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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Data hasil penelitian 

3.1.1 Kepadatan jalan kota Semarang 

Dalam liputan koran Sindo 19 Maret 2018, dengan judul “ Kemacetan Lalu Lintas jadi 

Ancaman Serius Kota Semarang”, dalam liputan ini memaparkan bahwa banyak warga 

kota Semarang sudah mengalami kemacetan dan merasakan penuhnya jalanan. 

Menurut INRIX Globall Traffic Scorecard, 2017, kota Semarang menduduki urutan ke-

9 Se Indonesia dengan rata-rata tingkat kemacetan mencapai 37 Jam/ Tahun. 

Berhubungan dengan itu Dishub Kota Semarang, Muhammad Khadik memaparkan 

bahwa Pertumbuhan kendaraan dikota Semarang mencapai 12%/ tahun sedangkan 

pertumbuhan jalan di kota Semarang hanya 0.9%/ tahun. Data hingga 2018 ini ada 

kurang lebih 1,6 Juta kendaraan roda dua dan 500.000 kendaraan roda empat di kota 

Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta jalur Kota Semarang 

Sumber: Google maps 

3.1.2  Data hasil wawancara 

- Wawancara dengan Abdul Sukroni, Koordinator ATCS (Area Traffic Control System) 

Dinas Perhubungan, Kota Semarang, mewakili Bapak Topo Mulyono, Kepala Bidang 

Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Kota Semarang. Wawancara ini bertujuan mengetahui 
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volume kepadatan kendaraan di kota Semarang dan berkaitan dengan pengontrolan 

area persimpangan yang ada di kota Semarang. 

- Hasil wawancara yakni pengadaan ATCS oleh dishub kota Semarang dimulai tahun 

2010 dengan penetapan 6 CCTV pada area tugu muda, kyai saleh-pandanaran, 

ahmad yani, ki mangung sarkoro, bangkong, milo. Lalu berkembang pada area 

sekitarnya hingga saat ini sudah terpasang sekitar 53 CCTV di persimpangan di kota 

Semarang. Pemasangan ATCS ini bertujuan untuk menejemen lalu lintas dan 

mengetahui kondisi persimpangan serta fungsi keduanya yakni menjaga keamanan 

di ruang publik. Berdasarkan pantauan ATCS Dishub kota Semarang, lalu lintas kota 

Semarang saat ini dikatakan padat, terutama pada jam-jam tertentu. Jam paling padat 

normalnya dapat dikatakan saat pagi hari jam 06.00 hingga 07.30 dikarenakan jam 

memulai aktifitas secara bersamaan. Namun untuk potensi terjadinya stress 

pengendara yakni pada jam pulang kantor yakni jam 16.00 hingga 18.00, tidak 

sepadat dan semacet pagi hari namun faktor lelah kerja mempengaruhi antrian TL 

(traffic light) yang tidak rapi sehingga menjadi menumpuk dan jika bicara kemungkinan 

terparahnya yakni merambat ke simpang lain, dikarenakan antar simpang di tengah 

kota itu berdekatan, lalu sampai terjadi mengunci. 

Terkait dengan area persimpangan yang macet, untuk kota Semarang, akhir – akhir 

ini yang menjadi fokus Dishub yakni kendaraan besar/ truck karena lebih sering 

mengalami mogok dan hal tersebut sangat terasa dampaknya bagi volume jalan, yakni 

pada simpang krapyak. Dan apabila kendaraan pribadi yakni di jalur gombel. 

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pantauan ATCS oleh Dishub berguna sebagai menejemen lalu lintas. Dari hal itu 

didapatkan hasil juga bahwa stress pada pengendara yang memiliki kemungkinan 

paling besar yakni pada sore hari jam pulang kantor yakni pukul 16.00 – 18.00 WIB.   

3.1.3 Analisa hasil observasi 

Metode observasi dilakukan dengan keperluan melihat kondisi lapangan secara 

langsung kondisi jalanan kota Semarang, khususnya daerah pusat kota. berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan pada jam-jam kepadatan jalan tertentu didapatkan 

beberapa data berupa foto keadaan langsung mengenai pengendara yang berada 

dijalanan dan beberapa data foto peta kepadatan dari google maps. 
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Gambar 3.2 Suasana macet di Jalanan Kota Semarang 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.3 Peta jalan Kota Semarang pada jam sibuk 

Sumber: Google maps 
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3.1.4 Analisis hasil kuisioner 

• Usia responden 

 

 

 

 

 

Table 3.1 Usia responden 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 

• Kendaraan pribadi yang sering digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.2 Kendaraan pribadi 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 

• Pentingnya pengendalian emosi responden saat berkendara 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.3 Pengendalian emosi responden 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 
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• Media yang digunakan responden dalam memperoleh informasi 

 

 

 

 

 

Table 3.4 Media dalam mendapat Informasi 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 

• Media sosial yang sering digunakan responden 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.5 Media sosial yang sering digunakan responden 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 

• Gaya Desain yang lebih diminati responden 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.6 Gaya Desain yang lebih diminati responden 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 
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3.1.5 Analisa Hasil Kuisioner 

Berdasarkan data responden yang didapat dari kuisioner, rata-rata responden berusia 

21-29 tahun, dimana pada umur tersebut merupakan kategori dewasa dini. Stress 

paling dominan dialami pada saat rentang usia dewasa dini. 

Hasil dari kuisioner/ jajak pendapat yang pertama4 dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengendara di dominasi oleh para mahasiswa dan pekerja yang dalam masa 

produktif. Pengendara merasa kepadatan jalan dan kemacetan di area persimpangan 

membuat jenuh dan memancing stress (emosi). Para pengendara mengetahui solusi 

mengurangi kemacetan atau stress yang dialami dengan beberapa cara diantaranya 

menggunakan transportasi umum/ ride-sharing namun dikarenakan tingkat kebutuhan 

individu yang tinggi di perkotaan, hal tersebut terkesampingkan. Dan pada kuisioner 

kedua ini menambahkan lebih spesifik responden/ target sasaran yang dituju agar 

rancangan ini nantinya lebih tepat sasaran. 

3.2  Sasaran khalayak & Target audience 

3.2.1 Geografis 

Target sasaran menurut geografis berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan, yakni 

mengambil studi kasus pada wilayah Kota Semarang sebagai salah satu Ibu Kota Provinsi 

yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Studi kasus ini mengambil kepadatan aktivitas 

jalan dari kota Semarang. 

3.2.2 Demografis 

Secara demografis, para pengendara yang mengalami tekanan stress saat berkendara yakni 

kelas pekerja/ mahasiswa yang secara jumlah memiliki persentase paling besar di 

masyarakat dan mengalami masa produktifitas pada rentang umur 21 – 29 tahun. Dengan 

Golongan SES B yang dominan menggunakan kendaraan roda 2. Pada rentang usia inilah 

manusia mengalami tahap produktifitas yang tinggi, begitu juga tekanan yang diperoleh. 

                                                             
4 Periksa User research pada hal.4 
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3.2.3 Psikografis 

Target sasaran dilihat secara psikografis yakni terbagi menjadi dua golongan dalam 

perancangan ini, yakni :  

- target primer: Para pengendara kendaraan pribadi motor, dengan rentang umur 21-29 

tahun yang beraktifitas/ berada di Ibu kota dalam hal ini mengambil studi 

kasus di Kota Semarang. 

- target sekunder: Para pengendara kendaraan pribadi dibawah usia 21-29 tahun yang 

beraktifitas/ berada di perkotaan. Dengan alasan melakukan pencegahan 

terhadap orang yang sedang belajar mengendarai. 

3.2.4 Tone & manners 

Merancang suatu iklan layanan masyarakat dengan tujuan untuk mencegah stress yang 

dialami pengendara melalui pendekatan hasil riset habit dari target sasaran berdasarkan 

point 3.1.4 analisa hasil kuisioner maka diperoleh tone & manners. 

Gambar 3.4 Tone & Manners desain 

Sumber : (Pinterest) 

 

3.3 Strategi komunikasi 

3.3.1 Creative brief 

What: Maraknya kasus-kasus saling baku hantam antar pengendara, terutama yang 

terjadi di area persimpangan perkotaan. Hal ini dapat terjadi karena tekanan 

stress akibat mobilitas yang padat yang dialami secara tidak sadar. Yang 

kemudian dapat muncul/ meletup sewaktu-waktu. Dan banyaknya kasus yang 

terjadi, stress tersebut mudah terpicu oleh kemacetan yang dialami oleh 
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pengendara di area persimpangan, baik dipicu oleh pengendara lain maupun oleh 

kondisi macet yang dialami. Dari permasalahan tersebut, solusi yang muncul 

yakni dengan membuat Iklan Layanan Masyarakat berupa video dan poster. 

Media video memuat konten yang menyindir pengendara untuk menyampaikan 

pesan agar para pengendara sadar kondisinya dalam berkendara. Sedangkan 

media poster sebagai media yang pertama menarik perhatian para pengendara 

untuk selanjutnya dibawa ke media video. 

Who:  Para pengendara kendaraan pribadi yang memiliki rentan umur 21 – 29 tahun 

(dewasa dini) yang beraktifitas/ berada di perkotaan. Hal ini berhubungan dengan 

kecocokan tingkat stress yang dialami oleh rentan umur dewasa dini adalah 

masa-masa stress yang lebih besar. Target dewasa dini dengan produktifitas 

tinggi, menyukai sosial media, “melek” teknologi, menyukai clean design, dan 

dilihat secara langsung. 

When: Strategi komunikasi visual ini akan diterapkan pada jaman ini, dimana pengguna 

kendaraan pribadi semakin meningkat dan menambah angka kemacetan yang 

berimbas pada stress yang semakin sering dialami oleh para pengendara, 

khususnya saat berada pada area persimpangan jalan yang memungkinkan 

terpicunya tekanan stress pengendara. 

Where: Strategi komunikasi visual ini akan ditempatkan pada beberapa titik area 

persimpangan yang sering terjadi macet di perkotaan. Berdasarkan waktunya, 

terutama khususnya pada hari kerja yakni senin-sabtu, saat menjelang sore hari. 

Why: Dengan menjalankan strategi komunikasi visual ini, diharapkan target sasaran dan 

masyarakat dapat menyadari dirinya dan mencegah terjadinya stress saat 

sedang berkendara. Dengan begitu, secara tidak langsung sudah mengurangi 

kasus-kasus mengenai stress pengendara dan dapat menjaga kondusifnya 

kondisi jalan khususnya area persimpangan jalan. 

How: Pelaksanaan perancangan visual ini menggunakan media awal yakni poster, 

vertical banner dan baliho sebagai interest awal yang menarik awareness target. 

Lalu selanjutnya untuk diarahkan pada media utama menggunakan tagar dan 

tagline. Media utama dari rancangan ini yakni mengarah pada video iklan layanan 

masyarakat. 
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3.3.2 Strategi Verbal 

Penggunaan verbal pada perancangan ini menggunakan bahasa Indonesia yang 

bersifat himbauan yang menyesuaikan target sasaran, masyarakat SES B yang 

berwawasan. Tujuan dari penggunaan verbal ini nantinya untuk menghimbau target 

agar sadar untuk mengontrol emosi saat di jalan terutama area persimpangan. 

3.3.3 Strategi Visual 

- Media Promosi (khususnya cetak) 

Berdasarkan kuisioner minat yang telah disebar, gaya desain yang diminati oleh 

responden yakni fotografi. Oleh sebab itu, gaya desain yang akan digunakan pada 

peracangan ini yakni mengambil style fotografi pada media on surface. 

- Media Utama (video iklan) 

Strategi visual yang diterapkan pada video dengan menggunakan real action 

dikarenakan menyesuaikan dengan hasil riset minat yang telah disurvey dan diolah. 

Lalu untuk tone and manner yang diterapkan pada video iklan ini yakni menggunakan 

efek warna panas untuk menimbulkan visual nyata saat berkendara di siang hari serta 

melihat scene hiruk pikuk kegiatan warga perkotaan. 

3.3.4 Judul Iklan 

Penyampaian pesan melalui judul iklan pada perancangan ini “Kalemin Aja…”. 

Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku (bahasa gaul) menyesuaikan dengan 

kalangan target sasaran yang masih termasuk muda. Mengingat juga bahasa gaul kerap 

digunakan oleh anak-anak muda dalam berinteraksi dengan sesama. Kedua, judul 

“Kalemin Aja…” yang memiliki maksud untuk menyadarkan dan menghimbau 

pengendara untuk “kalem” atau dalam bahasa Indonesia santai yang dalam hal ini yakni 

santai dalam hal mengemudi ; nikmatin aja perjalanannya. Memiliki maksud awareness 

pada target sasaran untuk lebih menikmati perjalanan dan mengendalikan tekanan bila 

saat berkendara. Dalam judul ini bertujuan mewakili isi maupun pesan kepada target 

sasaran. 
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3.3.5 Alur Cerita Iklan 

Pada perancangan iklan layanan masyarakat ini, alur cerita memiliki peranan yang 

cukup penting sebagai cerita naratif yang nantinya akan diseleksi untuk pembuatan 

storyboard dan diolah lebih lanjut. Maka alur cerita yang akan dibuat, seperti berikut: 

Di siang hari di sebuah perempatan, terlihat seseorang yang berkendara motor menyelip 

barisan dan berhenti melebihi marka jalan dan tepat di serong belakangnya ada 

seseorang driver ojek online yang berhenti dibelakang garis marka. 

Pada awal video iklan akan dibuka dengan footage yang memperlihatkan pagi hari di 

suatu tempat dengan matahari terbit. Lalu muncul ikon Kota Semarang yakni Tugu 

Muda. Berikutnya memperlihatkan aktivitas hiruk pikuk kehidupan seperti aktivitas 

bersepeda, orang berjualan, menjaga anak bermain di taman, orang berangkat kerja, 

dsb. Selanjutnya mengerucut pada hiruk pikuk yang menunjukan perkotaan seperti anak 

pulang sekolah yang menunggu di halte bus, trans semarang, bahkan kehadiran ojek 

online yang identik dan khas dengan aktivitas pusat kota. Scene-scene inilah yang 

melihatkan kepadatan aktivitas masyarakat perkotaan dan kerap kali menimbulkan 

tekanan pada individunya. 

Berlanjut pada scene yang mulai lebih mengerucut memperlihatkan pengemudi yang 

melanggar dan berkendara kencang sebagai salah satu efek dari Traffic Stress 

Syndrome yang tanpa sadar dialami. Dan pada bagian akhir menunjukkan bagian 

drama pengemudi motor yang mengejar lampu hijau namun ada penyebrang jalan, 

mendadak ia mengurangi laju kendaraan dengan mendadak dan menghela nafas 

karena tidak sampai terjadi kecelakaan. 

Black screen, lalu terdapat beberapa kalimat informatif dan tagline tagar. 
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3.3.6 Analisa SWOT 

Strength 

(kekuatan) 

Video/ iklan pada jaman ini menjadi hal yang sering ditemui pada 

beberapa media dan menjadi sorotan yang serius. Media yang efektif 

dalam menyampaikan pesan yang dikemas dengan berbagai cara 

kreatif sekarang bukan lagi menjadi hal yang terkesampingkan 

dibandingkan topik lainnya. 

Weakness 

(kelemahan) 

Target sasaran adalah rentang dewasa awal yang sedang produktif dan 

berada/ berkegiatan di lingkup perkotaan dimana sifata masyarakat 

perkotaan yakni cuek dan individualis yang tinggi. 

Opportunity 

(peluang) 

Perancangan ini berbentuk iklan layanan masyarakat dimana 

berhubungan dengan aktifitas masyarakat perkotaan sehari- hari yakni 

berkendara. Dan banyak pihak yang dapat dilibatkan untuk mendukung 

iklan aksi sosial ini seperti salah satunya Dinas Perhubungan. 

Threats 

(ancaman) 

Topik stress yang terjadi dan dialami oleh pengendara, tidak disadari 

sepenuhnya dan masih belum menjadi sorotan yang serius di Indonesia 

khususnya pada masa ini.  

 

Table 3.7 Tabel analisa SWOT 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 

3.3.7 Strategi media 

Untuk menyampaikan pesan dalam video iklan di Ibu Kota Semarang kepada target 

sasaran dengan usia 21-29 tahun, maka perancangan visual menggunakan media video 

iklan dan media on surface dengan menerapkan pada media ATL (Above The Line) dan 

BTL (Below The Line). 

➢ Media ATL (Above The Line) 

• Iklan Bioskop 

• Baliho 

• Vertical banner 

• Video Tron 

 

 

➢ Media TTL (Throught 

The Line) 

• Iklan Youtube (Utama) 

• Iklan Instagram 

• Ads-click 
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➢ Media BTL (Below The Line) 

• Poster 

• Banner 

• Sticker 

 

Gambar 3.5 rencana penempatan media di Simpang Patung Warak Ngendog Semarang 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.6 Baliho di simpang Warak Ngendog Semarang 

(Sumber : Dokumentasi Pibadi) 
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Gambar 3.7 Media Videotron pada simpang Tugu Muda dari Arah Pandanaran, Semarang 

Sumber: (Dokumentasi Pribadi) 

Pada gambar 3.5, 3.6, dan 3.7 merupakan beberapa rencana tempat yang dapat 

digunakan sebagai media ATL dalam perancangan ini.  

3.3.8 Strategi komunikasi 

- Secara Online 

Pemilihan penyampaian pesan melalui media online merupakan respon dari karakter 

target yang sudah di observasi5, yang lebih mudah dalam mencari informasi atau pesan 

melalui media online. Media utama yang akan dipilih yakni Instagram dan youtube/ 

twitter. Ada baiknya dalam pelaksanaan, melibatkan media sosial dari beberapa 

lembaga yang masih terkait seperti contohnya @infokejadiansemarang, @tribunjateng, 

@dishubkotasmg, dll. 

- Secara Offline 

Pemilihan penyampaian pesan juga dilakukan melalui media offline yang merupakan 

media cetak on screen untuk disampaikan/ dipasang pada beberapa titik yang telah 

                                                             
5 Hasil observasi yang telah dilakukan pada sub-bab analisis data target. 
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ditetapkan6. Pemasangan pada beberapa media di area perempatan merupakan tahap 

awal untuk kemudian diarahkan menuju iklan utama yang berada pada media sosial. 

Dalam pelaksanaannya, adapun keterlibatan dari beberapa pihak yang berkaitan 

dengan topik pembahasan ini seperti: Dinas Perhubungan (DLLAJ), Satuan POLRI, 

Perusahaan asuransi, dan sejenisnya. 

3.3.9 Strategi Anggaran 

Budget Media ATL   

Baliho @65jt : 12 Rp. 5.417.000,- 

Vertical Banner per satuan, per 
meter persegi 

Rp. 235.000,- 

Video Tron 1 hari = 18 jam Rp. 30.600.000,- 

Iklan Televisi Pkl. 04.00- 09.00 Rp. 15.000.000,- 

Iklan TV Kafe  Rp. 2.000.000,- 

Iklan Bioskop DP Mall, SMG 
@layar 

Rp.10.000.000,- 

Budget Media BTL   

Sticker 300 pcs 8x16 cm Rp. 200.000,- 

Budget Media TTL   

Iklan Instagram @350k x 4 Rp. 1.400.000,- 

Iklan Youtube Dana harian 25.000 Rp. 1.350.000,- 

Budget Desain  Rp. 15.000.000,- 

Budget lain-lain  Rp. 5.000.000,- 

 Total Rp. 520.767.000,- 

*penetapan anggaran dalam hitungan per bulan. 

Gambar 3.8 Rincian Anggaran 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

                                                             
6 Berdasarkan pada sub-bab pendekatan media. 


