
BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1 Analisa Data 

3.1.1 Observasi Offline 

Penulis melakukan observasi offline yang bertempat didepan Sekolah Dasar 

yang ada di Semarang dimana target biasanya melakukan aktivitas 

berdagangnya, wilayah observasi berada di kecamatan pedurungan karena dari 

data yang didapat dari website dinas pendidikan kota semarang 

disdik.semarangkota.go.id , di wilayah kecamatan pedurungan terdapat 56 SD 

Negri dan Swasta. Kecamatan tersebut memiliki jumlah Sekolah Dasar paling 

banyak dibanding wilayah kecamatan lain dikota semarang jadi dalam 

perancangan ini, wilayah kecamatan tersebut digunakan sebagai sampling atau 

perwakilan pedagang jajanan keliling di kota semarang. Tetapi tidak luput juga 

penulis mengambil data observasi ke beberapa Sekolah Dasar didekat rumah 

penulis agar menjadi data tambahan, observasi dilakukan pada hari senin-sabtu 

dimana anak anak SD memiliki jam sekolah. 

 
3.1.1.1 Hasil Observasi Offline 

 
Dari hasil observasi offline yang dilakukan diwilayah kecamatan 

pedurungan dengan jumlah SD sebanyak 56 berdasar data dari disdik 

kota semarang yang didapatkan melalui lama websitenya. Sementara itu 

wilayah observasinya adalah 2 SD diwilayah tersebut yaitu SDN 02 

Pedurungan Kidul dan SDN Pedurungan Kidul didepan SD tersebut 

terdapat pedagang jajanan keliling yang berjualan, beberapa 

menggunakan botol plastik kode 1 PET sebagai wadah minyak goreng, 

saus, kecap dll biasanya digunakan oleh penjual siomay, cilok, cilor, 

telur gulung. Dan biasanya mulai berjualan pukul 9 pagi hingga pukul 

11 siang dimana pada jam jam itu anak anak SD mulai keluar sekolah 

untuk istirahat atau pulang sekolah, sehingga langsung menyerbu 

pedagang pedagang ini untuk dibeli dan adapula paguyuban untuk 

pedagang jajanan keliling ini dimana fungsinya adalah memberi 

informasi ke pedagang lain kalau SD ada ayang pulang lebih cepat, atau 
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SD tersebut sedang ramai, dan paguyuban ini pula juga memberi 

bantuan berupa modal, tenaga dll kepada sesama anggota didalam 

kesusahan. 

Dari makanan yang dijual oleh pedagang, pasti akan diberi saus 

atau kecap dll untuk memberi rasa yang lebih baik rasa gurih, pedas, 

manis. Dan dalam penggunaannya itu pedagang belum tahu dampak 

kesehatan yang muncul dari penggunaan botol plastik bekas kode 1 PET 

tersebut, padahal saus atau kecap dll tersebut dituangkan dalam makanan 

yang dikonsumsi oleh anak SD sebagai konsumen 

Dari observasi yang dilakukan selama 5 hari di SDN 02 

Pedurungan Kidul dan SDN 04 Pedurungan Kidul mendapatkan hasil 

bahwa penjualan dagangan laris dengan barang terjual tidak stabil 

selama satu hari, dan jika tidka habis biasnaya pedagang jajanan keliling 

mencari konsumen lain yaitu di gang gang kampung atau perumahan 

dan tindakan menggunakakn botol plasitk bekas tersebut tidak pernah 

berubah selama jangka waktu 5 hari tersebut, dan belum adanya 

tindakan peneguran dari SDN terkait dan protes dari orang tua siswa/i 

SD terkait ke pedagang 

3.1.2 Wawancara Terbuka dan Mendalam 

 
Dalam perancangan ini wawncara dilakukan kepada 20 responden yang 

berporfesi sebagai pedagang jajanan keliling dengan memberi pertanyaan 

singkat dan pertanyaan yang sama dijawab menurut kebiasaan mereka selama 

sehari hari dalam berdagang dengan tujuan pendekatan khusus agar mendapat 

hasil yang maksimal 

Wawancara mendalam kepada narasumber dilakukan dengan 

mewawancarai Ibu Yuli Kurniasih S.KM M.KES, selaku kepala seksi kesehatan 

lingkungan dan promosi kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Semarang. Tentang 

dampak kesehatan yang muncul bagi penggunaan botol plastik bekas kode 1 

PET yang digunakan pedagang untuk menuang saus, kecap, minyak, yang 

bertujuan untuk mendapatkan fakta yang riil dalam perancangan ini, sehingga 

dapat disampaikan melalui DKV kepada target kampanye 
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Wawancara secara terbuka juga dilakukan kepada konsumen dari hasil 

dagangan target, yaitu 10 anak SD sebagai responden di masing masing SD 

tempat observasi, yang nantinya data ini akan digunakan untuk mendapatkan 

hasil sudut pandang konsusmen menyikapi pedagang yang menggunakan botol 

plastik bekas di dagangannya, dan dampak kesehatan apa yang pernah mereka 

rasakan ketika setelah mengkonsumsi makanan dari pedagang 

3.1.2.1 Hasil Wawancara Target 

 
Dari wawancara yang dilakukan kepada 20 responden 16 

diantaranya masih menggunakan botol plastik bekas kode 1 PET sebagai 

wadah minyak goreng, kecap, saus, sambal, kuah penyedap dll dan 

sisanya sudah menggunakan wadah saus yang sesuai dengan fungsinya, 

alasannya beragam ada yang untuk memotong biaya modal, untuk 

menggunakan limbah yang bisa digunakan kembali, eman eman jika 

tidak dimanfaatkan. Dimana pada target belum mengetahui secara detail 

dan jelas apa dampak kesehatan yang bisa muncul 

Dari wawancara dengan target ini pula dapat diketahui bahwa 

pedagang ini memiliki paguyuban yang bersifat tidak terikat, hanya 

sekedar saling tukar info via komunikasi secara langsung tanpa 

menggunakan media, dalam paguyuban ini juga kebiasaan mereka itu 

mangkal didepan SD bercerita, dibawa enjoy dan tidak terkesan kaku 

dan rata rata penjual nya adalah laki laki, adapun perempuan tetapi tidak 

banyak dan tidak bergerombol biasanya mereka bermain kartu, 

merokok, mendengarkan lagu dangdut/koplo,dan menanyakan kabar 

satu sama lain saat sedang menunggu anak SD 

Selain itu adapula pedagang bernama pak Wahyudi yang 

berdomisili di Solo dan berjualan disekitar banyumanik dan pedurungan, 

sudah berjualan bakso cilok selama 19 tahun, berdasar hasil riset 

wawancara dia menuturkan bahwa dinas kesehatan sudah sering 

mengadakan pendataan tetapi dalam kurun waktu tersebut para 

pedagang tidak pernah mendapatkan hasil pendataan tersbut baik berupa 

informasi dll. Wawancara ini dilakukan tanggal 27 Februari – 4 Maret 

2019 



33 
 

3.1.2.2 Hasil Wawancara Dinas Kesehatan Kota Semarang 

 
Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang valid 

dari kebiasaan penggunaan botol plastik bekas kode 1 PET yang biasa 

digunakan pedagang jajanan keliling terlebih di depan SD di kota 

semarang. Wawancara dilakukan dengan Ibu Yuli Kurniasih S.KM., 

M.KES., selaku kepala seksi kesehatan lingkungan dan promosi 

kesehatan dinas kesehatan kota semarang, wawancara ini dilakukan hari 

Jumat 15 maret 2019. Dari penuturan beliau pedagang jajanan keliling 

yang menggunakan botol plastik bekas kode 1 PET di kota semarang 

jumlah rata ratanya masih banyak, tetapi beberapa sudah mulai ber alih 

menggunakan wadah saos plastik yang tidak berkode 1 PET, melainkan 

kode lain yang memang difungsikan untuk itu dan bebas akan adanya 

zat BPA. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Suasana Kantor Dinas Kesehatan saat Wawancara 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 
Pedagang yang masih menggunakan biasanya ditemukan 

didaerah pelosok dan pinggir kota seperti dekat pelabuhan tanjung mas, 

daerah tlogosari, daerah dekat kabupaten semarang, dan daerah kota 

semarang sendiri yang lokasinya menyebar. Untuk sidak tentang 

kesehatan makanan dinas kesehatan melakukan kadang 3 bulan sekali 

atau 6 bulan sekali ke beberapa rumah makanan, termasuk pedagang 

jajanan keliling yang di depan SD, dalam sidak memang ditemukan ada 

yang menggunakan botol plastik bekas kode 1 PET, sudah diberi 

penyuluhan ditempat dan dihimbau. Botol plastik kode 1 PET memang 

sudah semestinya digunakan 1 kali saja tidak berulang karena 

mengandung kandungan BPA yang dapat menyerang kekebalan tubuh, 

dengan jenis penyakit yang biasanya timbul jangka panjang seperti 

kemungkinan terjadinya kanker, dan hormon hormon menurun, terlebih 
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untuk anak anak SD yang dibilang usia masih sangat muda yang di 

ibaratkan menabung penyakit sejak dini. 

Gambar 3.2 Suasana Kantor Dinas Kesehatan saat Wawancara 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 
Untuk lisensi pedagang dipegang oleh bagian PIRT yang 

dikepalai oleh Ibu Endang yang memberikan izin PIRT bagi pedagang 

dan usaha umkm. Dan untuk mencedah penyakit jangka panjang 

tersebut dari segi pedagang harusnya bisa mengganti perangkat 

jualannya menjadi yang aman seperti botol khusus untuk kecap dan saus, 

dan memperhatikan kualitas dagangannya serta kebersihannya jangan 

hanya keuntungan yang dipikirkan, dan untuk anak SD diberi 

penyuluhan oleh dinas dan pihak sekolah bagaimana memilih makanan 

yang sehat dan dipaparkan akibat dari kebiasaan tersebut. 

3.1.2.3 Hasil Wawancara Konsumen (anak anak SD) 

 
Dalam wawancara ini penulis mendapatkan data dari konsumen 

yaitu anak SD yang sering membeli hasil dagangan yang menggunakan 

wadah saus atau kecap dengan botol plastik bekas kode 1 PET sebagai 

data sekunder, dari 10 anak yang diwawancara singkat di SDN 02 

Pedurungan kulon, 4 diantaranya pernah merasakan perut tidak enak, 

mual dan sisanya tidak merasakan apapun hingga saat itu. Kebiasaan 

“jajan” didepan SD memang tidak bisa lepas dari kehidupan masa SD, 

dimana anak anak tidak terlalu perduli tentang higienis makanan, apa 

bahan dari makanan itu, bagaimana makanan diolah, yang penting 

adalah warna dan rasa yang menarik perhatian anak SD, merekapun 

tidak mengetahui dampak kesehatan secara spesifik hanya mengetahui 

bisa membuat sakit perut jika jajan sembarangan, wawancara ini 

dilakukan tanggal 5 maret 2019. 
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3.2 Analisa Target Masalah 

3.2.1 Analisa Target Sasaran 

3.2.1.1 Analisa SWOT 

a. Strenght (Kekuatan) 

• Perancangan ini diharapkan bisa memberikan kesadaran dan 

informasi kepada target akan dampak kesehatan bagi konsumen 

dengan menggunakan botol plastik bekas sebagai wadah saos, 

kecap, dll 

• Kampanye ini sebagai salah satu bentuk mewujudkan 

kesehatan yang ada dilingkup publik melalui botol plastik bekas 

kode 1 PET yang digunakan untuk saos, minyak, kecap 

makanan yang dikonsumsi oleh anak anak SD, yang memiliki 

potensi penyakit jangka panjang 

 
b. Weakness (Kelemahan) 

• Target rata rata menempuh jenjang pendidikan hanya lulus di 

bangku SD-SMA, tidak menutup kemungkinan ada yang 

putus sekolah juga 

• Konsep masih bisa digunakan kembali yang tertanam pada 

pedagang jajanan keliling 

 
c. Opportunity (Kesempatan) 

Dengan adanya perancangan kampanye sosial ini bisa 

memberikan informasi kepada pedagang jajanan keliling tentang 

dampak kesehatan yang muncul bagi konsumen dalam penggunaan 

botol plastik bekas kode 1 PET, sehingga presentasi kesehatan siswa/i 

SD di kota semarang juga dapat bertambah positif 

 
d. Threat (Ancaman) 

• Target yang menganggap bahwa kampanye ini diadakan 

untuk kepentingan dinas atau pemerintahan 

• Target tidak mau datang ke kampanye karena kurang tertarik 

jika hanya memberi penyuluhan 
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• Rasa ingin diberi imbalan dari beberapa pedagang sesudah 

melakukan sesuatu 

• Proses perubahan perilaku penggunaan botol plastik kode 1 

PET yang tidak bisa instan, jika tidak di ingatkan bisa saja 

lupa dan diulang 

 
3.2.1.2 Konsep Penyampaian Pesan (What To Say) 

a. Tema Kampanye 

Dalam kampanye ini mengangkat tema menyadarkan pedagang 

jajanan keliling akan dampak penggunaan botol plastik bekas kode 1 

PET dalam bidang kesehatan bagi konsumen. Pedagang jajanan 

keliling beberapa ada yang tahu dampak kesehatan yang bisa terjadi 

tetapi adapula yang tidak tahu, tetapi dari hasil wawancara kepada 

pedagang jajanan keliling mereka yang bilang tahu dampak 

kesehatannya tidak tahu penyakit apa yang timbul ke konsumen 

secara spesifik, maka akan diberi informasi dan disadarkan tentang 

hal yang berkaitan 

Dalam kampanye ini pula akan mengulik kebiasaan pedagang 

dalam berjualan baik mulai dari modal awal hingga keuntungan dan 

kesehariannya, adapula penyampaian pesan melalui dampak 

kesehatan yang dialami konsumen yaitu anak anak SD, dari kedua hal 

ini lah yang nantinya akan dikampanyekan kepada pada pedagang 

kecil, dan diharapkan dengan mengetahui keseharian mereka 

berjualan dan dampak mereka berjualan dengan menggunakan 

kemasan botol plastik bekas kode 1 PET untuk wadah minyak, saus, 

kecap dll bisa tersadarkan dan mendapat informasi dari kampanye ini 
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b. Judul Kampanye 

Perancangan kampanye sosial ini memiliki judul “Resik Agawe 

Becik”, yang dalam bahasa indonesia memilki arti bersih membuat 

benar yang dimaksudkan kebersihan disini adalah kebersihan dalam 

konteks menggunakan wadah saos, kecap, dll yang sebelumnya 

menggunakan botol plastik bekas kode 1 PET yang memilki 

kesehatan, digantikan dengan penggunaan botol plastik kode 2 HDPE 

sebagai wadah saos, kecap dll yang tidak mengandung zat BPA, 

setelah tergantinya botol plastik bekas tersebut maka akan membuat 

sebuah kebenaran yang mana pedagang juga memperhatikan kualitas 

jualannya untuk konsumen. Judul ini menggunakan bahasa jawa, 

karena kebiasaan dari para pedagang untuk menggunakan bahasa 

jawa daripada bahasa indonesia sebagai bahasa sehari hari, didalam 

paguyuban, dalam percakapan dll 

 
3.2.1.3 Pendekatan Media 

 
Dalam perancangan ini akan memakai pendekatan interaksi dan 

komunikasi lewat visual dan verbal yang memiliki kesan “menggelitik” 

dan bahasa yang digunakan juga bahasa keseharian mereka yaitu bahasa 

jawa dan pemilihan rima di tiap media cetak, sehingga mudah 

termemori. Mengingat jam kerja pedagang jika sudah melayani 

konsumen jarang untuk memperhatikan hal lainnya 
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3.2.1.4 Strategi Penyampaian Pesan (How To Say) 

• Attention 

Attention atau perhatian digunakan untuk memberikan sebuah 

pacuan pada target ata awareness akan kampanye yang akan 

dilaksanakan, pendekatan dalam tahapan ini menggunakan media 

berupa mini baliho berukuran 100cm x 80cm yang diletakkan di sela 

pagar depan SD tempat pedagang jajanan keliling ini nongkrong dan 

berjualan. Dengan konten dari mini baliho ini yang berupa 3 series, 

dimana ketiganya memliki kesinambungan dan keterkaitan pesan, 

sehingga dipasang secara berjejer dan urut, untuk mendapatkan nilai 

dari pesan yang disampaikan. 

 
• Interest 

Sesudah target tertarik tahapan selanjutnya adalah memberikan rasa 

ketertarikan kepada target, dengan menggunakan media pembagian 

payung jualan untuk ditaruh di gerobak secara gratis dengan logo 

kampanye yang sudah disablon di payung tersebut, selain itu pula 

akan dibuatkan iklan radio yang juga mencakup unsur pemasaran 

kampanye, di gelombang radio seputar semarang yang biasa 

didengar SES C, seperti pop fm, imelda fm, radio dipilih karena 

dalam keseharian pedagang menggunakan radio sebagai media 

hiburan disela waktu berdagang atau menunggu saat berdagang. 

Selanjutnya dibagikan flyer kupon untuk nantinya di tahapan action 

dibawa untuk ditukarkan dengan botol plastik kode 2 HDPE yang 

digunakan untuk wadah makanan, selain itu juga digunakan poster 

untuk menarik ketertarikan target , poster dibuat 3 series yang 

memiliki alur 
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• Desire 

Dalam tahapan ini setelah target dibuat tertarik, target dibuat ingin 

untuk mengikuti kampanye dengan menggunakan pendekatan 

media poster event yang akan ditempel di papan pengumuman atau 

pagar didepan SD yang berisi tentang kapan dan acara apa yang ada 

dalam event tersebut. Membagikan sticker untuk gerobak gerobak 

pedagang dengan desain ilustrasi vektor retro indonesia, bertujuan 

untuk mengingatkan lagi tentang bahaya penggunaan botol plastik 

bekas kode 1 PET yang biasanya digunakan untuk wadah saos, 

kecap dll oleh pedagang, menggunakan bahasa keseharian dan 

aturan tipografi vernakular yang biasa digunakan pedagang. Selain 

itu pula dibagikan kartu remi, karena kebiasaan pedagang untuk 

menunggu bel istirahat atau pulang sekolah digunakan untuk saling 

mengobrol dan berkunjung ke gerobak pedagang lain, untuk 

memanfaatkan waktu luang itu diberikan lah kartu remi yang sudah 

di custom desainnya, dengan diterapkan bentuk visual botol kode 1 

PET dan kode 2 HDPE lengkap dengan faktanya, diharapkan lewat 

kebiasaan ini, pedagang dapat perlahan sadar tentang pentingnya 

menjaga kesehatan makanan dari peralatan jualan. 

 
• Action 

Setelah terjamin ingin mengikuti kampanye, dalam tahapan ini 

dibuat sebuah event di halaman kantor kecamatan pedurungan, 

dengan rangkaian acara penyuluhan dari dinas kesehatan kota 

semarang dan srawung dengan walikota semarang, sehingga keluh 

pedagang dapat langsung didengar dan diberi arahan yang benar 

seperti apa, dan solusinya bagaimana, lalu kupon yang sebelumnya 

sudah dibagi, ditukarkan dengan botol kode 2 HDPE yang memiliki 

sifat tahan terhadap larutan kimia didalamnya. Sehingga hasil 

dagangan tidak menyebabkan penyakit jangka panjang bagi 

konsumen, selain itu pula akan dibagikan merchandise berupa 

handuk keringat yang dibordir logo kampanye, T-shirt, Helm dan 
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juga topi yang ditujukan untuk mengingatkan kembali tentang 

kampanye ini kedepannya, ketika kampanye ini sudah selesai 

 
3.3 Strategi Komunikasi 

3.3.1 Sasaran Khalayak dan Target Audience 

a. Gegografis 

Dalam perancangan kampanye sosial ini target yang disasar berada di 

lingkup kota semarang 

Primer : Laki laki atau perempuan usia 30-40 tahun dengan SES C dengan 

profesi pedagang jajanan keliling 

Sekunder : Laki laki atau perempuan usia 20 tahun keatas, dengan SES C 

dengan profesi pedagang jajanan keliling 

 
b. Demografis 

Dalam perancangan ini target audience nya adalah laki laki atau 

perempuan dewasa dengan rentan usia 30-40 tahun, yang bekerja tiap 

harinya didepan Sekolah Dasar, jalan raya, berjualan makanan kecil seperti 

cilok,siomay,cilor,bakso,nasi goreng gerobak, dll 

 
c. Psikologis dan Behaviour 

• Tidak aktif menggunakan gadget (sosial media) 

• Memiliki kebiasaan untuk mangkal didepan SD 

• Hampir setengah hari digunakan untuk berjualan dijalan 

• Merokok dan membawa handuk keringat 

• Menggunakan bahasa jawa dalam keseharian 

• Menggunakan gerobak, atau lapak yang ditaruh diatas motor atau 

sepeda 

• Menanggapi suatu hal dengan bercanda 

• Kumpul paguyuban untuk saling membantu yang kesusahan 
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d. Tone and Manners 

Dalam pelaksanaan dan perancangannya nanti, kampanye ini memiliki 

kesan yang “menggelitik” karena sesuai dengan yang biasa mereka lakukan 

sehari hari tetapi punya makna penyampaianyang berbobot, dengan cara 

penyampaian lewat verbal dan visual, menggunakan unsur keseharian 

mereka berupa gerobak, payung dll sebagai sarana penerapan dan inspirasi 

dalam desain, agar lebih “mengena” pada target. Warna yang dimunculkan 

juga warna yang menarik perhatian dengan warna yang mencolok 

 
Contoh warna yang menunjukkan tone bahagia, senang, ceria, dan serius 

dalam perancangan ini adalah warna kuning, jingga, dan hijau. Serta 

didukung dengan warna pengunci lainnya yang kontras dengan warna yang 

disebutkan, serta unsur visual lainnya yang mendukung dalam kampanye ini 

 

Gambar 3.3 Cara Penyampaian tone and manner 

(Sumber: Google Images) 



42 
 

e. Strategi Visual 

 
Perancangan ini akan menggunakan strategi visual dengan pendekatan 

ilustrasi vektor retro indonesia untuk penyusunan logo dan media 

kampanye lainnya, dikarenakan desain terebut dinilai cocok untuk 

merepresentasikan SES C sebagai target dan umum dilihat oleh SES C, 

dengan pemilihan warna yang mencolok dan saling tabrak sehingga 

langsung menangkap perhatian bagi yang melihat, dan jarang adanya white 

space dalam pembentukan logo maupun media kampanye yang lain. 

 

 
Gambar 3.4 Contoh Ilustrasi vektor retro indonesia 

(Sumber: Google Images) 
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f. Strategi Verbal 

 
Perancangan ini menggunakan strategi verbal dalam penyampaian pesan 

lewat visual dan verbal didalamnya seperti dalam media cetak sticker, 

poster, MMT. Dengan menggunakan bahasa jawa karena kebiasaan sehari 

hari pada pedagang jajanan keliling saling berkomunikasi lebih banyak 

menggunakan bahasa jawa campuran antara ngoko, krama, krama inggil 

daripada bahasa indonesia. Diharapkan dengan menggunakan bahasa jawa 

ini pedagang lebih fasih mengenal apa yang ingin dimaksudkan dalam 

perancangan ini, contoh dibawah ini merupakan contoh penggunaan bahasa 

jawa dalam sebuah ilustrasi 

 

 
 

 

Gambar 3.5 Contoh penggunaan bahasa jawa dalam ilustrasi 

(Sumber: Google Images) 
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3.4 Strategi Media dan Anggaran 

3.4.1 Objektif Media 
 
 

ATTENTION 

 
Mini Baliho, 

diletakkan 

didepan SD 

 
Lokasi didepan SD di antara pagar sekolah 

Dilakukan 2 kali dalam 1 minggu di depan SD 

kecamatan Pedurungan 

 

 
4 April 2019 

INTEREST 

 
Iklan Radio, 

Payung untuk 

Gerobak, 

Kupon, Poster 

Series 

 
Didepan SD kecamatan Pedurungan, dengan 

radio yang biasa didengarkan sambi berjualan 

dan mengisi waktu. Pemutaran iklan radio 

dilakukan selama 3 bulan di radio semarangan 

seperti pop fm, imelda fm, pembagian payung 

gerobak dilakukan 1 kali dalam 1 minggu di 

beberapa titik SD di kecamatan pedurungan 

(tergantung SD yang banyak pedagang) disertai 

dengan pembagian kupon, lalu poster series 

ditempel di papan pengumuman SD didepan 

gerbang dan beberapa di pagar atau papan 

pengumuman dekat pedagang berjualan 

 
28 April – 

3Mei 2019 
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DESIRE 

 
Poster Event, 

 
Tempat tongkrongan pedagang, papan 

 
Juni 2019 

Sticker Gerobak, pengumuman SD di area berjualan, dalam  

Kartu Remi jangka waktu 1 bulanSticker gerobak dibagikan  

Custom langsung kepada pedagang, bersamaan dengan  

 kartu remi dalam jangka waktu 2 hari untuk  

 beberapa SD  

ACTION 

 
Botol Plastik 

 
Dikantor kecamatan pedurungan, Jl. Brigjen 

 
23 Juli 2019 

kode 2 HDPE, Sudiarto No.357, Gemah, Pedurungan, Kota  

Handuk Semarang, Jawa Tengah berjalan selama 1 hari  

keringat , T- dengan pembagian botol plastik kode 2 HDPE  

shirt, Helm, sebagai pengganti botol plastik bekas kode 1  

Topi, Hiburan PET yang digunakan pedagang, dan ada  

musik selingan musik serta pembagian merchandise,  

 berupa T-shirt, handuk keringat, helm dan topi,  

 serta penyuluhan dari dinas kesehatan kota  

 semarang dan serawung dengan walikota  

 semarang.  
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3.4.2 Strategi Anggaran 
 

TAHAPAN RINCIAN 

ANGGARAN 

ANGGARAN 

 
ATTENTION 

 
Mini Baliho Rp 90.000 

x 3 x 50 = Rp 

13.500.000 

 
Rp 13.500.000 

 
INTEREST 

 
Iklan Radio 6jam x 3 

=Rp. 2.000.000 

Payung Gerobak Rp 

110.000 x 100 = Rp 

11.000.000 

Kupon Rp 20.000 x 

200 = Rp 4.000.000 

Poster Series Rp 6.000 

x 50 x 3 = Rp 900.000 

 
Rp 17.900.000 

 
DESIRE 

 
Poster Event Rp 6.000 

x 300 = Rp. 1.800.000 

Sticker Gerobak Rp 

20.000 x 150 = Rp 

3.000.000 

Kartu Remi Custom 

Rp 40.000 x 200 = Rp 

8.000.000 

 
Rp 12.800.000 

 
ACTION 

 
Botol Plastik Kode 2 

HDPE Rp 12.000 x 

250 = Rp 3.000.000 

 
Rp. 31.350.000 
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 Handuk Keringat Rp. 

20.000 x 250 = Rp 

5.000.000 

Topi Rp. 10.000 x 250 

= 2.500.000 

T-shirt Rp 45.000 x 

250 = Rp 11.250.000 

Helm Rp 80.000 x 120 

= Rp 9.600.000 

 

 TOTAL Rp 75.550.000 


