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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Strategi Komunikasi 

3.1.1 Sasaran Khalayak dan Target Audience 

a. Geografis 

Kota Semarang 

Usia Produktif  20 – 25 tahun 

b. Demografis 

Target Audience yang disasar adalah usia produktif dari umur 20 – 25 

tahun yang merupakan usia produktif dan memilikki banyak 

tanggungan baik, salah satunya dari segi lingkungan. 

c. Psikografis dan Behavioral 

Target sasaran memilikki kecenderungan yang 

- Melakukan percobaan bunuh diri 

- Seseorang yang cenderung introvert 

- Seseorang yang lebih rentan terkena depresi 

- Seseorang yang melakukan self harm / self injury  

3.1.2 Analisa Target Sasaran 

4.1.1.1 Analisa SWOT 

a. Kekuatan (Strength) 

Perancangan ini dapat memberikan dampak besar bagi sang 

calon korban bunuh diri dalam konteks menyembuhkan 

penyakit mereka dengan metode self healing. Dan 

perancangan ini memilikki sifat jangka panjang. 
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b. Kelemahan (Weakness) 

Kelamahan dari perancangan ini adalah calon korban yang 

belum tergerak hatinya untuk ingin sembuh.  

c. Kesempatan (Opportunity) 

Dengan perancangan ini, calon korban bunuh diri dapat 

sembuh dengan dengan sendiri, dan dengan bantuan dari 

dirinya sendiri. 

d. Ancaman (Treat) 

Pencegahan sudah banyak dilakukan tetapi masyarakat 

masih memandang sebelah mata bahwa pencegahan akan 

menjadi tidak efektif dan signifikan. 

e. Tone and Manner 

Gaya bahasa yang akan digunakan dalam perancangan ini 

adalah bahasa inggris, karena menyesuaikan dengan target 

sasaran yang berasal dari SES A.  

Dan, warna yang digunakan untuk merancang kampanye ini 

adalah warna dingin karena akan lebih memberikan friendly 

tanpa menghilangkan kesan yang tenang. 

3.1.3 Konsep Penyampaian Pesan (What To Say) 

a. Tema Kampanye 

Tema kampanye ini adalah untuk melakukan pencegahan 

kepada calon korban bunuh diri agar mengurangi resiko 

kematian yang disebabkan oleh bunuh diri. 
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b. Judul Kampanye 

Judul yang akan digunakan untuk kampanye ini adalah Talk To 

Me karena parafrase Talk To Me yang artinya berbicaralah 

padaku dengan makna untuk tidak sungkan – sungkan bercerita 

kepada lingkungan sekitar dan menjadi lingkungan yang peka.  

Tagline yang digunakan adalah Its Okay, Im Here yang 

merepresentasikan makna bahwa kampanye ini ada untuk orang 

– orang yang membutuhkan bantuan dalam konteks ini.  

 

3.1.4  Strategi penyampaian pesan  ( How To Say ) 

a. Attention 

Strategi yang akan dilakukan adalah dengan meletakkan booth di 11 

kampus di Semarang.  

 b. Interest  

Booth akan memilikki 3 silinder yang berisi permen karet dan 3 tombol. 

Booth akan terbagi menjadi 3 nama yang mewakili suasana hati yaitu “Im Super 

Okay!”, “Its Complicated”, “Im Not Okay ):”. Target bisa memilih satu sesuai 

dengan keadaan hati dan memencet tombol. Booth akan mengeluarkan quotes 

card dan permen karet. Quotes card akan berisi quotes yang memotivasi dan 

dibalik halaman ada QR Code yang jika dipindai akan mengarahkan langsung 

ke Official Account LINE. 
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c. Search 

QR Code yang ada pada quotes card di strategi sebelumnya dapat 

dipindai dan mengarahkan langsung ke Official Account LINE. Official 

Account LINE berisi tentang seputar kampanye dan informasi event. 

d. Action 

Strategi yang akan dilakukan untuk action ini adalah dengan mengadakan 

event di Unika Soegijapranata yang berisi creative sharing, talkshow, workshop, 

dan acara musik yang bersifat charity yang nantinya akan disumbangkan pada 

yang membutuhkan. Event akan diselenggarakan pada 10 September 2019.  

e. Share 

Target sasaran akan mendapatkan buku kreatif interaktif dimana buku itu 

tidak hanya berkomunikasi satu arah, melainkan pembaca dapat ikut serta 

menjadi dari bagian buku itu dengan mengolahnya sesuai dengan intruksi yang 

ada dibuku. Jika pembaca sudah menyelesaikan buku tersebut, dapat 

membagikan pengalaman di sosial media manapun untuk mendapatkan reward. 

 

3.2 Analisa Target Audience 

3.2.1 Angket  

Peneliti menyebarkan angket kepada 100 responden. Angket 

bertemakan pertanyaan seputar kasus bunuh diri yang pernah didengar 

atau dialami diri sendiri.  

Dari angket yang sudah disebarkan, hampir semua responden tahu seluk 

beluk tentang bunuh diri (96,7%) dan sisanya kurang mengerti apa itu 
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yang dimaksud dengan bunuh diri, jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar orang sudah mengerti tentang bunuh diri dan bahayanya.  

Kemudian ada sekitar 44,3% dari responden memilikki kerabat, saudara, 

atau relasi yang terancam melakukan bunuh diri, dan sebagian besar dari 

responden tidak mengerti bagaimana cara melakukan pencegahannya, 

kecuali dengan mendengarkan keluh kesah sang calon korban. 

Dan dari 100 responden, 19,7% mengaku pernah memilikki niatan untuk 

melakukan bunuh diri dalam benak mereka, dikarenakan alasan seputar 

masalah pribadi yang sangat sulit untuk diceritakan.  

Dan kurang lebih 91,8% yang menyatakan bahwa perlunya penanganan 

bunuh diri ini selain dari penanganan klinis dari dokter dan ahli.  

 

3.2.2 Wawancara Psikolog  

Wawancara yang dilakukan dengan dosen Psikologi Unika 

Soegijapranata CVR. Abimanyu S.Psi., M.Psi. 

Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam motif bunuh diri dan 

cara penanganannya dari yang mendasar hingga penanganan yang lebih 

lanjut.  

Pada wawancara ini hasil yang didapatkan pada pertanyaan yang 

membahas tentang pemicu utama bunuh diri seseorang adalah depresi 

dimana faktornya adalah keinginan yang bertolak belakang dengan 

kenyataan, sehingga reaksi yang didapatkan adalah gejolak depresif. Dan 

kurang lebih faktor dari semua orang sama, karena adanya ketidak 

sinambungan antara realita dan ekspektasi, tekanan sosial, dan hormonal 

(sering terjadi pada perempuan). Pasien depresi juga cenderung 
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memberikan ‘kode’ pada orang – orang terdekat mengenai depresi dan 

tindakan bunuh dirinya, dan juga melemparkan ciri – ciri dan ‘curhatan’ 

pada sosial media, karena kurangnya rasa percaya terhadap seseorang. 

Narasumber juga mengatakan bahwa depresi antara pria dan wanita 

bobotnya kurang lebih sama, tetapi wanita cenderung mendapatkan 

depresi lebih mendalam daripada pria. Dipicu dari struktur otak pria dan 

wanita yang berbeda, dan hormon pada wanita yang setiap bulannya dapat 

memuncak dikarenakan Pra Menstrual Syndrome. Dan pribadi wanita 

yang mudah bercerita dibandingkan dengan pria, membuat wanita dapat 

menyelesaikan masalahnya sendiri.  

Pada pertanyaan yang membahas tentang cara pencegahan yang paling 

efektif dan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Narasumber menjawab 

bahwa dukungan sosial masih menjadi tindakan preventif paling manjur 

untuk melakukan pencegahan dan bisa dilakukan semua orang. Dukungan 

sosial bisa berupa lingkungan disekitar yang lebih peka, tidak menjadi 

judgemental, menanyakan, dan menjadi pendengar yang baik. Karena 

secara psikis, calon korban adalah orang – orang yang lebih memilih untuk 

menceritakan masalahnya kepada orang terdekatnya. Maka yang 

dibutuhkan mereka adalah dukungan sosial.  

3.2.3 In Depth Interview pada Calon Korban Bunuh Diri 

 

In Depth Interview dilakukan dengan calon korban bunuh diri yang 

sudah sehat secara mental dan tidak lagi melakukan percobaan bunuh diri 

untuk menyelesaikan masalahnya.  

Pada interview ini, hasil yang didapatkan adalah narasumber memilikki 

latar belakang bukan dari keluarga yang tidak bahagia, melainkan dari 
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keluarga yang dari segi finansial tidak pernah kekurangan. Narasumber 

memilikki banyak masalah, salah satunya adalah, orang tua yang bercerai 

dan menikah lagi, orang tua yang sibuk dan tidak pernah memberikan 

waktu luang untuk keluarga secara intim. Maka dari itu, kurangnya 

dukungan dari orang tua dan masalah lain yang tidak bisa diceritakan 

dengan detail, membuat sang narasumber menjadi sentimentil dan ingin 

mengakhiri hidupnya. 

Awalnya narasumber hanya melukai tubuhya dengan benda tajam untuk 

mengurangi beban dan rasa sakit secara psikis, namun hal itu menjadi 

biasa saja dan narasumber pernah dengan sengaja menabrakkan diri ke 

kendaraan lain agar dapat menyudahi hidupnya. Beberapa cara dilakukan 

tetapi belum bisa mengakhiri hidupya sendiri, sampai akhirnya orang tua 

narasumber menemukan bekas luka di tangan dan leher, lalu membawa 

narsumber ke psikiater untuk berobat secara total. 

Narasumber mengatakan, bisa sembuh atau tidaknya seseorang dari 

penyakit psikis, tergantung dari lingkungan dan diri sendiri.  

3.3 Strategi Media  

3.3.1 Objektif Media 

Attention I wish you doing good 

Booth 

 

1. Booth akan 

diletakkan di 11 

kampus di 

Semarang.  

2. Booth akan 

memilikki 3 

silinder yang 

berisi permen 

karet  dan 

 

 

 

Juni 2019 - Juli 

2019 

Interest 

Search   
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tombol. 3 

silinder dan 

tombol tersebut 

dibedakan 

menjadi 3 mood 

“Im Super 

Okay!” , “Its 

Complicated” , 

“Im Not Okay 

):” . 

Pengunjung bisa 

memilih 3 

tombol sesuai 

dengan keadaan 

sesuai hati. 

3. Setelah memilih 

booth akan 

mengeluarkan 

quotes card dan 

permen karet 

4. Quotes card 

akan berisi 

ilustrasi dan 

quotes, pada 

halaman balik 

card akan ada 

QR Code  yang 

bisa dipindai 

dan 

mengarahkan 

langsung ke 

Official Account 

LINE  
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5. Official Account 

LINE akan 

berisi tentang 

seputar 

kampanye dan 

informasi event. 

Action 1. Event Charity 

 

1. Event akan 

dilakukan di 

Universitas 

Katolik 

Soegijapranata 

dengan 

mengadakan 

creative sharing, 

talkshow, 

workshop, dan 

acara musik yg 

bersifat charity.  

September 

2019 (10 

September 

2019 adalah 

hari 

pencegahan 

bunuh diri 

sedunia) 

Share 1. Buku Interaktif   1. Buku interaktif 

bisa didapatkan 

pada saat event 

atau di toko 

buku . 

 

Tabel 3.1 AISAS 

Sumber: Data Pribadi 

 

3.3.2 Pendekatan Media  

Pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan 

pendekatan yang interaktif. 
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3.3.3 Anggaran Dana 

TAHAPAN PERINCIAN ANGGARAN ANGGARAN 

 

 

 

Attention 

 

1. Booth  11 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 

132.000.000,- 

 

 

2. Desain & Konten Official Account 

LINE 1 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 

5.000.000,- 

 

 

Rp. 

138.000.000-, 

 

 

 

 

 

 

Interest 

 

 

Search 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 

1. Workshop 1000 x Rp. 50.000,- = 

Rp. 50.000.000,- 

2. Merchandise Kit 1000 x Rp. 

20.000,- = Rp. 20.000.000,- 

1. Poster & Brosur 1000 x Rp. 

3.000,- = Rp. 3.000.000,- 

2. Venue 1 x Rp. 100.000.000 = 

Rp. 100.000.000,- 

3. Kebutuhan Event 1 x 

20.000.000,- = Rp. 

20.000.000,- 

 

 

 

 

Rp. 

193.000.000,- 

Share 1. Buku Interaktif 

Material 1000 x Rp. 150.000,- = Rp. 

150.000.000,- 

Desain 1 x Rp. 30.000.000,- = Rp. 

30.000.000,- 

 

Rp. 

180.000.000,- 

Total  Rp. 

511.000.000,- 

Tabel 3.2 Anggaran Dana 

Sumber: Data Pribadi 


