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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

  

1.1 Sasaran Khalayak  

1.1.1 Geografis 

Yang menjadi target perancangan adalah regional kota Semarang, 

karena tujuan dari perancangan ini untuk membantu para fotografer yang ada di 

Semarang dalam menawarkan jasa fotografinya. 

  

 

1.1.2 Demografis 

1.1.2.1 Target Primer 

Usia  : 18 – 50 tahun 

SES   : A – B  

 

Pemilihan target audience yang dipilih adalah usia 18-50 tahun, 

karena pada usia 18 tahun merupakan usia minimum yang 

diperbolehkan pemerintah untuk bekerja , dan dipilih batasan usia 

hingga 50 tahun karena menurut data presentase pengguna internet di 

Indonesia pada usia diatas 54 tahun hanya sebesar 4,24% (Fitang Budhi 

A, 2018). Selain itu pemilihan SES A-B pada target dikarenakan 

mayoritas fotografer memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. 

 

1.1.3 Psikografis 

  Pengguna internet dan sosial media, memiliki ketertarikan untuk 

berprofesi sebagai fotografer dan memiliki ketertarikan untuk mengembangkan 

usahanya di bidang fotografi. 
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1.2 Analisis Data 

1.2.1 Data Hasil Penelitian  

1.2.1.1 Analisis SWOT Website Vendor Fotografi sebagai Media Promosi 

Fotografer di Semarang 

1. Strength ( Kekuatan ) 

- Website merupakan media promosi yang praktis 

- Jangkauan pemasaran yang lebih luas 

- Website dapat diakses kapan saja 

2. Weakness ( Kelemahan ) 

- Biaya pembuatan hingga biaya perawatan cukup mahal 

- Website rentan mengalami kesalahan teknis 

- Konsumen tidak dapat berkomunikasi langsung dengan pemilik 

usaha 

3. Opportunities ( Kesempatan ) 

- Belum ada website yang khusus mempromosikan fotografer 

yang ada di Semarang 

4. Threats ( Ancaman )  

- Banyaknya aplikasi gadget seperti instagram, dan media sosial 

lainnya yang dapat digunakan sebagai media promosi. 

 

 

 

 

1.2.1.2 Hasil Riset 

1.2.1.2.1 Kuisioner 

 Berdasarkan kuisioner yang dibagikan telah memperoleh 

responden sebanyak 64 orang, maka memperoleh hasil 

survey yang dapat melengkapi data penelitian. Dalam survey 

ini terdapat pertanyaan seputar media yang sering digunakan 

para fotografer semarang untuk mempublikasikan hasil 

fotonya, untuk mengetahui media apa yang saat ini sering 

digunakan fotografer untuk mempromosikan hasil karyanya, 

dan apa kebutuhan dari para fotografer tersebut. Pertanyaan 
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mengenai website yang berhubungan dengan perancangan ini 

adalah minat fotografer memiliki website sebagai media 

promosi, hingga gaya desain website yang disukai oleh para 

fotografer. Kuisioner ini akan sangat membantu perancangan 

ini, karena dengan melakukan penyebaran kuisioner ini dapat 

diperoleh data  mengenai kebutuhan para fotografer di 

Semarang yang nantinya dapat disimpulkan dan diselesaikan 

melalui perancangan ini.  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar  3.1 Usia Responden 

Pertanyaan mengenai usia responden. Dari data yang 

diperoleh, didapati responden berusia 18 tahun sebanyak 4 

orang, responden dengan usia 21 sebanyak 6 orang, responden 

dengan usia 22 tahun sebanyak 2 orang, responden dengan 

usia 23 tahun sebanyak 7 orang, responden dengan usia 24 

tahun sebanyak 3 orang, responden berusia 25 tahun sebanyak 

5 orang, responden berusia 27 tahun sebanyak 1 orang, 

responden berusia 28 tahun sebanyak 4 orang, responden 

berusia 29 tahun sebanyak 2 orang, responden berusia 30 

tahun sebanyak 2 orang, responden berusia 31 tahun sebanyak 

1 orang , responden berusia 32 tahun sebanyak 3 orang, 

responden berusia 33 tahun sebanyak 2 orang, responden 

berusia 35 tahun sebanyak 1 orang, responden berusia 36 

tahun  sebanyak 1 orang, responden berusia 38 tahun sebanyak 

1 orang, responden berusia 40 sebanyak 1 orang, responden 
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berusia 41 sebanyak 1 orang, responden berusia 46 sebanyak 

2 orang, responden berusia 48 tahun sebanyak 1 orang, dan 

responden berusia 50 tahun sebanyak 1 orang. 

 

 

 

 

 

  

Gambar  1.12 Profesi Responden 

Pertanyaan mengenai profesi responden. Dari data yang 

diperoleh didapati 61 orang menganggap dirinya sebagai 

fotografer, dan sisanya 3 orang menganggap dirinya bukanlah 

seorang fotografer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. 3 Presentase penggunaan Media 

 

Pertanyaan mengenai media yang sering digunakan saat ini. 

Dari data yang diperoleh didapati bahwa media yang sering 

digunakan responden untuk mempublikasikan foto saat ini 

adalah instagram dan facebook. 
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Gambar  1.14Presentase penggunaan Website 

 

Pertanyaan mengenai seberapa sering responden 

menggunakan Website. Dari data yang diperoleh didapati 

bahwa 52 responden sering menggunakan ataupun mengakses 

website. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Pentingnya Website Sebagai Media Promosi  

 

Dari data yang diperoleh didapati bahwa 51 responden 

menganggap fotografer membutuhkan website sebagai media 

promosi yang efektif, dan 13 responden lainnya berpendapat 

bahwa fotografer tidak membutuhkan Website sebagai media 

promosi.  
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Gambar 3.6 Pengguna Website Promosi 

 

Dari data yang diperoleh didapati bahwa ternyata 55 

responden belum pernah bergabung kedalam sebuah website 

promosi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Desain yang disukai Responden 

 

Pertanyaan mengenai gaya desain website yang disukai 

responden. Dari data yang diperoleh didapati bahwa gaya 

desain pada web yang disukai oleh responden dengan jumlah 

28 orang adalah gaya Static Page web Layout. 
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1.3 Strategi Komunikasi  

1.3.1 Pendekatan Umum 

 Website vendor fotografi yang sudah ada saat ini, ditujukan untuk target 

pasar Internasional, sehingga para fotografer yang bergabung kedalam website 

tersebut adalah fotografer yang berasal dari berbagai wilayah hingga berbagai 

negara. Hal tersebut akan menjadi kendala bagi para fotografer di Semarang 

karena harus bersaing dengan Pasar Internasional. Oleh karena itu 

dibutuhkanlah media promosi lain yang dapat membantu para fotografer 

Semarang untuk dapat bersaing dalam lingkup yang lebih kecil, sehingga para 

fotografer mendapat peluang yang lebih besar untuk dapat dikenal oleh 

masyarakat.  

  Melalui Website vendor fotografi Semarang ini, maka fotografer – 

fotografer yang ada di Semarang akan terbantu dengan adanya sebuah media 

promosi yang khusus untuk mempromosikan fotografer di Semarang, sehingga 

dengan adanya website tersebut fotografer Semarang akan mendapatkan 

kemudahan dalam mencari calon pelanggan. 

 

1.3.2 Jenis Website 

 Jenis website yang digunakan dalam perancangan ini adalah website 

katalog / portofolio online. Berdasarkan fungsinya website ini akan 

menampilkan daftar fotografer-fotografer yang ada di Semarang beserta 

dengan hasil portofolio dan juga kontak yang dapat dihubungi. Sedangkan 

berdasarkan desain tampilan, website ini akan menggunakan gaya desain 

Responsive Page Layout dengan tujuan agar dapat memudahkan target sasaran 

dalam mengakses website tersebut, karena dengan menggunakan Responsive 

Page Layout target sasaran dapat mengakses website tersebut menggunakan 

perangkat apapun, seperti laptop, handphone, dan tablet. 

 

 Pada Responsive Page Layout, desain dan ukuran website akan 

mengikuti ukuran dari layar perangkat yang digunakan, seperti ukuran 240 x 

320 pada small phone, ukuran 320 x 480 pada smartphone ukuran 4 Inch, 

ukuran 480 x 640 pada small tablet, ukuran 768 x 1024 pada tablet, dan ukuran 

1440 x 900 pada laptop 15 Inch. 
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Gambar 3.8 Contoh Penggunaan Responsive Page Layout  

Sumber : webdesign.tutsplus.com 

 

1.3.3 Unique Selling Point  

Unique Selling Point dari website ini adalah website ini dirancang 

khusus untuk mempromosikan fotografer yang ada di Semarang, sehingga 

dapat lebih efektif dalam mempromosikan fotografer yang ada di Semarang. 

Berbeda dengan website promosi yang sudah ada saat ini yang memiliki 

lingkup yang terlalu luas sehingga dirasa kurang efektif dalam membantu 

mempromosikan fotografer di Semarang. 

 

1.3.4 Identifikasi Website Vendor Fotografi sebagai Media Promosi Fotografer 

Di Semarang 

 

 Website vendor fotografi ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para 

fotografer Semarang ketika mereka akan mencari media lain untuk 

mempromosikan usahanya. Dengan adanya website tersebut maka akan 

membuat fotografer akan lebih dikenal oleh masyarakat lebih luas, karena 

website dapat diakses oleh siapa saja. 

 Website ini akan menampilkan profil fotografer-fotografer di Semarang, 

beserta dengan hasil karyanya, sehingga melalui website ini calon pelanggan 

dapat menemukan fotografer yang sesuai dengan pilihannya.  

 Syarat untuk dapat bergabung dengan website tersebut cukuplah mudah 

yaitu dengan melakukan pembuatan akun dan melakukan verifikasi 

menggunakan kartu identitas, hal tersebut ditujukan agar para fotografer yang 

tergabung dalam website tersebut benar-benar merupakan fotografer 
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Semarang, dan juga memenuhi syarat usia 18-50 tahun. Melalui syarat yang 

mudah tersebut nantinya website tersebut dapat menampung fotografer dalam 

jumlah yang sebanyak-banyaknya. 

 

1.4 Strategi Media 

1.4.1 Media Utama 

  Media utama dalam perancangan ini adalah berupa Website. Website 

tersebut bertujuan untuk mempromosikan fotografer-fotografer yang ada di 

wilayah Semarang. Oleh karena itu pada website ini akan berisikan profil dari 

para fotografer yang ada di Semarang, beserta hasil portfolio yang dimiliki oleh 

para fotografer tersebut. Sehingga mereka dapat mempromosikan brand 

sekaligus hasil karyanya kepada masyarakat.  

   

1.4.1.1 Tema  

  Pada bagian halaman utama website ini akan menampilkan foto-foto 

bangunan bersejarah khas Semarang untuk menunjukkan bahwa Website 

tersebut bertujuan untuk memperkenalkan fotografer-fotografer yang berasal 

dari Semarang. Sedangkan desain yang akan digunakan dalam Website ini akan 

menggunakan desain yang minimalis dan elegan untuk menyesuaikan target 

yang memiliki SES A-B yaitu dengan menggunakan warna kombinasi antara 

abu-abu dan putih. Selain itu website ini juga akan menggunakan jenis font yang 

simpel, minimalis dan terlihat elegan seperti huruf-huruf san serif. 

 

1.4.1.2 Judul  

  Judul atau nama yang akan digunakan pada website ini adalah 

You Need Photographer karena You Need Photographer memiliki arti 

bahwa anda membutuhkan fotografer. Melihat dari kebutuhan manusia 

saat ini yang pasti pernah membutuhkan fotografer baik untuk 

mengabadikan momen penting hingga mengabadikan gambar pas foto 

untuk keperluan dokumen penting. Oleh karena itu, melalui nama 

website tersebut akan dapat lebih mudah diingat oleh target sasaran.  
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1.4.1.3 Tone and Manner  

 Tone and Manner yang digunakan dalam website ini adalah 

informatif, modern elegan, simpel.  

 

1.4.2 Media Pendukung 

  Media pendukung yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah 

Iklan Media Sosial, Ambience Media, dan Iklan Cetak. Iklan Media sosial dapat 

dilakukan dengan memasang iklan melalui Instagram, Facebook, dan Twitter 

sehingga dapat menjangkau target audience dengan lebih cepat. Sedangkan 

ambience media dapat diaplikasikan dalam bentuk paper bag yang dapat 

dibagikan pada acara-acara pameran vendor di Semarang, dan juga Iklan cetak 

dapat diaplikasikan melalui poster, dan juga brosur. 

 

1.5 Budgeting  

Anggaran Biaya Perancangan Website adalah sebagai berikut : 

 

Pembuatan Website     1 x Rp 5.000.000 : Rp 5.000.000  

Instagram Ads      10 x Rp 1.000.000 : Rp 10.000.000 

Facebook Ads   100x Rp 60.000 : Rp 6.000.000 

Twitter Ads   100x Rp 60.000 : Rp 6.000.000 

Poster A3                 50 x Rp 5.000  : Rp 250.000 

Brosur                   500 x Rp 500    : Rp 250.000 

Merchandise     200 x Rp 30.000 : Rp 6.000.000 

           + 

 Rp 33.500.000, 

 

 

 

 

 

 


