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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisa Masalah 

3.1.1 Analisis Data Primer 

1. Observasi 

Observasi pertama yaitu meninjau lokasi perancangan yaitu di Tambak 

Lorok Semarang. Ada beberapa akses menuju ke Tambak Lorok, untuk 

menghindari banjir rob, perancang menuju ke lokasi melalui Jalan Arteri Yos 

Sudarso. Medan yang dilewati cukup ekstrim bagi pengendara motor karena 

berhadapan dengan truk dan bus yang melewati Jalur Pantura. Untuk akses 

jalan di Tambak Lorok sendiri saat Januari 2018 masih belum bisa dilalui oleh 

mobil secara bebas karena masih berlangsung pembangunan bertahap jalan 

beton proyek Kampung Bahari. Karena musim hujan, beberapa jalanan yang 

dilalui tergenang oleh air termasuk di jalan utama. 

 

Gambar 3.1 Kondisi Lingkungan di Tambak Lorok, Semarang 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Tambak Lorok terbagi menjadi 2 wilayah yaitu Tambakmulyo dan 

Tambakrejo. Pembangunan di Tambakrejo sudah rampung yaitu berupa jalan 

beton, sedangkan pembangunan di Tambakmulyo masih berjalan. 
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Gambar 3.2 Kondisi Lingkungan di Tambak Lorok, Semarang 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

Gambar 3.3 Kondisi Lingkungan di Tambak Lorok, Semarang 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Wilayah Tambakrejo yang pembangunannya sudah selesai, sudah 

tertata rapi dan wilayah ini tidak banyak gang-gang kecil seperti 

Tambakmulyo. Di jalan utama Tambakmulyo, jalanan masih banyak 

berlumpur dan tergenang air.  

Di Tambak Lorok sedang berjalan pembangunan fasilitas untuk 

mendung re-branding Tambak Lorok menjadi Kampung Bahari. Pembangunan 

yang sedang berjalan adalah pasar, ruang terbuka hijau dan dermaga.  
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Gambar 3.4 Kondisi Pembangunan di Tambak Lorok, Semarang 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Untuk kegiatan sehari-hari, menurut pengamatan perancang, 

masyarakat disana terbagi menjadi 2 yaitu nelayan dan non-nelayan. Non-

nelayan melakukan kegiatan berdagang dan industri. Di Tambaklorok terdapat 

pasar, tetapi ketika observasi tidak terdapat kegiatan pasar karena adanya 

pembangunan jalan. Di bidang industri kebanyakan dari mereka mengolah ikan 

asin, kerang, dan hasil lainnya dari nelayan.  
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Lingkungan di Tambaklorok cenderung padat penduduk dan banyak 

bangunan semi-permanen. Terdapat wilayah yang berbatasan dengan tambak 

dan wilayah yang langsung berbatasan dengan laut. Kebanyakan wilayah 

disana terdapat genangan sampah di tambak yang sudah tidak terpakai, 

maupun di rumah warga yang sudah tergenang oleh air laut. 

 

Gambar 3.5 Kondisi Lingkungan di Tambak Lorok, Semarang 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

Gambar 3.6 Kondisi Sosial di Tambak Lorok, Semarang 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Observasi kedua berjalan di bulan Februari saat tidak hujan dan 

pembangunan jalan sudah 90% selesai dan hanya bersisa finishing jalan dan 

pasar. Kebiasaan masyarakat disini dari berbagai kalangan baik warga dewasa, 

remaja, dan anak-anak terbiasa berkumpul dan bersosialisasi. Oleh sebab itu 

biasanya kita akan menemukan banyak perkumpulan di pingir jalan, di depan 

rumah, maupun di tempat-tempat umum (pasar, dermaga). 
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Gambar 3.7 Kondisi Lingkungan di Tambak Lorok, Semarang 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

Gambar 3.8 Kondisi Lingkungan di Tambak Lorok, Semarang 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Dari obserasi di Tambak Lorok disimpukan bahwa lingkungan di sana 

masih dalam tahap pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk lingkungan 

belum ada perubahan yang signifikan. Tumpukan sampah masih ada di sekitar 

rumah warga dan warga terlihat tidak peduli dengan keadaan yang demikian. 

Meskipun dengan keadaan yang demikian, warga tetap menjalankan 
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aktivitasnya dengan normal dan merasa tidak terganggu dengan 

lingkungannya. Kebiasaan warga disana adalah “nongkrong bareng”. 

Pada sensus penduduk pada tahun 2014, jumlah penduduk di Tambak 

Lorok mencapai 9.503 jiwa yang terbagi menjadi lima RW, yaitu RW 12 

hingga RW 16. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 4.373 jiwa laki-laki 

dan 5.130 jiwa perempuan. Sedangkan dalam data yang tercatat ada kurang 

lebih 150 pemuda di kawasan Tambak Lorok yang tercatat dalam Karang 

Taruna sekitar. 

 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada warga di Tambaklorok dengan berbagai 

latar belakang pekerjaan mereka, materi dari wawancara tersebut adalah 

tanggapan mengenai pembangunan, keadaan lingkungan, dan pengolahan 

sampah di Tambak Lorok. 

a. Ibu Aroh, 50 tahun, pemilik toko kelontong. 

 

Gambar 3.9 Ibu Aroh 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Ibu Aroh sudah tinggal di Tambak Lorok sejak lahir, sebelum 

membuka toko kelontong beliau adalah seorang pekerja kantoran. Rumah 

Bu Aroh yang menjadi satu dengan tokonya berada di jalan utama 

Tambakrejo. Ibu Aroh mengapresiasi pembangunan Tambak Lorok 

menjadi Kampung Bahari, menurutya pembangunan ini membawa dampak 

positif yaitu mengenai pembangunan jalan. Pembangunan jalan ini 

mempermudah akses keluar masuk warga, terlebih lagi yang memiliki 
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mobil. Tidak ada dampak negatif yang dirasakan oleh Bu Aroh mengenai 

pembangunan ini. 

Tanggapan Bu Aroh mengenai kondisi lingkungan di Tambak Lorok 

adalah lingkungan pinggiran yang tidak sama dengan perkotaan. Ibu Aroh 

menilai akibat sebagian besar disini bekerja sebagai nelayan dan tingkat 

pendidikan yang rendah membuat masyarakat menilai bahwa mereka 

adalah masyarakat golongan rendah. Tidak ada rumah yang terlihat mewah 

disini, dan semua orang disinipun “terjebak” dalam kondisi ekonomi dan 

lingkungan yag demikian. Untuk mengatur lingkungan yang memang 

sudah begini adanya, menurutnya harus memiliki usaha yang lebih. 

Untuk pengolahan sampah, Ibu Aroh mengikuti program dari Rtnya 

yaitu iuran 20ribu/bulan untuk mengangkut sampah. Sedangkan tempat 

sampah tidak disediakan oleh warga, Ibu Aroh menyediakan tempat 

sampahnya sendiri. Untuk warga yang tidak mengikuti program tersebut, 

akan membuang sampah secara liar. Ibu Aroh tidak mengetahui kemana 

dan sampah itu diproses setelah keluar dari Tambak Lorok. 

b. Ibu Satinen, 62 tahun, penjual dan pengolah kerang hitam 

 

Gambar 3.10 Ibu Satinen 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Ibu Satinen adalah warga asli Tambak Lorok, beliau bekerja sebagai 

peternak kerang bersama dengan suaminya. Ibu Satinen merasa 

diuntungkan dengan pembangunan Kampung Bahari ini terutama di bagian 

pasar. Beliau mengatakan bahwa dengan pembangunan pasar maka beliau 

juga dimudahkan dalam berdagang dan tidak harus berdagang di pinggir 

jalan lagi sehingga dagangannya terlihat lebih higienis. Beliau tidak 
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dirugikan mengenai pembangunan Kampung Bahari, namun di gang 

sebelah yang kondisi jalannya lebih rendah daripada jalan utama, kadang 

terjadi banjir saat hujan datang. 

Mengenai lingkungan tempat tinggalnya, beliau mengatakan bahwa 

sudah terbiasa tinggal di Tambak Lorok. Beliau merasa dirugikan hanya 

pada saat banjir rob, sedangkan saat ini menurutnya banjir rob sudah jarang 

terjadi. Untuk melakukan perubahan lingkungan, beliau mengaku tidak 

membutuhkannya secara urgent, menurut beliau lingkunngan yang 

ditinggalinya masih tergolong nyaman. 

Pengolahan sampah terutama limbah dari kulit kerang yang diolahnya 

hanya diletakkan di sebelah rumahnya. Beliau mengaku masih sulit 

mengolah kulit kerang dan beliau tidak ingin untuk membuang kulit 

keangtersebut di pinggir laut. Kulit kerang tersebut dibiarkan menumpuk di 

sebelah rumahnya, dan beliau mengatakan bahwa kulit kerang tersebut 

akan hilang dengan sendirinya.  

c. Bapak Sahid, 48 tahun, pedagang (es gempol) 

 
Gambar 3.11 Bapak Sahid 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Bapak Sahid adalah seorang pendatang di Tambak Lorok, beliau 

berdagang es gempol di area pasar. Beliau biasanya berdagang juga di 

daerah Kota Lama. Tempat tinggal beliau juga berada di Tambak Lorok. 

Pembangunan Tambak Lorok menjadi Kampung Bahari menurut beliau 

memberi dampak yang positif terutama di bidang ekonomi dan 

infrastruktur. Pembangunan pasar yang didampingi dengan pembangunan 

jalan akan mempermudah akses banyak orang untuk mengunjungi Tambak 

Lorok. 
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Mengenai lingkungan tempat tinggal beliau megaku sudah merasa 

cukup dengan apa yang dimiliki di lingkungannya. Di lingkungannya 

berdagang yaitu di daerah pasar memang sangat tidak tertata karena 

berlangsungnya pembangunan bertahap Kampung Bahari Semarang.  

Untuk pengelolaan sampah, Bapak Sahid tidak mengetahui 

bagaimana prosesnya, namun di lingkungan pasar terdapat bak sampah 

yang kemudian akan mengangkut limbah-limbah yang berasal dari sampah. 

d. Ibu Darmi, 51 tahun, ibu rumah tangga 

 

Gambar 3.12 Ibu Darmi 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Ibu Darmi adalah seoran pendatang di Tambak Lorok, beliau 

menikah dengan suaminya yang seorang nelayan. Sehari-hari beliau hanya 

sebagai ibu rumah tangga dan terkadang membantu suaminya untuk 

mengurus kebuthan suaminya untuk berlayar. Menurut Ibu Darmi, proyek 

pembangunan Kampung Bahari ini membawa dampak positif, terkhusus 

untuk dermaga yang memudahkan akses nelayan untuk berlayar.  

Mengenai lingkungan tempat tinggal, beliau kurang nyaman dengan 

lingkungannya karena penuh dengan sampah. Lokasi rumah beliau berada 

di pesisir, yang terkena imbas langsung ketika rob datang. Sampah-sampah 

yang berada di pesisir laut akan naik dan langsung mengenai rumah Ibu 

Darmi. Beliau merasa dirugikan oleh pembuangan sampah yang 

sembarangan dan membuat kotor lingkungan. 
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e. Bapak Bambang Trianto (49 tahun), Bapak Arif (37 tahun), Bapak 

Zamroni (46 tahun), Nelayan 

 

Gambar 3.13 Bapak Bambang, Arif, dan Zamroni 

 (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Mereka berprofesi sebagai nelayan. Nelayan disana ada yang 

berangkat pagi hari dan ada yang berangkat malam hari. Semuanya berasal 

dari Tambak Lorok, namun Bapak Zamroni adalah pendatang dari Demak. 

Menurut mereka, pembangunan Kampung Bahari berdampak positif bagi 

mereka. Di bagian dermaga, mereka dipermudah saat akan berlayar dan 

berlabuh. Kemudian mereka juga merasa dipermudah dalam hal 

infrastruktur yaitu jalan utama. Kemudian di bagian pasar juga 

mempermudah nelayan untuk menyalurkan hasil tangkapannya. 

Kemudian di bagian lingkungan, mereka merasa pengolahan 

sampah dirasa kurang maksimal. Banyak sekali masyarakat yang 

membuang sampah sembarangan, terlebih lagi di pesisir pantai. Saat banjir 

rob, sampah yang berada di pesisir akan naik ke daratan dan saat rob surut, 

sampah akan tetap di daratan.  

Remaja-remaja di lingkungan mereka yaitu RT 01 dan RT 02 

melaksanakan kerja bakti setiap akhir pekan. Gerakan ini adalah inisiatif 

dari remaja-remaja yang ada di sana. Namun belum ada upaya lebih dari 

warga dan pemerintah untuk menanggulangi sampah tersebut. 

 

Dari wawancara yang dilakukan kepada target, dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan Tambak Lorok menjadi Kampung Bahari membawa dampak positif 

di kehidupan mereka. Efek positif itu tentu saja berasal dari pembangunan 

infrastuktur yang mempermudah kehidupan para target dalam berbagai aspek. 
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Tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembangunan Kampung Bahari, 

pembangunan ini hanya berlangsung cukup lama dan mengganggu aktivitas warga 

sementara. Sedangkan keadaan lingkungan di Tambak Lorok dinilai para target 

adalah kondisi yang sewajarnya mereka hadapi dengan mata pencaharian yang 

digeluti. Mereka merasa berbeda dengan masyarakat yang berada di perkotaan, 

karena mereka tidak merasa kebersihan dan kenyamanan sebagai prioritas mereka. 

Sedangkan untuk sampah yang memenuhi lingkungan mereka, mereka merasa 

tidak nyaman. Sampah-samaph tersebut tidak dikelola dengan maksimal. 

Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya pun meresahkan berbagai warga. 

Sampah yang dibuang kelaut akan kembali ke darat saat air pasang, dan ketika 

surut akan memeuhi daratan. Belum ada pergerakan dari pemerintah maupun 

swasta untuk menanggulangi sampah yang ada di Tambak Lorok. 

3.1.2 Analisis Data Sekunder 

1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilakukan dengan literatur psikologi dan komunikasi. Buku yang 

digunakan adalah berikut: 

- “Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah”;  Panudju, Bambang ;  1999. 

- “Attitudes and Attitude Change”, Bohner, Gerd and Michaela 

Wanke ; 2002 

- “Mindset”, Dweck, Carol S ;  1999 

- “Psikologi Komunikasi” ; Morissan ; 2010 

Dari studi pustaka tersebut, perancang mendapatkan berbagai teori teutama 

berkaitan dengan pola pikir, perilaku, dan cara penyampaian pesan yang efektif 

kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dari studi 

pustaka tersebut didapatkan berbagai hal contohnya tentang perubahan 

keterkaitan antar perubahan sikap dan perilaku. Sikap terhadap suatu hal dapat 

berubah dan dibentuk dengan berbagai metode. Sikap lama tidak hilang namun 

sikap baru terlihat lebih menonjol, semua itu harus disesuaikan dengan 

kapasitas masing-masing individu. Berikutnya juga tentang penyampaian 

pesan, bagaimana menyampaikan pesan secara efektif sesuai dengan kapasitas 

berpikir target. Strategi persuasif digunakan untuk meyankinkan para target 

tentang sebuah informasi, dan terdapat berbagai faktor di dalamnya. Mengajak 
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kerjasama dengan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan 

respon yang positif, diutamakan tentang keterbukaan dan kepercayaan kepada 

masyarakat. 

 

3.2 Strategi Komunikasi 

3.2.1 Sasaran khalayak dan target audience 

a. Geografis 

Kampung Bahari, Tambak Lorok, Semarang 

Target Primer 

Usia: 16-22 tahun 

Target Sekunder: semua masyarakat Tambak Lorok. 

b. Demografis 

Target audience adalah remaja usia 16-22 tahun yang tinggal di 

Tambak Lorok Semarang.Jenis kelamin perempuan dan laki-laki, belum 

memiliki penghasilan sendiri. Pendidikan terakhir SMP/SMA. Dengan SES B-

C dengan kecenderungan hidup yang berkecukupan dan layak. Diambil pada 

usia tersebut karena kegiatan yang dilakukan mengenai kebershan dilakukan 

oleh para remaja di Tambak Lorok. Untuk target sekunder, tidak memungkiri 

bagi masyarakat keseluruhan untuk terlibat dalam perancangan ini secara tidak 

langsung. 

c. Psikografis dan Behavioral 

- Terlibat dalam kegiatan bersih-bersih kampung yang ada di lingkungan 

mereka.  

- Menyediakan waktunya untuk kegiatan yang berhubungan dengan 

tempat tinggal mereka.  

- Merasa tergaggu dengan lingkungan yang sudah tercemar.  

- Mempercayai akan ada perubahan di Tambak Lorok. 

- Sering “nongkrong bareng” dalam spot-spot tertentu di Tambak Lorok. 
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3.2.2 Analisa Target Sasaran 

3.2.2.1 Analisa SWOT 

a. Kekuatan (Strength) 

Perancangan ini dapat memberikan informasi terkait dengan 

pengolahan sampah, perubahan pola pikir masyarakat yang dimulai 

sejak dini di Tambak Lorok dan meningkatnya kepedulian masyarakat 

terhadap lingkungannya. Media-media yang digunakan dalam 

perancangan ini juga menjadi pengingat masyarakat untuk selalu peka 

terhadap lingkungannya. 

b. Kelemahan (Weakness) 

Rasa pesimis dan cara hidup masyarakat di Tambak Lorok yang sudah 

berlangsung selama puluhan tahun menjadi tantangan untuk 

keberhasilan perancangan ini. Sulitnya menjangkau remaja yang berada 

di Tambak Lorok karena sifat mereka yang tertutup/ 

c. Kesempatan (Opportunity) 

Perancangan ini melakukan pendekatan ke masyarakat, khusunya 

remaja yang sudah memiliki pergerakan untuk sadar terhadap 

lingkungannya dengan cara yang kreatif. Dengan cara ini, remaja 

disana dapat melakukan kegiatan peduli lingkungan dengan tidak 

membosankan dan tidak ada kesan terpaksa. 

d. Ancaman (Treat) 

Perancangan ini diharapkan dapat mempunyai efek yang berlaku dalam 

periode yang panjang dan terus menerus, namun kontrol terhadap 

masyarakat dirasa masih sulit apabila tidak ada kesadaran dari dalam 

diri. 

e. Tone and Manner 

Perancangan ini menggunakan warna-warna neon yang dikemas 

kontras, menarik, dan modern bagi audience. Warna neon ini 

digunakan untuk memberikan kesan yang berbeda dengan lingkungan 

tempat tinggal audience (kontras).  

Disesuaikan dengan lingkungan Tambak Lorok yang terlihat gersang 

dan monoton, didapatkan warna-warna yng akan memberikan kesan 
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baru bagi audience. Warna dirancang menarik bagi para remaja dengan 

sentuhan modern dan ilustratif untuk menarik para remaja  

f. Gambaran Visual Perancangan 

 

Gambar 3.14 Konsep Perancangan Media 

(Sumber: Behance) 

 

Gambar 3.15 Konsep Perancangan Media 

(Sumber: Behance) 

 

3.2.3 Konsep Penyampaian Pesan (what to say) 

 Tema Media 

Tema perancangan ini adalah memberikan infomasi mengenai penataan 

lingkungan tempat tinggal di kalangan remaja dan pemuda (16-24 tahun) 
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Tambak Lorok Semarang. Dengan tema ini diharapkan audience 

mendapatkan informasi dan juga dapat diterapkan di lingkungan tempat 

tinggal mereka, sehingga lingkungan tersebut terlihat lebih menarik dan 

rapi. 

Perkembangan Tambak Lorok menjadi salah satu daya tarik Kota 

Semarang menjadi sebuah hal yan belum dipahami oleh audience secara 

penuh. Melalui perancangan ini diharapkan dapat membantu audience 

untuk catch-up  melalui media yang informatif mengenai penataan 

lingkungan Tambak Lorok. 

Dengan tema penataan lingkungan ini, dikembangan dengan konsep yang 

mencolok dan sesuai dengan pergaulan target. Memanfaatkan kebiasaan 

dari audience yaitu “nongkrong” saat sore hari, dirancanglah media yang 

dapat menjangkau mereka lebih mudah dan bersifat persuasif. 

 

 Judul Media 

Judul dari perancangan ini adalah “Nongkrif!”. Maksud dari judul tersebut 

adalah penggabungan dari dua kata yaitu “nongkrong” dan “kreatif”. Judul 

ini disesuakan dengan kebiasaan mereka yaitu “nongkrong”, dan “kreatif” 

disini adalah cara yang diharapkan dapat dijalankan mereka dengan 

aktifitas di lingkungan mereka. Penggunaan “Nongkrif!” ini disesuaikan 

dengan audience remaja yang suka dengan kata-kata “slang”, sehingga 

mudah diingat dan dapat digunakan dengan mereka sehari-hari. 
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3.2.4 Straegi Penyampaian Pesan (how to say) 

 

Gambar 3.17 Konsep Perancangan Media 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 Nongkrif Roadshow 

Para remaja di Kampung Tambak Lorok meiliki kebiasaan untuk 

“nongkrong bareng”. Kegiatan ini biasanya mereka lakukan pada saat sore 

hari. Dengan kebiasaan mereka, media yang cocok digunakan adalah media 

yang dapat menjangkau mereka secara merata, Karena mereka berada 

dalam spot-spot yang berbeda, cara menjangkau mereka adalah dengan 

cara enampilkan sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sebuah moving 

media yang dirancang dengan visual digunakan untuk menarik perhatian 

mereka. 

Di dalam moving media ini mencangkup dua aspek, yaitu informatif dan 

kreatif. Sebuah media yang tidak biasa mereka lihat akan menarik 

perhatian mereka secara psikologis. Ketertarikan itu diwujudkan dengan 

adanya visual yang kontra dengan lingkungan dimana mereka berada. 

Tahapan ini adalah dimana mereka memperhatikan media yang diberikan, 

yaitu tahapan attention. Kemudian mereka merasa tertarik untuk mencari 

tahu apa yang sedang terjadi dengan secara langsung terlibat dalam media 

tersebut, saat ini target sudah masuk ke dalam tahapan interest. Di dalam 

media tersebut diberikan sesuatu yang informatif, yaitu pandangan 

mengenai lingkungan mereka yang dirasakan oleh publik secara luas. 

Selain informasi mengenai lingkungan mereka, mereka juga mendapatkan 

informasi mengenai hal-hal kreatif yang dapat dilakukan dengan sampah-
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sampah yang ada di Tambak Lorok. Disaat tahapan ini mereka sudah 

mencapai tahapan search. Informasi tentang event kemudian diberikan 

mereka dengan pamflet kreatif dimana pamflet tersebut dapat ditukarkan 

dengan barang-barang menarik saat para target menghadiri event. 

 Event Nongkrif 

Event yang dilakukan secara bertahap selama 6 bulan 

. Event ini dilakukan dengan tahapan: 

- Pembukaan dengan informasi mengenai lingkungan Tambak Lorok 

yang terkesan kumuh. Selain itu juga menyediakan informasi mengenai 

dampak lingkungan yang kumuh kedepannya secara luas, baik dari segi 

kesehatan maupun keindahan secara umum. Pembicara sendiri adalah 

dari Komunitas dan Dinas Kebersihan Kota Semarang.  

- Pengubahan moving media menjadi ruang kreatif untuk tempat 

“nongkrong” para remaja disana sehingga media tersebut tidak wasted, 

namun dapat menjadi reminder mereka setiap harinya.  

- Secara kreatif menata lingkungan dengan kompetisi setiap bulannya 

Pembagian sticker untuk setiap peserta yang berisi tentang visual untuk 

mengingatkan mereka untuk selalu membuang sampah pada tempatnya 

diberikan untuk masuk ke tahapan share. Selain itu diberikan merchandise 

untuk media publikasi dan reminder mereka untuk terus mengingat tentang 

perancangan ini. 

3.2.5 Strategi Media, dan Strategi Anggaran   

Timeline Tahapan Media Budgeting 

Bulan 

Februari 

Attention 

Interest 

Search 

- Membeli Motor 

- Visual + booth 

- Uang Bensin (Selama 6 

Bulan) 

Rp 18.000.000,00 

Rp  5.000.000,00 

Rp  5.000.000,00 

Februari - 

Agustus 

Action - Perancangan Visual 

- Event (konsum, tenda, 

perlengkapan, pembicara) 

- Permanen booth 

Rp 10.000.000,00 

Rp 30.000.000,00 

 

Rp 30.000.000,00 
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Februari-

Agustus 

Share - Merchandise (baju, 

totebag, sticker) 

Rp 40.000.000,00 

 

Tabel 3.1 Strategi Media dan Budgeting 

 (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


