mudah ditangkap mata 

dibandingkan bentuk ilustrasi yang rumit. 

 

- Unexpected 

Iklan yang tidak terduga akan memberikan shocking power yang besar. Iklan 

tersebut akan semakin mengundang rasa ingin tahu dan menggelitik sehingga 

diingat oleh audience. 

 

- Persuasive 

Iklan yang memiliki daya bujuk kuat akan lebih mudah untuk menanamkan 

pesan ke benak audience. Audienceakan lebih mudah mempercayai pesan pada 

iklan dan berujung pada tindakan berikutnya. 

 

- Entertaining 

Iklan yang bagus bersifat menghibur dan mempermainkan emosi audience 

sehingga meningkatkan simpati pada brand. Iklan yang bersifat entertainingakan 

membuat audience tidak cepat bosan dan menginginkan untuk melihatnya 

kembali. 

 

- Relevant 

Ilustrasi atau copywriting sebuah iklan bisa saja tidak bersifat lugas.Beberapa 

iklan semakin menarik saat menggunakan kiasan dan konotasi tertentu. Namun 

relevansi antara kias dan lugas harus dijaga sehingga tidak terjadi bias makna. 

 

- Acceptable 
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Iklan harus bisa diterima oleh masyarakat baik pesan visual maupun pesan 

verbal yang terkandung di dalamnya. Kesesuaian dengan kulturtarget audience 

harus dijaga agar pesan dapat diterima dengan tepat. 

3.6 Pemilihan media 

Media dalam konteks desain komunikasi visual adalah sarana yang digunakan untuk 

membawa pesan untuk disampaikan kepada target audience. Pemilihan media yang tepat 

akan membuat komunikasi pemasaran menjadi efektif. Untuk menentukan media yang 

tepat diperlukan identifikasi tujuan media dan strategi media. Setelah menentukan tujuan 

dan strategi maka pemilihan ruang dan waktu penayangan media bisa dilakukan. 

4.6.1 Strategi Media 

Untuk menentukan strategi media, terlebih dahulu harus melihat khalayak sasaran dan 

consumerbehavior agar paduan media menjadi efektif. Apabila terjadi ketidaktepatan 

dalam pemilihan media maka komunikasi tidak akan efektif karena pesan tidak sampai 

kepada target audience. 

 

 Khalayak Sasaran 

Penetapan segmentasi khalayak sasaran yang akan dijangkau harus diukur sesuai 

dengan tujuan media yang sudah ditetapkan yaitu meliputi: 

 

a. ConsumerJourney 

Untuk memilih media yang tepat maka dicermati consumerjourney untuk masing-

masing target audience berdasarkan segmentasi. Target audienceadalah pria dan 

wanita dengan pekerjaan sebagai pelajar, mahasiswa, atau profesional muda 

maka bisa diambil salah satu sampel profesi karena pada jam sibuk kegiatan 

mereka relatif sama. Masyarakat kota memiliki kegiatan yang berbeda antara 

weekday (Senin-Jumat) dengan weekend (Sabtu-Minggu). Oleh karena itu untuk 

menentukan media akan diamati consumerjourneydan mengetahui Point of 

Contact (Kasilo, 2008: 73-80) dengan membedakan jenis kelamin, waktu, dan 

hari. Sampel yang diambil adalah mahasiswa karena mahasiswa mengisi rentang 

usia 17-25 tahun terbanyak. 
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1) Target audience Laki-laki 

Nama  : Welly 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Usia  : 22 tahun 

 

ConsumerJourney: 

Pukul 6.00 pagi bangun tidur mematikan alarm, melihat notifikasi pada ponsel, 

turun dari tempat tidur, keluar kamar menuju ruang makan, sarapan sembari 

menonton kartun. 

Setelah selesai sarapan bergegas mandi, memakai pakaian dan berangkat ke 

kampus.Welly mengendarai sepeda motor melalui jalankota. Sesampainya di 

kampus Welly memarkir sepeda motornya di tempat yang telah disediakan. 

Selanjutnya Welly menuju ke kelas. 

Pukul 12.00 istirahat siang Welly berkumpul bersama teman-temannya di 

kantin sembari berinternet dengan memanfaatkan fasilitas wi-fi. 

Pukul 15.00 pulang kuliah dengan menggunakan sepeda motor. Di jalanWelly 

membeli tabloid di kios. Sesampainya dirumah ganti baju rumah, istirahat 

sembari mendengarkan musik dan membaca tabloid yang dibeli sebelumnya. 

Pukul 15.30sesampainya di rumah ia berbenah kemudian mengakses internet, 

menonton youtube, mengakses media jejaring sosial, dan aktif mengunjungi 

web forum hinggapukul 17.30. Ia kemudian menonton televisi hingga pukul 

18.30 lalu bersiap untuk pergi ke sebuah coffee shop untuk berkumpul 

bersama teman-temannya.Pukul 19.30 ia berkumpul bersama teman-teman di 

coffeeshop di sebuah mall dan sekaligus makan malam. Di coffeeshop 

bercengkerama, bertukar informasi, sembari berinternet menggunakan wi-

fi.Pukul 21.30 pulang ke rumah, menonton televisi kemudian tidur. 

 

Point of contact: 

Ruang tidur  : televisi, ponsel, jejaring sosial, jam dinding, poster 

Ruang makan : televisi, cangkir, piring, mangkok 

Jalan raya :billboard, rontek, spanduk, mobil, motor, bus, jaket 

Kampus :t-shirt, tas, papan pengumuman, internet, poster 

Kantin : koran, dinding kantin, poster, internet, cangkir 
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Ruang tengah : koran, majalah, televisi, internet, komputer 

Mall  :standingbanner, hanging banner, stand, booth 

stand, counter, toko, escalator, elevator 

2) Target audience Perempuan 

Nama  : Ivana 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Usia  : 19 tahun 

 

ConsumerJourney: 

Pukul 6.00 pagi bangun tidur mematikan alarm, melihat notifikasi pada ponsel, 

mengakses jejaring sosial untuk update status turun dari tempat tidur, mandi, 

memakai pakaian kemudian sarapan. 

Setelah selesai sarapan bergegas berangkat ke kampus.Ivana diantar oleh sopir 

dengan mobil melalui jalankota. Sesampainya di kampus Ivana berkumpul 

bersama teman-teman dan sedikit mengobrol.Selanjutnya Ivana menuju ke 

kelas. 

Pukul 12.00 istirahat siang Ivana berkumpul bersama teman-temannya di 

kantin sembari mengobrol.Salah seorang teman membawa majalah remaja 

dan mereka membahas isi majalah bersama-sama. 

Pukul 15.00 pulang kuliah dengan menggunakan taxi.Pukul 15.30 sesampainya 

dirumah ganti baju rumah, istirahat sembari menonton infotainment dan 

membaca majalah yang tersedia. 

Pukul 17.00 pergi belanja ke mall bersama teman-teman dilanjutkan makan 

malam bersama teman-teman sembari mengakses jejaring sosial. Pukul 20.30 

pulang ke rumah dilanjutkan dengan menonton televisi sebentar kemudian 

tidur.  

 

Point of contact: 

Bangun tidur  : ponsel, jejaring sosial, jam dinding, bantal, boneka 

Ruang makan : televisi, cangkir, piring, mangkok 

Jalan raya : billboard, rontek, spanduk, mobil, motor, bus, taxi 

Kampus : tas kertas, t-shirt, papan pengumuman, internet 

Kantin : koran, dinding kantin, poster, internet, cangkir 
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Ruang tengah : koran, majalah, televisi, internet, komputer 

Mall  : standing banner, hanging banner, stand, booth,  

counter, toko, escalator, elevator 

 

Dari uraian tersebut maka terdapat beberapa media yang cocok digunakan 

untuk media Perancangan Komunikasi Visual Tentang Kekerasan Terhadap 

Anjing Melalui Ilmsesuai dengan point of contact yang dialami oleh target 

audience. Point of contact yang sama antara dua sampel tersebut berpotensi 

menjadi media primer dan sekunder, sedangkan point of contact yang 

spesifik akan digunakan untuk menjadi media tersier sehingga paduan 

media (media mix) bisa dirancang. 

 

3.7 Strategi anggaran 

Dalam Social Experiment ini diperlukan beberapa anggaran untuk mensukseskan proses 

produksi video tersebut. Perkiraan anggaran yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

Pra Produksi 

- Biaya Riset : Rp.    350.000,- 

- Biaya Perizinan : Rp.  0,- 

- StoryBoard    : Rp     500.000,- 

Produksi : 

Biaya Acara 1x liputan  

Sewa Kamera : 

- Dslr @ 250.000 x 3 : Rp. 750.000,- 

Pengarah Produksi : Rp. 2.500.000,- 

Cameraman @ 1.000.000 x 3 : Rp. 3.000.000,- 

Akomodasi @ 100.000 x 3 : Rp. 300.000,- 

Konseptor : Rp 5.000.000,- 

Storyboard artist : Rp.1.000.000,- 

Aktor @ 1.000.000 x 6 : Rp.6.000.000,- 

Pasca Produksi 

- Pengisi Suara Narasi : Rp. 1.000.000,- 

- Music & sound Eng. : Rp. 1.250.000,- 
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- Video Editor : Rp. 3.000.000,- 

 

 

Biaya Overhead 

- Biaya iklan dimedia sosial animal rescuer : Rp. 0,- 

- Biaya Listrik : Rp.2.000.000,- 

- Biaya Internet per bulan   : Rp.545.000,- 

 

Total : Rp.26.345.000,- 
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