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BAB III 

Strategi Komunikasi 

III.1 Analisis Data riset  

 III.1.1  Membuang makanan dilakukan oleh sebagian besar remaja  

Terbukti hasil survey menunjukkan dari 100 anak sekitar 66,7% pernah melakukan membuang sisa 

makanan mereka sedangkan hanya sedikit anak saja yang selalu habis yang bisa dianggap menyukai atau 

menghargai makanan yang mereka makan yaitu 33.3% saja dan hal itu biasanya terjadi pada remaja 

kelas menengah hingga menengah keatas terbukti dengan hasil survey sebanyak 50 % remaja kelas 

menengah dengan penghasilan 4.000.000- 7.500.000 sering melakukan membuang makanan sisa 

mereka di sekolah dengan bberapa alasan  ,Kultur dan budaya juga menguatkan pendapat bahwa sifat 

pada remaja juga dipengaruhi oleh adanya demografis,psiografis, dan juga psikologis yang disebabkan 

oleh gaya hidup yang universal dan kemudian mengubah sejumlah dasar dasar tingkah laku kedalam 

proses perkembangannya. 
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 III.1.2  Sering atau tidaknya remaja dalam membuang makanan sisa di sekolah  

Masih ada bebrapa anak yang terbuukti tidak menghargai makanan dengan bukti dari100 anak ada 

33,3% anak  yang kebiasaan membuang sisa makanan mereka tanpa memperdulikan betapa berharga 

nya makanan dan mensyukurinya. Selain itu Kebanyakan remaja / anak membuang makanan mereka 

saat berada disekolah yang kemungkinann besar disebabkan oleh jam istirahat yang singkat dan juga 

kecenderungan untuk bermain dan mengobrol dengan teman dibuktikan dengan prosentase 60% anak 

membuang makanan saat disekolah yangd ilakukan baik siswa laki-laki / perempuan dibuktikan dengan 

50% siswa yang mengikuti survey dan 50% siswi . 

 III.1.3  Alasan dari membuang makanan disekolah  

Dari 100 siswa yang mengikuti survey baik membuang / tidak mengaku bahwa ada beberapa factor yang 

mempengaruhi makan mereka seperti rasa makanan di kantin yang kurang sedap /enak dan sehat 

kemudian karena waktu istirahat yang singkat siswa cenderung mengobrol dan asik bermain dengan 

teman tanpa memanajemen waktu dengan tepat sehingga akhirnya mereka tidak selesai makan dan 

membuang makanan tersebut dan juga menjadi berasumsi bahwa makanan yang mereka beli memiliki 

porsi yang banyak sehingga mereka akhirnya mebuang makanan karena waktu singkat dengan porsi 

yang banyak padahal dalam kegiatan belajar mengajar memerlukan tenaga / kalori untuk otak berpikir 

lebih konsentrasi dan mengurangi rasa kantuk. 

III.1.4  Kurangnya mendapat pengertian menghargai makanan sisa disekolah 

Pentingnya edukasi pengarahan ,kontrol ,pemahaman ,pengawasan dari orang tua maupun sekolah 

untuk menyadarkan anak betapaa berharganya setiap makanan karena dari 100 siswa yang mengikuti 

survey sekitar 89 siswa mengaku tidak pernah menrima edukasi / pengarahan dari sekolah mengenai 

makanan sisa yang mereka sisa –siakan ,arti dari makanan dan tentu saja dampak baik bagi diri sendiri 

,orang lain dan sekitar . kurangnya kontrol terhadap porsi dan juga makanan yag mereka konsumsi 

membuat mereka cenderung bersifat semau mereka dan cuek akan lingkungan sekitar . 

 

III.2  Khalayak sasaran  

Adalah remaja  yang benar-benar memiliki kaitan dan perhatian dengan issue yang menjadi 

fokus kegiatan kampanye yang akan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara 
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langsung . Pemilihan anak SMA disini karena anak remaja atau ABG yang termasuk dalam mas 

apuber yaitu 12-15th dan masa remaja yang rentan usia 16-18th   yang sering termakanoleh gaya 

hidup dan lingkungan skolah ,serta bermain  yang masih belum mencari nafkah sendiri 

melainkan bergantung dari penghasilan  orangtua dan Karena jaman sekarang pergaulan anak 

remaja yang perlu diperhatikan dan menjadi sorotan masyarakat 

 Demografis  

Sasaran primer adalah remaja baik wanita atau pria yang sudah memiliki nalar dan kesadaran 

yang sudah tdak  dituntut lagi oleh orang tua sehingga terkadang menjadi seenaknya sendiri dan 

juga mereka sudah mulai hang-out dengan teman sebaya dengan pengambilan dibeberapa 

sekolah SMP negeri (SMPN 32, SMPN 6) dan swasta  (SMP Kebon Dalem ,SMP Theresiana ) juga 

SMA negeri (SMAN 3 & 5 ) dan Swasta (SMA Mataram ,SMA Theresiana )Kota Semarang. 

 Psikografis  

Taret sasaran primer adalah remaja yang memiliki gaya hidup modern dengan internet  dan 

pengguna media sosial yang mengikuti gaya hidup lingkungan sekitar seperti sekolah 

,keluarga,teman   dan juga belum mencari nafkah sendiri melainkan bergantung dari orangtua 

dan Karna jaman sekarang pergaulan anak remaja yang perlu diperhatikan dan menjadi sorotan 

masyarakat.Memiliki gaya makan yang sesuai dengan keinginnanya tanpa memperhitungkn 

porsi dan juga cenderung hanya melihat tanpa mencari tahu terlebih dahulu mengenai rasa dan 

cocok atau tidak dengan lidah mereka ehingga terjadilah pembuangan makanan sisa . 

 Behavior   

Remaja cenderung lebih memilih bertahan di zona nyaman mereka yaitu labil yang mengikuti 

gaya hidup lingkungan dan juga memiliki sikap acuh tak acuh terhadap sekitar dan juga tidak 

memperdulikan arti dari setiap suapan makanan. 

III.3 Strategi Media 

• Media Visual 

Media yang menggunakan indera penglihatan. Artinya tidak terdapat suara. Media ini hanya 

menampilkan gambar-gambar diam/ tidak bergerak seperti lukisan, cetakan, grafis, diagram, peta dan 

lainnya. Kelebihan media visual yaitu dalam media ini siswa dapat melihat obyek yang diperlihatkan 
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didalam bebrapa tempat yang sering dilihat oleh siswa sehingga dapat memahami obyek apa yang 

sedang dimaksud serta tujun yang ingin dicapainya. 

• Media Audio-visual 

Media yang memiliki dua unsur yakni suara dan  gambar yang beregerak . Media tersebut mempunyai 

manfaat yang jauh lebih baik, karena termasuk kedalam dua jenis media yakni audio dan visualisasi. 

contoh: rekaman-rekaman video, film pendek /animasi  dan lainnya.Kelebihan media audio-visual yaitu 

termasuk dalam semua aspek indera pendengar, penglihat dan peraba. Sehingga mengasah semua 

kemampuan dengan cara yang  baik karena digunakan dengan cara yang  seimbang dan dilakukan 

bersamaan. 

• Media Pajang 

Biasanya hanya digunakan ketika menyampaikan informasi didepan beberapa kelompok . Contoh: Papan 

tulis, Flip Chart, Papan magnetik dan lain-lain. Kelebihan yang dimiliki oleh media ini diantaranya adalah 

dapat digunakan secara fleksibel ,dapat  membuat perubahan-perubahan yang berarah positif selama 

penyajian media ini berlangsung. Media ini juga sangat membantu untuk mengingatkan khlayak sasaran 

agar berbuat sesuai yang telah disampaikan karena dapat dilihat berulang –ulang sehingga paham dan 

mengingatnya dan menggunakan sebagai gaya hidup yang jauh lebih baik . 

 

 

 

 

III.3 Creative Brief 

III.3 .1 OBJECTIVE 

Bertujuan  untuk mendapat ide kreatif dalam menyelesaikan berbagai faktor mempengaruhi pola makan 

dikalangan remaja ,untuk memberikan solusi yang efektif serta  memberikan citra positif sehingga 

menumbuhkan rasa peduli ,bersyukur dan juga menghargai juga memahami makna dari sesuapan 

makanan yang dimiliki dan juga membahas mengenai akibat dari menyiakan setiap butir makanan . 

III.3.2 ISSUE 
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Remaja sudah merasa nyaman dengan segala kemudahan teknologi yang selalu membuat kebutuhan 

menjadi serba praktis dan instan ,sehingga sering termakan oleh gaya hidup sekitar dan cenderung 

kurang mengetahui dan paham bahwa orang disekitar mereka yang kurang mampu menderita kelaparan 

dan mengais makanan yang mereka buang dari sisa restoran ,cafe ,warung makan bahkan banyak sekali 

yang mengais makanan dari tong sampah / TPA (tempat pembuangan akhir ) bahkan mereka tidak 

berpikir dari mana uang yang mereka dapatkan untuk membeli makanan ,orang yang bersusah payah 

menyiapkan makanan ,dan orang tua yang dengan sekuat tenaga bekerja untuk menghidupi anaknya. 

 

III.3.3 INSIGHT 

Faktor yang memungkinkan menyebabkan anak remaja sekarang ini kurang menghargai makanan dan 

tidak memperdulikan sekitar :  

1) Kurangnya pengetahuan akan keadaan sekitar yang masih kekurangan dan membutuhkan.  

1) Kurangnya rasa bersyukur terhadap rahmat Tuhan .  

2) Jam istirahat yang kurang 

3) Tidak menyukai rasa dan takut dibilang banyak makan sehingga langsung membuangnya . 

4) Beralasan diet agar terlihat bagus di depan public . 

5) Tidak bijak dalam menentuan porsi makanan yang pas . 

6) Banyak mengobrol dengan teman. 

 

III.3.4 Tone and Manner 

 Karakteristik desain yang ingin ditunjukan adalah terkesan santai, fleksibel, mudah dipahami dan 

menarik. 

 

III.4.4 OPPORTUNITY  

Dalam perancangan kampanye sosial unsur berupa media maupun konsep dari visualisasi 

kampanye sangatlah diperlukan untuk menyadarkan remaja arti dari sesuap makanan serta dapat 

menghargai setiap suapan makanan. Visualisasi kampanye yang baik adalah jika dilakukan secara  

langsung ,nyata dan menggunakan berbagai media seperti poster ,logo ,maskot karena dapat disebar 

luaskan dengan cepat dan efektif , bisa diterima oleh masyarakat sehingga pesan dari kampanye social 
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dapat tersampaikan ,juga mengingatkan dan mengurang kebiasaan membuang makanan dalam 

kehidupan sehari-hari . 

 

III.5.5 CHALLENGE  

Tantangan dalam kampanye sosial ini adalah untuk membangun karakter serta pola pikir para 

remaja agar tidak menyiakan setiap suapan makanan yang dimiliki dan dapat lebih menghargai setiap 

suapan makanan agar tidak membuangnya namun bisa lebih prihatin terhadap keadaan sekitar serta 

bisa menyadarkan remaja untuk lebih bijak dalam mennetukan porsi makanan yang sesuai. 

Dalam menentukan creative brief diperlukan adanya 5W + 1H (What,who,when,where,why dan How) . 

 What (apa yang kita harus lakukan dan pikir sebagai remaja ) 

Sebagai remaja sudah harus berpikir dan sadar mengenai keadaan sekitar dimana 

kemiskinan melanda dimana-mana dan menyebabkan kelaparan ,remaja juga dapat berpikir leih 

memahami ,menghargai setiap makanan yang dimiliki dan didapat dari jerih payah orang tua 

serta lebih bijak dalam menentukan porsi makanan yang sesuai. 

 Who (siapa target sasaranya) 

Remaja usia 13-15 SMP (SMPN 32, SMPN 6) dan swasta  (SMP Kebon Dalem ,SMP Theresiana ) 

dan usia 15-17 SMA (SMAN 3 & 5 ) dan Swasta (SMA Mataram ,SMA Theresiana )Kota 

Semarang. 

 WHEN (kapan)  

Kampanye sosial ini dapat dilakukan sesegara mungkin setelah mengetahui secara pasti 

proses, arah ,dan tujuan yang pasti dari kampanye sosial ini yang dapat digunakan untuk jangka 

waktu lama karena langsung dan melalui berbagai media sosial dengan teknik visualisasi yang 

menarik dan memotivasi . 

 WHY (kenapa harus menghargai makanan) , 

Banyak masyarakat diluar sana menginginkan makanan yang telah kita miliki namun 

kurangnya pemahaman dan kepedulian serta berpikir m engenai perjuangan jerih payah dibalik 

orang- orang yang menyiapkan makanan itu seperti orang tua dan juga ingin menyadarkan dan 

menumbuhkan rasa peduli juga rasa syukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan. 

 WHERE (dimana kampanye ini dilangsungkan) 
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 Kampanye akan dilakukan di sekolah –sekolah yang telah dilakukan survey dengan 

visualisasi kreatif ,efektif dan memotivasi secara umum sehingga tidak menutup kemungkinan 

dapat tersebar keseluruh wilayah tanpa batasan.  

 HOW (bagaimana strategi menyampaikan kampanye ke target sasaran)  

Kampanye ini akan dilakukan melakukan pembuatan visualisasi berupa : 

1. Membuat character logo sebagai pusat kampanye ini. 

2. Mendesain kotak bekal yang bisa digunakan untuk menyimpan sisa makanan 

yang tidak habis dimakan oleh anak-anak remaja. 

3. Dengan banner pendukung yang berfungsi sebagai penjelasan pada fungsi dan 

maksud pembuatan kotak bekal tersebut . 

4. Mendesain poster untuk membantu kampanye dengan memberikan pengertian 

tentang membuang atau menghabiskan makanan dengan kata kata yang simple 

dan jelas. 

5. Membuat karakter tokoh/maskot sebagai icon yang membantu kampanye. 

6. Membuat desain piring agar anak-anak penasaran dengan apa yang ada dipiring 

mereka dan membuat mereka mengerti tentang mencintai/menghargai 

makanan mereka. 

7. Membuat sebuah kartun simple untuk memberikan pengertian tentang 

mencintai makanan dari berbagai tema dengan cerita yang berasal dari anak-

anak agar mereka bisa ikut bertarisipasi dan menumbuhkan rasa peduli 

terhadap makanan. 

8. Membuat kotak feedback yang digunakan sebagai media pendukung untuk 

memasukan cerita dari anak anak tentang kartun yang ada. 

9. Mendesain kartu feedback/kupon feedback yang digunakan untuk menuliskan 

pendapat mereka/cerita mereka terhadap cerita kartun yang dibuat. 

III.3.6 Strategi penyampaian pesan social  

Dalam perancangan kampanye social telah dilakukan berbagai pertimbangan serta penentuan 

sasaran remaja yang terkait untuk melakukan kampanye berupa visual yang efektif dan tepat yakni 

merupakan strategi yang dilakukan secara komunikasi  persuasif. Arti dari konsep komunikasi secara 

sederhana sendiri adalah dimana proses penyampaian pesan social ini dari komunikator kepada 

komunikan. 
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 Proses ini diharapkan juga dapat memberi hasil berupa feedback dari penyampai pesan dengan 

sasaran sehingga komunikasi dapat berlangsung secara dua arah antara penyampai pesan dengan 

khalayak sasaran. Jika komunikasi ini dilakukan pada komunikasi yang bersifat persuasif, maka 

diharapkan dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari penyampaian pesan kepada sasaran 

dengan tujuan untuk meyakinkan sasaran sehingga dapat berbuat atau bertingkah laku seperti apa yang 

diharapkan penyampai pesan dengan cara membujuk tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. 

Beberapa strategi persuasi yang perlu diperhatikan yakni: 

 Kesan Pertama : yaitu memberikan kesan baik ketika berbicara dengan sasaran 

 Menarik Empati: yaitu dapat menumbuhkan rasa empati remaja untuk terjun langsung dalam 

melancarakan kampanye social . 

 Membangun Kredibilitas : merupakan suatu landasan dalam menyampaikan pesan social dengan 

cara membina rasa persamaan dan meyakinkan audience untuk lebih percaya dan mengikuti 

pesan social yang disampaikan  

 Memotivasi : mendorog / membangun remaja untuk lebih sadar mengenai arti dari sesuap nasi 

yang di miliki dan dapatkan. 

 

 

III.3.7 Tahapan Kampanye  

Mengapa harus kampanye dalam melaksanakan sosialisasi karena diharapkan dapat membangun remaja 

secara kreatif serta inovatif, dimana diharapkan dapat menjadi sebuah tindakan nyata untuk 

menghargai setiap makanan ,menyelesaikan segala permasalahan  yang menjadi tujuan dari kampanye 

sosial ini ,serta membuat kampanye sosial ini menjadi nyata ,memberikan tindakan serta kepedulian 

secara langsung kepada masyarakat disekitar yang membutuhkan makanan dan mengerti arti dari 

sesuap makanan  .Dalam hal ini memerlukan beberapa tahapan kampanye social yang dibagi menjadi 5 

tahapan : 

1. Problem ( mencakup mapping issues,prioritas ,urgency ) yaitu dengan melakukan survey 

lapangan secara langsung dan menyusun segala penyebab terjadinya masalah yang terjadi di 

masyarakat terutama dalam hal membuang makanan yang menjadi prioritas utama diadakannya 

kampanye sosial ini  serta  layak di teiti sehingga dapat diperbaiki sesuai dengan tema dari 

sosialisasi ini  “menyadarkan anak remaja untuk lebih menghargai setiap makanan terutama 

diwilayah kota Semarang  “. 
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2. Public (audience ,analisis kepentingan ,bangun hubungan ) adalah dengan menentukan reamaja 

yang menjadi target sasaran dalam kampanye sosial ini berupa khalayak sasaran primer 

kemudian berpikir untuk membangun hubungan dengan target sasaran  yang dianggap penting 

dalam kampanye social ini dan bisa melakukan kampanye sosial. Maka dari itu pendekatan 

sangat diperlukan secara langsung untuk mengembangkan rasa kepedulian remaja terhadap sisa 

makanan  dengan melakukan survey dan juga pendekatan untuk menarik rasa empati dan 

simpati remaja terhadap arti dari sesuap makanan . 

3. Price (support pendanaan ,rencana penggalangan dan budget yang akurat ) dengan menentukan 

segala budget yang digunakan dalam melakukan sosialisasi namun dalam hal ini saya ingin 

menggunakan seminimalis mungkin budget yang keluar dengan memanfaatkan kreativitas dan 

inovatif warga untuk melakukan sosialisasi dengan visualisasi sederhana namun efektif dan 

lancar ,dengan support dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakatderta mendekatkan diri 

dengan pihak sponsor untuk memnuhi segala hal yang mendukung terlaksanya kampanye. 

4. Plan (realistic, specific ,time bound ) yaitu memplaning segala sesuatu sesuai dengan kenyataan 

serta fakta-fakta berupa bukti akurat  yang ada sehingga mudah diterima dan dipahami oleh 

msyarakat umum mliputi rencana sasaran /aktor yang akan terlibat dalam sosialisasi dengan 

target  untuk mencapai tujuan sadar akan keadaan sekitar dan juga menghargai makanan yang 

dimiliki serta mengembangkan rasa peduli terhadap sesama . 

5. Product  (kreatif ,inovatif ,bangun kerjasama yang tinggi ,radikal ) segala sesuatu yang 

mendukung bagi berjalannya sosialisasi melalui berbagai media sosial yang mudah diterima dan 

efektif serta membangun komunikasi antara individu umum. 

III.4 . Strategi Anggaran  

No  Rincian Jumlah Item  Harga /Item   Jumlah Harga  

1. Planning Kampanye pembuatan angket       

  Kertas A4 30 

 Rp                  

100,00  

 Rp                      

3.000,00  

  Print hitam putih 30 

 Rp                     

150,00  

 Rp                      

4.500,00  

  Bulpoin 30  Rp                  Rp                    
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1.500,00  45.000,00  

2. Pelaksanaan kampanye        

  Aqua botol 330 ml 100 

 Rp                 

3.000,00  

 Rp                      

300.000,00  

  snack ringan 100 

 Rp               

10.000,00  

 Rp                    

1.000.000,00  

  Kertas A4 100 

 Rp                     

100,00  

 Rp                          

10.000,00  

  Bulpoin 100 

 Rp                 

1.500,00  

 Rp                    

1.050.000,00  

  Dokumentasi 100 

 Rp               

10.000,00  

 Rp                    

1000.000,00  

3. Pembuatan poster       

  Ivory A3 10 

 Rp                 

6.000,00  

 Rp                    

60.000,00  

  Print warna 10 

 Rp                 

2.000,00  

 Rp                    

20.000,00  

  Impraboard  10 

 Rp               

20.000,00  

 Rp                 

200.000,00  

  Lem castle 1 

 Rp                 

6.000,00  

 Rp                      

6.000,00  

4. Branding             

  Logo 1 

 Rp         

1.000.000,00  

 Rp              

1.000.000,00  

  Marchandise 1 

 Rp            

500.000,00  

 Rp                 

500.000,00  

  Tag Line 1 

 Rp            

100.000,00  

 Rp                 

100.000,00  

5. Media visual       

  Tong sampah 16 

 Rp            

50.000,00   Rp              800.000,00  
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6. Tahap Launching Teaser       

  Stiker untuk piring 800  Rp         2.000,00  

 Rp              

1.600.000,00  

  Poster 1 

 Rp            

300.000,00  

 Rp                 

300.000,00  

7. Bekal Makanan       

  Sendok Plastik    Rp 50.00,00 /bulan  

 Rp 200.000,00 / 6 

bulan  

  Garpu Plastik    Rp 50.00,00 /bulan   Rp 200.000 / 6 bulan  

  Bahan Karton    Rp 5.000   Rp 20.000  

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


