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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1. Strategi Komunikasi 

3.1.1. Sasaran Khalayak dan Target Audien 

3.1.1.1. Geografis 

Secara geografis, target sasaran adalah remaja di Kota Semarang dengan 

rentan usia 12-18 tahun. 

Target primer: remaja 

Target sekunder: orang tua 

3.1.1.2. Demografis 

Secara demografis, target sasaran adalah pelajar laki-laki SMP dan SMA 

sederajat dengan usia 12-18 tahun yang sudah mengkonsumsi minuman 

keras dengan strata ekonomi sosial menengah kebawah (B-C). 

3.1.1.3. Psikografis 

Secara psikografis, target sasaran adalah remaja yang memiliki kebiasaan 

buruk atau menyimpang ke arah minuman keras, sering berkumpul dengan 

teman ketika jam pelajaran dan pulang sekolah (tidak langsung pulang dan 

bolos saat jam pelajaran) dan kurangnya pengawasan dari orang tua. 

3.1.1.4. Tone & Manners 

Merancang suatu kampanye sosial yang bertujuan untuk menghindarkan 

minuman keras pada remaja melalui pendekatan geografis, demografis dan 

psikografis. 

3.1.2. Analisa Target Sasaran 

3.1.2.1. Analisa SWOT 

• Kekuatan (Strengths) 

Target sasaran adalah remaja, dimana karakter remaja adalah 

mudah untuk diarahkan, karena secara psikologis remaja 

merupakan masa untuk mencari jati diri. 

• Kelemahan (Weaknesses) 
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Target sasaran adalah remaja nakal, sehingga membutuhkan cara 

yang cukup sulit untuk melakukan pendekatan guna mendapatkan 

insight dari pelaku (remaja nakal). Selain itu peraturan daerah 

untuk penjual minuman keras yang kurang tegas, sehingga remaja 

dapat dengan mudah mengakses atau membeli minuman keras. 

• Kesempatan (Opportunities) 

Remaja merupakan generasi yang dapat memajukan negara 

dengan prestasi, sehingga mengatasi kenakalan remaja akan 

didukung oleh banyak pihak. Selain itu usia remaja juga perlu 

diedukasi mengenai bahaya dan ancaman minuman keras. 

• Tantangan (Threats) 

Remaja pengkonsumsi miras berasal karena faktor ingin coba-coba 

dan pengaruh lingkungan atau trend pada pergaulannya. Kenakalan 

remaja terkait miras sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat. 

Selain itu kurangnya masyarakat yang ikut berperan untuk 

mengedukasi remaja yang kedapatan berbuat menyimpang. 

3.1.2.2. Konsep Penyampaian Pesan (what to say) 

• Tema kampanye 

Tema dalam kampanye ini adalah mengajak remaja Kota 

Semarang untuk menghindari minuman keras agar dapat memiliki 

jati diri yang positif untuk diri sendiri dan lingkungan luas yang 

disampaikan melalui edukasi secara menyenangkan dan 

keakraban. 

• Judul Kampanye 

Kampanye ini akan menggunakan judul “tipis tipis kempis”. Judul 

diambil dari kebiasaan remaja ketika sedang mengkonsumsi 

minuman keras bersama teman-teman nya, yaitu “tipis tipis”. 

Penggunaan kata “tipis tipis” bertujuan untuk menarik perhatian 

target sasaran dengan presepsi atau pengetahuan mereka 

mengenai minuman keras. Kata tipis tipis merupakan sebuah kata 

julukan untuk segelas minuman keras, “tipis” yang artinya sedikit 

karena dalam gelas tersebut hanya berisi sedikit. Sedangkan 
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“kempis” di ambil dari bahasa jawa “kempis-kempis” yang berarti 

capek atau nafas yang berat seperti sehabis melakukan kegiatan 

fisik yang berat, karena menurut data yang didapat, keadaan 

remaja yang mengkonsumsi minuman keras akan merasa sesak, 

pusing dan mual, selain itu menurut data riset seorang yang pernah 

mengkonsumsi minuman keras mudah sekali capek ketika sedang 

beraktivitas. Penggunaan bahasa lokal atau sehari-hari mereka 

bertujuan untuk memberi kesan akrab pada target sasaran. 

3.1.2.3. Strategi Penyampaian Pesan (how to say) 

• Attention 

Untuk memberi awareness pada target sasaran akan ada mini 

booth yang berbentuk seperti botol minuman keras yang akan 

dipasang di lingkungan sekolah, dimana booth tersebut akan dilalui 

pelajar saat pulang sekolah. Dalam booth akan ada juga informasi 

mengenai kampanye yang akan menuntun target sasaran ke media 

sosial Facebook dan Instagram. Hal ini bertujuan untuk memberi 

awareness dan menarik perhatian target sasaran terhadap 

kampanye. Menggunakan media booth karena remaja memiliki 

sifat rasa ingin tahu yang tinggi, sedangkan penggunaan media 

facebook dan Instagram karena menurut observasi usia remaja saat 

ini paling banyak menggunakan media sosial tersebut. Tahap ini 

akan dilaksanakan pada bulan Agustus yang merupakan awal 

masuk sekolah setelah libur ulangan akhir semester sampai 

Oktober 2018, karena mengingat jumlah sekolah cukup banyak. 

• Interest 

Setelah target tertarik dengan tahapan sebelumnya, maka untuk 

menarik minat target sasaran akan ada x-banner yang akan 

ditempatkan pada sekolah-sekolah dan stiker yang akan disebar 

langsung ke target sasaran, dalam stiker akan ada id akun media 

sosial yang dapat digunakan untuk menarik target ke akun media 

sosial. Penggunaan media x-banner karena remaja di sekolah lebih 

tertarik sesuatu yang menonjol atau berdiri, sedangkan 
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penggunaan stiker karena dapat kontak langsung ke target sasaran. 

Karena jumlah sekolah yang cukup banyak maka tahap ini akan 

dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai Januari 2019. 

• Search 

Setelah berminat pada media sebelumnya akan dibuat postingan 

pada media sosial Facebook dan Instagram berupa poster dan 

video yang berisi tentang informasi detail mengenai kampanye 

yang akan di adakan. Penggunaan media tersebut karena remaja 

ingin mudah dalam pencarian informasi dan media sosial tersebut 

adalah yang paling banyak digunakan oleh remaja menurut 

Indonesia Digital Landcape. Pada tahap ini akan di posting pada 

Februari 2019 untuk memberi informasi yang cukup pada target 

sasaran. 

• Action 

Setelah mendapat ketertarikan dan informasi yang cukup, target 

sasaran akan datang ke kampanye yang berupa event edukasi 

mengenai bahaya minuman keras pada remaja yang akan diadakan 

di sekolah-sekolah. Untuk menarik target sasaran yang merupakan 

remaja laki-laki, dalam event akan menggunakan tiga mobil VW 

Kombi yang dibranding dan dimodifikasi. Mobil pertama berisi 

sound system untuk keperluan edukasi, mobil kedua dan ketiga 

dimodifikasi menjadi mini perpustakaan. Selain itu akan ada pula 

photobooth. Dalam action ini akan berlangsung selama 6 bulan 

dengan pembagian 2 kali dalam seminggu, karena action 

menggunakan sistem roadshow ke sekolah-sekolah target sasaran 

dan akan ada pula game-game dan kuis yang memiliki reward 

berupa merchandise. Action akan dilaksanakan pada bulan Maret 

sampai Agustus 2019 (dengan memperhitungkan libur dan ujian 

semester) untuk menyambut hari remaja internasional pada 

tanggal 12 Agustus 2019. 

• Share 
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Setelah mengikuti kampanye yang diadakan, target sasaran akan 

membagikan pengalaman dan ilmunya yang didapat dari kampanye 

melalui media sosial dengan hastag #ramabukramasalah dan 

secara langsung ketika sedang berinteraksi dengan lingkungan 

kesehariannya melalui pengalamannya mengikuti action dan 

merchandise yang didapatkan setelah mengikuti action. Tahap ini 

akan berjalan berdampingan dengan tahap action yaitu dari bulan 

Maret sampai Agustus 2019. 

3.2. Analisis Data Riset 

3.2.1.1. Data Primer 

3.2.1.1.1. Wawancara Psikolog Remaja 

Wawancara dengan psikolog remaja Widya Pradani, S.Psi mengenai 

kenakalan remaja terkait dengan minuman keras. Wawancara 

bertujuan untuk mencari data mengenai psikologis remaja sehingga 

dapat mencari bahan untuk solusi menanggulangi kenakalan remaja 

terkait minuman keras. 

3.2.1.1.1.1. Hasil Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, remaja dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu, remaja awal 12-15 tahun, pertengahan 15-

18 tahun dan akhir 18-21 tahun. Remaja awal dan pertengahan 

merupakan masa dimana remaja tersebut mengalami krisis 

identitas, mereka sedang mencari konsep diri. Remaja awal dan 

pertengahan sangat terpengaruh oleh kelompok sosialnya, apabila 

kelompok sosialnya berperilaku buruk, maka remaja tersebut akan 

ikut berperilaku buruk pula. Sedangkan remaja akhir merupakan 

masa dimana mereka sudah mengetahui antara baik dan buruk, 

selain itu remaja akhir juga sudah memiliki konsep diri. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, target sasaran kampanye 

merupakan remaja remaja awal dan pertengahan. 

Menurut penjelas Bu Widya Pradani, S.Psi kenakalan remaja 

dapat ditangani dengan edukasi melalui kelompok sosialnya. 

Melalui kelompok sosial tersebut dapat dilakukan penangan 
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terhadap remaja yang suka mengkonsumsi minuman keras. Selain 

itu orang tua juga dapat diedukasi untuk dapat mengatasi 

kenakalan remaja tersebut. 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, faktor 

yang paling berpengaruh untuk menjadikan remaja nakal adalah 

kelompok sosialnya, seperti kelompok bermain atau kelompok 

pertemanan. Kenakalan remaja dapat ditangani dengan edukasi 

melalui kelompok sosialnya tersebut, selain itu dapat juga memberi 

edukasi pada orang tua untuk ikut serta menangani kenakalan 

remaja.   

3.2.1.1.2. Wawancara Polisi Masyarakat 

Wawancara dengan Polisi Masyarakat atau yang biasa disebut 

Bhabinkamtibnas Aiptu Tabah Eko Buono Putro, S.H kesatuan 

Polrestabes Semarang mengenai kenakalan remaja terkait minuman 

keras. Selain membahas mengenai kenakalan remaja terkait 

minuman keras, juga membahas bagaimana masyarakat sekitar 

mengatasi masalah sosial ini dan juga edukasi seperti apa yang 

diberikan pada remaja nakal karena minuman keras. 

3.2.1.1.2.1. Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, faktor 

kenakalan remaja disebabkan karena kurangnya pengawasan 

orangtua. Selain pengawasan, faktor kurangnya perhatian dan 

komunikasi antar orang tua dan anak juga merupakan faktor utama 

penyebab remaja menjadi nakal. Aiptu Tabah Eko Buono Putro, S.H 

mengatakan orang tua merupakan peran terpenting untuk 

mengedukasi remaja mengenai kenakalan remaja. Apabila 

komunikasi dan keharmonisan antara orang tua dan anak baik tidak 

akan menimbulkan kenakalan remaja. 

Menurut penjelasan Aiptu Tabah Eko Buono Putro, S.H, banyak 

sekali remaja yang berstatus pelajar terkena kasus terkait minuman 

keras, kebanyakan adalah remaja laki-laki. Banyak sekali kasus yang 

tidak terekspos ke media. Remaja tersebut kebanyakan adalah 
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pelajar SMP dan SMA. Menurut Aiptu Tabah, remaja yang 

tertangkap saat jam sekolah atau dalam kondisi berseragam akan 

mendapat pembinaan dari polisi berupa edukasi mengenai 

minuman keras. Selain itu apabila tertangkap dan melawan akan 

mendapat pembinaan berupa tindakan fisik (bukan 

memukuli/kekerasan) berupa olah fisik (push up, sit up, dll) atau 

melatih kedisiplinan selama waktu yang perlukan. 

Aiptu Tabah Eko Buono Putro, S.H menjelaskan, jenis minuman 

keras yang sering dikonsumsi remaja Kota Semarang adalah 

minuman keras golongan B yang memiliki kadar alkohol 5%-20% 

dengan harga yang cukup murah. Minuman tersebut sering dikenal 

dengan istilah “Ciu”. Harga minuman jenis ini cukup murah, yaitu 

dengan harga 10.000 rupiah sudah bisa mendapat sebanyak satu 

botol air mineral ukuran 1 liter. 

Berdasarkan penjelasan dari Aiptu Tabah Eko Buono Putro, S.H, 

di Kota Semarang remaja nakal dapat ditemui merata di Kota 

Semarang tetapi terdapat sebuah tempat yang dapat 

meningkatkan resiko kenakalan remaja, yaitu daerah Semarang 

Utara atau yang sering dikenal sebagai Semarang Pesisir. Lokasi 

tersebut merupakan daerah sekitar Pelabuhan Tanjung Emas. Di 

lokasi tersebut sering sekali terjadi kasus terkait minuman keras, 

terutama dengan penjual minuman keras, menurut Aiptu Tabah 

daerah tersebut banyak sekali yang menjual minuman keras, 

mudah sekali mendapati penjual minuman keras. Kesadaran 

masyarakat sekitar masih kurang mengenai bahaya minuman keras 

pada remaja. 

Dari hasil wawancara diatas dapat simpulkan bahwa, faktor 

penyebab kenakalan remaja dapat terjadi karena lingkungan 

terdekat yaitu keluarga, orangtua memiliki peran penting untuk 

mencegah atau menghindarkan remaja dari minuman keras. 

Daerah yang sangat berpotensi meningkatkan generasi pemiras di 
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Kota Semarang adalah daerah Semarang Utara atau sekitar area 

Pelabuhan Tanjung Emas. 

3.2.1.1.3. Wawancara Remaja Pemiras 

Wawancara dengan narasumber 3 remaja pemiras untuk mencari 

insight mengenai faktor penyebab mereka mengkonsumsi minuman 

keras. 

3.2.1.1.3.1. Hasil Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan ke 3 remaja 

pemiras, faktor penyebab mereka mengkonsumsi miras utamanya 

karena mereka ingin coba-coba dan karena ajakan teman. Faktor 

lain penyebab mereka konsumsi minuman keras karena mereka 

memiliki waktu luang sepulang sekolah dan digunakan untuk 

berkumpul bersama teman hingga sore maupun malam hari. 

Menurut mereka, orang tua tidak mencurigai karena mereka 

menggunkan permen mint atau kumur-kumur untuk 

menghilangkan bau minuman keras pada mulutnya serta 

menghindari kontak langsung dengan orang rumah. 

Dari wawancara yang sudah dilakukan pada psikolog, polisi masyarakat dan 

remaja pemiras dapat disimpulkan bahwa, remaja yang rentan akan tindakan 

negatif adalah usia remaja awal dan pertengahan yaitu usia 12-18 tahun, 

karena pada usia ini adalah masa mereka mencari konsep diri dan krisis 

identitas. Kebanyakan remaja yang menyimpang berjenis kelamin laki-laki. 

Sedangkan faktor penyebab remaja konsumsi miras adalah karena rasa ingin 

tahu mereka yang tinggi serta didukung oleh kelompok sosial yang buruk. 

Selain itu kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua juga ikut serta 

mendorong remaja menjadi nakal. 

Di Kota Semarang remaja pengkonsumsi miras dapat dijumpai di hampir 

seluruh sekolah-sekolah. Tetapi ada lokasi yang memiliki tingkat resiko 

menjadikan anak pemiras cukup tinggi, yaitu di Semarang Utara, daerah 

tersebut dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas. 
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Remaja pengkonsumsi minuman keras dapat dihentikan melalui edukasi 

langsung ke pelaku, kelompok sosialnya serta juga dapat mengedukasi orang 

tuanya untuk ikut serta mengatasi kenakalan remaja tersebut. 

3.2.1.2. Data Sekunder 

3.2.1.2.1. Angket 

Angket digunakan penulis untuk mencari data pendukung dari 

data primer tentang bahaya minuman keras pada remaja dan cara 

untuk menghindarkannya. Angket ini disebar ke masyarakat 

semarang dan direspon oleh 60 orang yang tinggal di semarang 

dengan usia di atas 20 tahun dan latar belakang yang berbeda-beda.  

3.2.1.2.1.1. Hasil Angket 

Dari angket yang sudah dibagikan, dapat disimpulkan bahwa, 

remaja yang berbuat menyimpang ke arah minuman keras 

mendapat pandangan yang berbeda dari masyarakat. Masyarakat 

merasa kenakalan remaja ini harus segera dihilangkan karena 

dapat merusak masadepan remaja tersebut. Masyarakat juga 

merasa ingin ikut serta dalam menanggulangi kenakalan remaja ini 

melalui edukasi. Menurut data hasil dari angket, cara terbaik 

mengedukasi remaja tersebut adalah melalui orang tua.  

3.2.1.2.2. Internet 

a. Sekolah Dengan Kelas Ekonomi Menengah Kebawah 

Untuk mencari data terkait dengan target sasaran, penulis 

melakukan pengumpulan data melalui internet tentang SMP, SMA & 

SMK sederajat dengan kelas ekonomi menengah kebawah dengan 

menyisihkan sekolah favorit di Semarang karena identik dengan 

sekolah kalangan ekonomi atas. 

Dari hasil pencarian data melalui internet, terdapat 262 sekolah 

yang bukan merupakan kategori sekolah favorit di Semarang, dalam 

jumlah tersebut adalah 159 SMP dan 103 SMA, SMK sederajat yang 

tersebar di Kota Semarang. Dan berdasarkan data riset dengan 

mencari kasus-kasus kenakalan remaja di internet dan pendapat 
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masyarakat Kota Semarang, sekolah yang memiliki potensi terbesar 

terdapat di 30 sekolah, sehingga action akan dilakukan di sekolah-

sekolah tersebut. 

b. Artikel Tentang Penjual Minuman Keras Di Semarang 

Dalam artikel yang publish oleh kompasiana.com dijelaskan, 

sebuah kios rokok di Semarang Utara tak hanya menjual rokok saja 

tetapi juga menjual minuman keras oplosan. Rata-rata pembeli dikios 

itu adalah pengangguran, bahkan banyak juga pelajar yang bolos 

sekolah membeli minuman keras untuk berpesta bersama teman-

temannya. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kurangnya 

kesadaran penjual karena mau menjual minuman keras pada remaja. 

Dan dapat disimpulkan bahwa membeli minuman keras sangat 

mudah dijangkau oleh remaja. 

c. Bahaya Minuman Keras Pada Tubuh 

Dalam artikel yang dimuat pada detikhealth Dr dr Ari Fahrial Syam 

SpPD-KGEH yang merupakan dosen dan Spesialis Penyakit dalam dari 

FKUI menjelaskan bahwa, minuman keras digunakan remaja untuk 

menghadapi masalah sehari-hari dan untuk melupakan masalah 

sesaat. Minuman keras dapat mengakibatkan masalah kronis pada 

salauran pencernaan dan organ-organ pada tubuh manusia, sebagai 

contoh dapat mengakibatkan kelainan lambung dan penciutan hati 

bahkan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan dapat 

menyebabkan kematian. 

3.2.1.2.3. Observasi 

Berdasarakan observasi yang dilakukan pada lingkungan sekolah 

target sasaran, ketika jam pelajaran dimulai, masih banyak pelajar 

yang berkumpul atau nongkrong dengan teman-temannya di kantin 

sekolahan dan ketika jam istirahat ada beberapa pelajar yang 

nongkrong di sudut-sudut sekolah atau bangunan yang jauh dari 

pantauan guru. Sedangkan saat pulang sekolah, ketika pelajar keluar 

dari gerbang barang yang paling banyak digenggam adalah 
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handphone dan helm. Pelajar yang pulang sekolah kebanyakan tidak 

langsung pulang tetapi masih banyak yang berkumpul bersama 

temannya di sekitar lingkungan sekolah sambil mengobrol. 

3.3. Strategi Media 

3.3.1. Objektif Media 

Attention 

Mini Booth + Photobooth Lingkungan sekolah Agustus – Oktober 2018 

Interest 

Stiker Target sasaran November 2018 – 

Januari 2019 

X-Banner (kognisi-afeksi) Sekolah-sekolah November 2018 – 

Januari 2019 

Search 

Postingan media sosial 

(poster digital & video) 

Media sosial Februari 2019 

Action 

Branding Mobil  

 

Sekolah-sekolah 

 

 

Maret - 12 Agustus 2019 

Entrance Gate 

Photobooth 

Umbul-umbul 

Share 

Hastag Media sosial April - Agustus 2019 

Stiker Lingkungan target April - Agustus 2019 

Merchandise Lingkungan target April - Agustus 2019 

 

3.3.2. Pendekatan Media 
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Pendekatan media melalui media cetak yang disebar ke sekolah-sekolah 

dan digital yang disebar melalui media sosial facebook dan Instagram yang 

berisi tentang himbauan dan pengetahuan mengenai bahaya minuman keras 

pada remaja. 

3.3.3. Strategi Anggaran 

Budget Media Promosi  

Mini booth + Photobooth Rp. 2.500.000,- 

Budget Event  

3 Mobil VW Kombi modifikasi Rp. 210.000.000,- 

1 mobil box Rp. 50.000.000 

Photobooth Rp. 600.000,- 

ID card Rp. 120.000,- 

Umbul-umbul Rp. 2.500.000,- 

Entrance gate Rp. 1.000.000 

Budget Media Masa  

X-Banner (30 sekolah) @60.000 Rp. 1.800.000,- 

Stiker  Rp. 650.000,- 

Budget Merchandise & Stationery  

Kaos (200pcs) @Rp.40.000 Rp. 8.000.000,- 

Tote Bag (200pcs) @Rp.30.000 Rp. 4.000.000,- 

Mug (200pcs) @25.000 Rp. 5.000.000,- 

Notes (400pcs) @Rp.2.000 Rp. 400.000,- 

Pin (400pcs) Rp. 600.000,- 

Stiker (400pcs) Rp. 180.000,- 

Lain-lain Rp. 5.000.000,- 
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Jasa Desain Rp. 10.000.000,- 

Total Rp. 302.350.000,- 

 


