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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1   Data Objektif 

3.1.1  Wawancara dengan Pengunjung Pantai  

  Wawancara untuk penelitian ini dilakukan kepada beberapa pengunjung 

pantai di pantai Marina Semarang   pada tanggal 18 Februari 2018. Berikut 

adalah pertanyaan yang diajukan : 

1. Berapa umur anda ? 

2. Anda tinggal dimana? 

3. Seberapa sering anda mengunjungi pantai ? 

4. Kegiatan apa yang dilakukan ? 

5. Berapa lama waktu yang anda habiskan di pantai ? 

6. Berapa rokok yang dapat dihabiskan saat mengunjungi pantai ? 

7. Dimana anda membuang rokok ketika di pantai? 

8. Apa alasan mereka membuang rokok tersebut tidak pada tempatnya ? 

9. Apakah mereka sadar bahwa membuang putung rokok sembarangan dapat 

merusak laut? 

10. Apakah mereka tahu bahwa sampah rokok merupakan sampah terbanyak 

yang ditemukan di laut? 

11. Media apa yang cocok bagi anda untuk 

 

3.1.2  Hasil Wawancara Pengunjung Pantai 

Dari wawancara yang sudah dilakukan dengan 5 orang target audience, 

diperolehlah informasi sebagai berikut. Pengunjung pantai yang 

merupakan perokok saya wawancarai ber usia 27, 28, 32, dan 35 Tahun. 

Mereka tinggal di berbagai tempat di kota Semarang, ada yang cukup jauh 

dan ada juga yang dekat dengan lokasi pantai. Banyak dari mereka 

mengunjungi pantai untuk memancing. Mereka berkunjung ke pantai 

biasanya hanya di akhir pecan, jumat sabtu dan minggu. Untuk 

memancing biasanya mereka menghabiskan waktu yang cukup lama dari 

siang hari hingga sore menjelang malam. 

Lalu berkaitan dengan kegiatan mereka saat memancing, mereka juga 

merokok. Dalam satu hari mereka berkunjung ke pantai, 1 orang dapat 
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menghabiskan  setengah sampai 1 bungkus rokok. Putung rokok yang 

sudah habis dibuang di tanah lalu diinjak. Alasan mereka tidak membuang 

rokok di tempat sampah bermacam-macam. Ada yang sudah memiliki 

kebiasaan membuang putung rokok di tanah, ada juga yang beralasan 

bahwa tidak ada tempat sampah di sekitar situ, sedangkan saat mereka 

memancing tidak mungkin juga mereka pergi jauh mencari tempat sampah 

dan meninggalkan pancingan mereka.  

Para pengunjung pantai yang merokok juga ternyata tidak berpikir 

bahwa sampah rokok yang mereka buang di tanah dapat berpotensi 

merusak laut. Mereka tidak tahu bahwa rokok merupakan sampah yang 

paling banyak ditemukan di laut. Jadi kesadaran mereka mengenai 

lingkungan khusunya laut memang masih kurang. Media yang di pillih 

adalah gambar ilustrasi dibandingkan dengan media video. Penggunaan 

media social instagram dan facebook juga dapat digunakan karena 

sebagian besar target audience memiliki akun social media. 

 

3.2 Analisa Masalah 

  Setelah penulis melakukan riset observasi dan wawancara dengan beberapa 

target audience maka diperoleh lah hasil analisa masalah sebagai berikut: 

3.2.1 Malas mencari tempat sampah 

  Karena tempat sampah cukup jarang ditemui dan sering kali rokok habis disaat 

memancing dan tidak bisa ditingal, orang lebih memilih membuang rokok di pasir, jalan, 

dan laut. Kebanyakan orang lebih memilih membuang sampah rokok yang habis 

ditempat mereka berada walaupun tidak ada tong sampah. 

3.2.2 Kebiasaan Membuang Sembarangan 

  Sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian orang. Putung rokok yang 

sudah habis akan dibuang di sembarang tempat dan tidak dibuang di tempat sampah. 
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Sebagai contoh pasti kita sering melihat orang yang habis merokok lalu membuatnya di 

tanah dan diinjak. 

3.2.3 Kurangnya fasilitas tempat sampah 

  Sebagian orang berpendapat bahwa alasan mereka membuah sampah rokok 

sembarangan karena kurangnya fasilitas tempat sampah. Tempat sampah yang sedikit 

dan letaknya berjauhan membuat seorang perokok malas untuk pergi dari tempatnya 

nongkrong hanya untuk membuang sebuah putung rokok. 

3.2.4 Kurangnya kesadaran terhadap dampak dari sampah rokok di laut 

  Sebagian besar orang tidak sadar apa yang mereka lakukan dengan membuang 

rokok sembarangan dapat berpengaruh besar dalam mencemari laut. Padahal rokok 

merupakan benda terbanyak yang ditemukan di laut dan dampak negatifnya sangat 

banyak dari zat kimia yang terkandung di dalamnya hingga filter plastik yang sulit untuk 

diuraikan.  

3.3 Khalayak Sasaran 

  Sasaran dari kampanye adalah sebagai berikut: 

 Sasaran dari kampanye social ini adalah dewasa usia 24 – 35 tahun, SES B – C 

1. Geografis 

Sasaran tinggal di daerah perkotaan, pemukiman menengah kebahwah, dan 

beriklim tropis 

2. Demografis 

 Sasaran primer dari kampanye ini adalah orang dewasa usia 24 – 35  

tahun. 

 Sasaran sekunder dari kampanye adalah orang dewasa usia 36 - 45 

tahun. 

3. Psikografis 

Target sasaran adalah pengunjung pantai Marina Semarang. Merupakan 

perokok yang membuang sampah rokok nya sembarangan/ tidak pada 

tempatnya. Sebagai contoh, seorang bernama Agus, umur 28 tahun. Perilaku/ 

kebiasaaan: suka nongkrong di pinggir pantai, suka merokok, memiliki hobi 

memancing. 
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3.4 Creative Brief 

 1. OBJECTIVE: What is the brief for? 

  Kampanye ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dampak negatif dari 

sampah rokok yang dapat mencemari laut. Dan untuk menyadarkan masyarakat yang 

merokok di pinggir pantai agar dapat lebih bijak dalam mebuang sampah bekas rokok di 

tempat sampah dan tidak membuangnya sembarangan. 

2. ISSUE : What the consumer issue? 

  Kebiasaan membuang sampah rokok tidak pada tempatnya sehingga sampah 

rokok tersebut membawa dampak buruk yaitu mengakibatkan pencemaran laut. 

3. INSIGHT : The result of our exploring 

 Sudah terbiasa membuang punting rokok di sembarang tempat 

 Malas untuk mencari sebuah tong sampah untuk membuang rokok 

 Kurangnya fasilitas tong sampah di pantai 

 Kurang nya kesadaran perokok terhadap dampak dari sampah rokok terhadap 

laut 

 

4. OPPORTUNITY: What is the opportunity for the brand based on the issue and 

insight? 

Sosialisasi dan penambahan fasilitas dapat menambah kesadaran 

masyarakat terhadap masalah sampah rokok ini. Karrena banyak dari masyarakat 

yang tidak tahu bahwa dari sampah rokok yang kecil dapat menimbulkan masalah 

besar di laut.  

 

5. CHALLENGE : a big, provocative, and ambitious challenge that we will need to 

answer in order to achieve transformastion  

Tantangan dalam perancangan desain komunikasi visual untuk 

kampanye ini adalah mengubah kebiasaan daan pandangan seorang perokok 

yang sudah memiliki kebiasaan membuang sampah rokoknya sembarangan dan 

memiliki pandangan bahwa sampah rokok merupakan sampah yang kecil dan 

tidak membahayakan lingkungan. 
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3.4.1 Who? : siapa target sasaran? 

  Sasaran primer dari kampanye adalah pria usia 24 - 35 tahun, SES B-C, 

pengunjung pantai yang merokok. Sasaran sekunder dari kampanye adalah priaa 

dan usia 36-45 tahun.Tinggal di daerah perkotaan, pemukiman menengah 

kebawah, ber iklim tropis. Perilaku target yaitu suka nongkrong, menghabiskan 

waktu di pinggir pantai, suka memancing, selalu merokok. 

  Target sasaran primer adalah pengunjung pantai yang perokok karena 

sebagian besar sambah rokok diperoleh dari pengunjung yang membuang sampah 

rokok nya sembaranagan. Target usia 24 – 35 tahun karena menurut observasi, 

pengunjung panta yang merokok lebih banyak di rentang usia ini. Sedangkan target 

sekunder adalah usia 36 – 45 karena beberapa pengunjung pantai yang merokok 

juga berada di rentang usia ini. SES B – C karena pada strata ekonomi tersebut 

lebih banyak terdapat pada pengunjung pantai yang merokok. 

3.4.2 What? : Masalah apa yang muncul dan solusi apa yang dibutuhkan?   

   Masyarakat pengunjung pantai yang merokok memiliki kebiasaan 

membuang sampah rokok sembarangan dan akibantnya sampah rokok tersebut 

dapat terbawa masuk ke air laut dan akhirnya dapat mencemari laut. 

  Agar pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah rokok ini tidak 

bertambah parah maka harus ada solusi yang dibutuhkan. Dengan sosialisasi, 

pengarahan, dan penambahan fasilitas dapat menyadarkan perokok untuk biasa 

membuang sampah sisa putung rokok pada tempatnya yaitu di tempat sampah. Hal 

ini akan dapat mengatasi masalah pencemaran laut akibat sampah rokok yang 

dibuang sembarangan. 

3.4.3 When? : Kapan? Berapa lama solusi dibutuhkan? 

  Kampanye social ini dapat berjalan selama 6 bulan, dari tahap sosialisasi 

sampai pengadaan event. Kampanye akan dimulai setelah mendapat persetujuan 

dari pemerintah kota Semarang, kepolisian, dan komunitas peduli lingkungan dan 

lembaga lainnya yang ikut berpartisipasi. 

3.4.4 Where? : Dimana kampanye social ini berlangsung? 

  Kampanye sosial ini dilakukan di kota Semarang yang lokasinya 

berbatasan langsung dengan laut. Lokasi kampanye di sekitar pusat keramaian 

kota dan pada acara terakhir dipusatkan di daerah pantai. 

3.4.5 How? : Tone and manner 
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  Menerapkan kampanye ini di kota Semarang dan menerapkan desain 

komunikasi visual dengan sasaran pada target orang dewasa yang merokok di 

pantai. Kampanye diterapkan dengan gaya bahasa yang serius dan tegas karena 

topik yang diangkat memang merupakan masalah yang penting dan berdampak 

besar kepada lingkungan. Dengan pendekatan tersebut pesan dari kampanye 

dapat lebih efektif tersampaikan. 

 

3.5  Analisis SWOT 

1. Strengh 

Kekuatan dari kampanye social ini adalah mengangkat tema Sampah 

rokok dan dampaknya pada pencemaran laut. Pencitraan di social media 

memang sudah dianggap hal yang biasa di masyarakat tetapi mereka tidak 

sadar bahwa kebiasaan tersebut dapat berdampak buruk bagi diri mereka 

sendiri dan orang lain. Maka dari itu perlu adanya kritik untuk menimbbulkan 

kesadaran masyarakat khususnya anak muda tentang hal ini 

 

2. Weakness 

Kelemahan dari kampanye social ini adalah keterbatasan dana 

penyelenggaraan kampanye. Tetapi hal ini bisa diatasi dengan mencari sponsor 

dan program pengumpulan dana yang telah dilakukan. 

 

3. Opportunity 

Kesempatan dari kampanye ini adalah masih banyak yang belum sadar 

tentang masalah prncemaran akibat sampah rokok maka dengan adanya 

kampanye ini dapat menyadarkan dan mengubah kebiasaan mereka dalam hal 

menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah rokok sembarangan. 

 

4. Threat 

Kurangnya kampanye tentang masalah pencemaran laut yang 

disebabkan oleh sampah rokok. Karena terlalu sering mengangkat 

permasalahan sampah plastic jadi sampah dari rokok menjadi sedikit 

terlupakan. Jadi butuh adanya kampanye berkelanjutan agar tujuan dari 

kampanye ini benar- benar tersampaikann kepada target audience  
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3.6 Strategi penyampaian IMC (AIDA) 

3.6.1 Attention 

 Berdasarkan target audience primer kampanye ini yaitu dewasa usia 24 – 

35  tahun dan target sekunder dewasa usia 36 – 45 tahun, maka untuk menarik 

perhatian mereka menggunakan poster sosmed dan billboard. Pada tahap ini 

yang ditampilkan hanya berupa teaser saja. 

 Dalam kampanye dibuat juga logo, judul, tagline sebagai branding 

kampanye ini, agar mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat. Logo yang 

sederhana dengan judul dan tagline yang menggunakan bahasa sehari-hari akan 

lebih efektif digunakan untuk target audience. Maskot  juga dapat menarik dapat 

menarik perhatian masyarakat khusunya target audience . maskot ini 

dimunculkan dalam event/ acara yang akan diadakan. 

3.6.2 Interest 

 Pada tahap selanjutnya untuk membuat konsumen menjadi semakin 

tertarik pada kampanye, menggunakan media Poster, billboard dan banner 

dengan desain ilustrasi yang menarik agar pesan didalamnnya dapat 

tersampaikan. Tidak hanya gambar biasa tettapi gambar di poster dapat 

menjelaskan pesan yang disampaikan tanpa harus membaca terlebih dahulu. 

pesan disampaikan secara ringan dan mudah dimengerti, tidak menggunakan 

bahasa dan ilustrasi yang sulit. Seperti contoh slogan “pantaiku bukan asbak” 

dapat dipahami tujuannya yaitu tidak diperbolehkan untuk membuang sampah 

rokok di pantai. 

3.6.3 Desire 

   Tahapan desire, target audience adalah tahapan dimana konsumen 

sudah tertarik dengan kampanye yang diadakan, kemudian mereka mulai 

mencari hal-hal yang berkaitan dengan kampanye. Dalam tahapan ini 

diperkenalkan akun sosial media. Dari social media tersebut mereka dapat 

memperoleh lebih lanjut informasi atau kegiatan yang akan diadakan dalam 

rangka kampanye. 

3.6.4 Action 

   Tahapan action konsumen sudah mengikuti apa yang dilaksanakan oleh 

kampanye dan sudah menjadi bagian dari kampanye. Tahapan ini target 

audience sudah ikut berpartisipasi pada gerakan dan acara yang dilakukan. Akan 
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ada sebuah booth yang diletakkan di pantai-pantai di pusat berkumpulnya orang, 

nanti disana masyarakat akan mendapat edukasi dan informasi mengenai 

kampanye juga program pemerintah.ada juga pembagian merchandise yang bisa 

bermanfaat bagi target audience. Diperkenalkan juga sebuah tepat sampah 

khusus bagi perokok yang diletakkan di beberapa tempat di pantai agar lebih 

mudah untuk membuang sampah rokok. Program membersiihkan pantai yang 

dapat dilakukan oleh organisasi dan masyarakat dilakukan setiap sebulan sekali 

secara berkala. Nantinya kampanye juga akan diadakan di berbaga kota di 

Indonesia. 

 

3.7 Tema Kampanye 

Tema kampanye social ini dalah tentang Lingkungan “cintai lautmu”. Tema ini 

dipilih dengan tujuan untuk penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak dari 

membuang sampah rokok yang dapat merusak lingkungan. 

 

3.8 Judul Kampanye 

   Judul kampanye ini ialah “Cintai Lautmu” dengan slogan “Rokok Racun Lautku”. 

Judul memiliki makna yaitu mengajak masyarakat untuk mencintai laut dengan tidak 

melakukan hal yang dapat merusak laut itu sendiri, sedangkan slogan ini memiliki arti 

yaitu rokok yang berbahaya, rokok dapat meracuni atau membahayakan laut yang 

didalamnnya terdapat berbagai makhluk hidup. Judul ini dimaksudkan agar masyarakat 

bisa tahu faktanya bahwa sampah rokok telah memenuhi dan mencemari laut kita dan 

dapat membunuh makhluk hidup yang ada di laut. Dengan judul dan slogan yang 

menarik dan memancing orang yang melihat untuk berifikir lebih lanjut tujuan dari 

kampanye ini, dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye ini. 

3.9 Strategi Media & Tahapan Kampanye 

3.9.1  Objective Media 

- memberikan penyadaran ke masyarakat pngeunjung pantai yang merokok 

tentang bahaya dari sampah rokok terhadap lingkungan khususnya laut 

- meningkatkan kesadaran pengunjung pantai yang merokok untuk dapat 

membuang sampah rokok pada tempatnya.  
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- merancang sebuah komunikasi melalui media yang sering digunakan target 

audience. 

 

3.9.2 Pendekatan Media utama 

- Primer : ATL (Above The Line) , dengan menggunakan media massa seperti 

internet, smartphone, dan sosial media. 

- Sekunder : BTL (Below The Line) , dengan menggunakan media seperti media 

poster, ambience untuk teaser dan event. 

3.9.3 Strategi Media dan Tahapan Kampanye 

Tahapan Media Time Schedule 

Attention  Teaser 

Berupa teaser ilustrasi yang 

diletakkan di sosmed dan 

billboard 

Januari – Febuari 

2018 

Interest  Poster 

Berupa poster dengan gambar 

ilustrasi 

 Banner 

Diletakan pinggir jalan lokasi 

menuju pantai 

 Billboard 

Febuari – Mei 2018 

 

 

 

 

 

Desire  Media Sosial 

1. Instagram 

2. Facebook 

3. Youtube 

 Website 

Beerisi informasi kampanye 

Januari - Mei  2018 

 

 

 

 

 

 

Action  Event “Pantaiku Bukan Asbak” 

- Booth Event 

- X banner 

- Pembagian 

merchandise 

12 November 2018 


