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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Strategi Komunikasi 

3.1.1 Observasi 

  Dusun Jumprit, Temanggung, Jawa tengah merupakan salah satu desa 

yang terletak di lereng gunung Sindoro di ketinggian 1400mdpl. Masyarakat 

dusun jumprit 80% betumpu pada sektor pertanian, 50% sebagai petani kopi 

dan 20% sebagai petani tembakau, kemudian 10% sebagai petai sayuran dan 

buah, 20% sebagai pedagang, montir, PNS, pensiunan, wirausaha, dan 

pegawai swasta.  

  Dalam sektor pertanian, jumprit memiliki 20 petani aktif yang ikut 

dalam anggota kelompok tani. Para petani berusia 30 – 35 tahun dan sudah 

memiliki keluarga. Kebutuhan primer mereka juga hanya untuk makan dan 

menyekolahkan anak, selain itu untuk kebutuhan bercocok tanam para petani 

mendapatkan bantuan bibit dari pemerintah untuk di bududayakan dan di 

kembangkan lebih lanjut. 

  Strata ekonomi petani disini tergolong menengah ke bawah, kerana 

sebagian besar petani kopi di jumprit memiliki penghasilan tidak lebih dari 1.5 

juta perbulan. 

 

3.1.2 Wawancara 

  Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan petani 

jumprit: 

MASALAH HASIL WAWANCARA 

Permasalahan Utama  Pemprosesan kopi pasca panen 

yang kurang mantap. 

 Penyampaian yang kurang jelas. 

 Pelatihan tidak ada alat peraga. 

 Tidak memiliki brand sendiri. 

 Dihargai sangat murah. 

 Peralatan yang masih tradisional. 
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 Pengetahuan seadanya. 

 Proses sering gagal. 

Potensi Kopi Jumprit  Memiliki ciri khas tertentu. 

 Dilirik para roastery. 

Pelaku Pasca Panen Kopi Jumprit Hanya beberapa petani yang bertugas. 

 

Sikap Petani   Mau menerima hal baru 

(pengedukasian). 

 Lebih memahami gambar dan 

suara. 

 Petani berharap desain 

instruksional tersebut akan 

menjadi pedoman panduan untuk 

para petani jumprit dan di sekitar 

dusun jumprit. 

    Tabel 3.1Hasil Wawancara 

 

3.2 Analisis dan Riset Khalayak  

3.2.1 Geografis 

  Wilayah cakupan yang berdasar bahwa indonesia sebagai negara 

agraris dan mempunyai potensi di bidang penanaman kopi yang baik, 

mengingat tanah yang subur dari gunung – gunung berapi yang masih aktif, 

dusun jumprit ini terletak di lereng gunung Sindoro di ketinggian 1400mdpl, 

gunung Sindoro merupakan gunung yang masih aktif dan memiliki tekstur 

tanah yang baik untuk melakukan pembudidayaan tanaman kopi, serta tanah 

yang subur juga memiliki sumber air yang mengalir baik. 

 

3.2.2 Demografis 

a. Usia  

Usia adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. 

Usia juga berpengaruh terhadap psikis seseorang dimana usia muda sering 
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menimbulkan ketegangan, kebingungan, rasa cemas dan rasa takut sehingga 

dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Biasanya semakin dewasa maka 

cenderung semakin menyadari dan mengetahui tentang permasalahan yang 

sebenarnya. Semakin bertambah usia maka semakin banyak pengalaman yang 

diperoleh, sehingga seseorang dapat meningkatkan kematangan mental dan 

intelektual sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam 

bertindak (Notoadmodjo, 2005). 

 

Berdasar dari observasi yang dilakukan, petani kopi di jumprit rata – 

rata saat ini berusia 30 – 35 tahun, pada usia ini juga masih dapat menerima 

desain instruksi dengan baik. Sosial utama seseorang sudah terfokus pada 

partner dalam hubungan teman dalam melakukan aktifitas dan memilih orang 

kepercayaan untuk membagi kegiatan, apabila pada fase dilewati dengan baik 

akan meningkatkan kemampuan membentuk hubungan dekat dan membuat 

komitmen tentang kehidupan, sehingga dapat meningkatkan daya minat yang 

serius untuk memperbaiki permasalahan di proses pasca panen dalam 

pertanian di jumprit. 

 

b. SES 

  Petani di jumprit tergolong masyarakat kurang mampu SES C2 – 

D(1 juta – 1.5 juta – 700 – 1 juta), mereka hanya berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan pokok saja, seperti untuk makan, dan membiayai sekolah anak, 

untuk kebutuhan seperti membeli pakaian pribadi mereka hanya membeli 

beberapa bulan. 

 

c. Pendidikan 

  Pendidikan terakhir para petai di jumprit mayoritas SMA. 

Mereka tidak melanjutkan di karenakan faktor ekonomi sudah menjadi 

tulang punggung keluarga sehingga meurut mereka pendidikan SMA saja 

sudah cukup lalu memilih untuk bekerja. 

 

d. Pekerjaan 

  Petani kopi jumprit memiliki beberapa kegiatan dalam bertani, 

seperti : 
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- menanam pohon kopi 

- melakukan pemupukan dalam beberapa waktu tertentu 

- melakukan pengecekan tanaman 

- membersihkan area tanam kopi dari hama 

- melakukan pemetikan kopi pada saat masa panen 

- melakukan proses pasca panen pada saat masa panen 

 

e. Jenis Kelamin 

  Jenis kelamin petani yang aktif melakukan kegiatan bercocok 

tanam dan melakukan kegiatan pasca panen yakni laki – laki dan 

wanita 

 

3.2.3 Psikografis 

a. Kehidupan Sosial 

Dalam kesehariannya, para petani hanya melakuan kegiatan bercocok 

tanam, sepulangnya dari kebun, melakukan pertemuan untuk 

mengevaluasi hasil kebun, kemudian pulang kerumah untuk 

beristirahat dan mempersiapkan diri untuk melakukan aktifitas esok 

hari. 

 

b. Personalitas 

Terbuka dalam pembelajaran baru, sangat ingin mengeksplorasi proses 

pengolahan kopi lebih jauh. 

 

c. Gaya Hidup 

Hidup sederhana yang tidak memiliki banyak keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan sekunder maupun tersier. Hidup mereka hanya 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga mereka ingin 

memajukan kopi jumprit untuk kesejahteraan kehidupan mereka. 

 

d. Data sekunder 

Para petani dalam melakukan pasca panen kopi melakukan beberapa 

tahapan, setelah kopi di panen mereka tidak langsung memprosesnya 

hanya menimbun kopi di rumah mereka hingga mencapai kuota 
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tertentu baru mereka melakukan pasca panen ini mengakibatkan 

banyak kopi yang berjamur dan tidak dapat diproses lebih lanjut. 

 Melakukan pencucian kopi menggunakan air yang mengalir, 

melakukan pengupasan dari buah kopi menjadi biji kopi menggunakan 

pisau secara manual, kemudian menjemur kopi menggunakan tampah, 

hal ini sangat menurunkan mutu kopi dan kopi setengah jadi tidak 

layak jual. 

 

3.3 Strategi Media 

3.3.5 Creative Brief 

Objective : untuk siapa brief ini?  

  Untuk memberikan informasi instruksional kepada petani yang 

mengedukasi mengenai proses pasca panen kopi. 

 

Issue : apa permasalahan petani kopi?  

  Mengenai pemrosesan pasca panen kopi yang kurang mantap yang 

menjadikan petani kopi jumprit kurang memiliki hasil kopi yang berkualitas. 

 

Insight : hasil eksplorasi  

 Dusun jumprit memiliki daerah geografis yang baik untuk menanam 

kopi. 

 Dusun jumprit memiliki petani yang memiliki pikiran yang terbuka 

dengan hal baru 

 Kopi jumprit memiliki cirikhas yang mampu bersaing dengan kopi 

arabica lainnya. 

 Petani memiliki tempat yang baik untuk menyimpan kopi yang telah di 

proses. 

 

Opportunity : apa peluangnya berdasarkan dari permasalahan dan hasil 

eksplorasi? 

 Petani mampu mengembangkan hasil kopi yang lebih baik dan 

berkualitas. 

 Petani mampu memperbaiki kehidupan ekonomi 
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 Petani kopi dusun jumprit memiliki potensi untuk memfasilitasi diri 

sendiri dalam pengetahuan pemrosesan kopi 

 Petani mampu mengestimasi produksi kopi di saat permintaan kopi 

melonjak. 

 

Challange : Internal dan eksternal dalam permasalahan yang dihadapi 

oleh petani 

  Mengajak petani kopi agar melakukan proses pasca panen yang sesuai 

dengan yang di instruksikan agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

3.3.6 Teknis Media 

  Menurut jenisnya meliputi, audio, visual, dan audio visual, di 

kemas secara menarik, dengan langsung pada point – point pesan yang 

akan di sampaikan, memiliki narasi, gambar, efek, warna yang di 

sesuaikan dengan konsep yang telah di tentukan. 

 

3.3.2.1 Media Utama  

Media utama dalam perancangan ini adalah menggunakan 

media audiovisual dengan jenis yang dipilih adalah media 

audiovisual videografi, mengingat dari observasi dan 

wawancara yang telah di lakukan media ini akan sangat efektif 

untuk melakukan penyampaian pesan menggunakan desain 

instruksional kepada petani jumprit. 

Dalam perancangan ini media audiovisual videografi akan 

memiliki konsep yang akan di gunakan pula pada poster dan 

katalog sebagai media pendukungnya, dalam konsep memiliki 

unsur : 

- natural,  

- gambar yang di ambil adalah gambar alam yang 

sebenarnya,  

- menggunakan warna  dominan hijau sesuai dengan 

warna yang sebenarnya,  
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- menggunakan kawasan dusun jumprit sebagai lokasi 

pengambilan gambar, agar para petani dapat dengan 

mudah memahami karena kawasan tersebut adalah 

kawasan yang mereka gunakan sehari – harinya 

untuk bekerja 

- mengambil gambar petani yang melakukan kegiatan 

memetik biji kopi, kemudian memprosesnya pada 

tahap proses pasca panen. 

- menggunkannarasi untuk menjelaskan gambar yang 

di bacakan oleh narator. 

 

3.3.2.2 Media Pendukung 

Media pendukung dalam perancangan ini menggunakan 

media cetak seperti poster bergambar dengan tujuan agar para 

petani dapat terus mengingat pesan yang di sampaikan 

menggunakan media untama sebelumnya, di saat video tidak di 

putarkan poster dan katalog ini dapat dibaca sewaktu waktu 

tanpa harus menunggu pemutaran video instruksional pasca 

panen. 

Perancangan ini didukung dengan adanya poster yang di 

tempel di beberapa tempat berlangsungnya aktifitas petani, 

mmt yang pajang di tempat pemrosesan pasca panen, brosur 

yang dapat dibawa pulang oleh petani agar dapat mempelajari 

dirumah, lafleat yang selalu ada di rumah kelompok tani, dan 

kaos  sebagai seragam kerja yang di desain dengan gambar 

langkah – langkah pemrosesan pasca panen, dengan seperti ini 

petani akan dengan mudah untuk menjumpai instruksi – 

instruksi sehingga secara tidak langsung dalam bawah sadar 

mereka akan terus mengingat instruksi tersebut. 

natural,  

- foto yang di ambil adalah foto alam yang sebenarnya,  

- menggunakan warna  dominan hijau sesuai dengan 

warna yang sebenarnya,  
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- menggunakan kawasan dusun jumprit sebagai lokasi 

pengambilan gambar, agar para petani dapat dengan 

mudah memahami karena kawasan tersebut adalah 

kawasan yang mereka gunakan sehari–harinya untuk 

bekerja 

- mengambil foto petani yang melakukan kegiatan 

memetik biji kopi, kemudian memprosesnya pada 

tahap proses pasca panen. 

- dideskripsikan menurut gambar yang di susun sesuai 

dengan standart pemrosesan pasca panen. 

 

3.3.3. Jangkauan Media 

 Menggunakan media audiovisual merupakan media bergambar dan 

sekaligus bersuara yang di proyeksikan menggunakan media alat 

komunikasi, sebagai contoh proyektor dan layar proyektor, sehingga 

informasi dapat menjangkau banyak target audience dalam kasus ini 

adalah petani dalam satu waktu, lokasi yang di gunakan untuk memutar 

video instruksional ini di tempat pertemuan kelompok tani yang sudah 

di siapkan oleh para anggota tani sebagai tembat berkumpul untuk 

melakukan suatu kegiatan tertentu. 

  Kemudian untuk poster akan di letakkan di beberapa tempat 

yang biasanya di gunakan untuk beraktifitas oleh para petani, seperti: 

balai pertemuan kelompok tani, rumah masing – masing para petani, 

pada tempat pemrosesan pasca panen, balai pertemuan desa, agar pada 

saat para petani beraktifitas pada tempat – tempat tersebut, mereka 

dapat mengingat – ingat kembali informasi tentang proses pasca panen, 

sehingga tidak perlu menunggu video di putar kembali. 

 

3.3.4. Peran Media  

a. Mengatasi keterbatasan pengalaman petani dengan desain yang 

jelas, praktis, mudah di jangkau dan proses yang sesuai 

standart. 

b. Memungkinkan adanya interaksi secara langsung dari petani 

untuk melakukan proses pasca panen yang di instruksikan 



 38 

dikarenakan lokasi penempatan media yang sesuai dan mudah 

di jangkau oleh petani 

c. Menanamkan konsep dasar desain instruksional proses pasca 

panen yang tepat, konkret, dan realistis 

d. Membangkitkan motivasi dan keinginan serta minat bagi petani 

untuk mempelajari proses pasca panen yang menggunakan 

desain visual. 

 

3.3.5 Timeline Strategi Perancangan 

Bulan Target 

Januari – April 2018  Melakukan observasi 

lingkungan dusun jumprit 

temanggung dan melakukan 

wawancara dengan petani kopi 

jumprit setempat 

 Penyusunan laporan 

perancangan dan studi pustaka 

 Penyusunan perancangan 

strategi komunikasi 

 Penyusunan konsep verbal 

 Penyusunan konsep visual 

 Penyusunan strategi kreatif 

April – Juli 2018  Eksekusi desain dengan  konsep 

penyusunan yang telah 

dirancang sebagai program  

utama. 

 Pembuatan media pendukung 

 Penyerahan proposal  kepada 

Dinas Pertanian  guna 

mendapatkan persetujuan 

memberikandesain instruksional 
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   Tabel 3.2 Timeline perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menggunakan media 

audiovisual kepada petani 

jumprit temanggung 

Agustus 2018  Pemutaran video sebagai media 

instruksional pada masa pasca 

panen kepada petani jumprit 

pada saat periode pecan raya 

panen dan menggunakan alat 

bantu proyektor serta layar 

proyektor oleh pemerintah dan 

dalam pengawasan dinas 

pertanian. 

 Uji coba pasca panen untuk 

mengetahui penerapan desain 

instruksional yang telah di 

instruksikan. 

 Melakukan evaluasi 




