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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisa Masalah 

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kota Semarang, ditemukan 

beberapa masalah. Banyak masalah yang sering terjadi di kota Semarang 

namun kurangnya perhatian dan penanganan dari masyarakat itu sendiri. 

Jalan raya menjadi salah satu tempat munculnya banyak permasalahan 

karena setiap orang pasti menggunakan kendaraan untuk berpegian sehingga 

jalan raya di kota Semarang semakin padat khususnya kendaraan bermotor 

seiring berjalannya waktu dan meningkatnya populasi manusia. Semakin 

banyak populasi manusia, semakin banyak pula kejahatan yang terjadi. 

Kejahatan dapat terjadi dimana saja, bahkan saat berkendara di jalan raya.  

Salah satu kejahatan yang penting namun kurang diperhatikan yaitu 

pelecehan seksual saat sedang berkendara khususnya motor di jalan raya di 

malam hari. Kejahatan ini tidak terlihat begitu sering karena korban lebih 

memilih untuk diam dan tidak bersuara atau melaporkan tindak kejahatan ini. 

Korban pelecehan seksual saat berkendara cenderung malu untuk melaporkan 

dan menceritakan kejadian yang telah dialami. Itu yang membuat pelaku 

pelecehan seksual saat berkendara semakin marak tanpa diketahui banyak 

orang. Banyak orang juga tak mengerti adanya Undang-Undang mengenai 

pelecehan seksual yang nantinya pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum 

yang berlaku. Namun menurut beberapa kasus pelecehan seksual, hukum di 

Indonesia masih tergolong lemah dan kurang tegas menangani masalah ini.  

     Dari permasalahan di atas banyak hal yang dapat dilakukan untuk 

melakukan pencegahan pelecehan seksual saat berkendara. Salah satunya 

memberikan edukasi melalui iklan layanan masyarakat dengan tujuan agar 

korban pelecehan seksual lebih berhati-hati saat berkendara, dan berani untuk 

bersuara melaporkan kejadian yang dialami, dengan tujuan pula agar 

masyarakat semakin tahu bahwa kejahatan pelecehan seksual khususnya 

saat berkendara merupakan hal yang perlu diperhatikan. 
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3.2 Khalayak Sasaran 

3.1.1 Geografis 

     Dengan SES (Social Economy Status) dari B sampai C yang 

masyarakatnya menggunakan kendaraan bermotor (roda dua) di jalan 

raya kota Semarang. Khalayak sasaran B dan C dipilih karena banyaknya 

pengguna kendaraan bermotor di kota Semarang sehingga 

permasalahan pelecehan seksual saat berkendara motor memiliki 

kemungkinan peluang yang tinggi. Pelaku memanfaatkan sesama 

pengendara bermotor untuk dijadikannya korban pelecehan seksual. 

3.2.2 Demografis 

     Dari survey, berita-berita dan juga wawancara yang telah dilakukan 

dan dengan data-data yang di dapat maka khalayak sasaran yang 

ditentukan adalah orang dewasa yang mulai dari umur 20 – 25 tahun. 

Berdasarkan kuisioner yang ada umur 20 - 25 tahun merupakan korban 

dari pelecehan seksual saat berkendara. Khalayak sasaran yang dipilih 

yaitu remaja dewasa yang sedang kuliah, maupun bekerja, sehingga 

banyak menggunakan kendaraan untuk keluar. 

3.2.3 Psikografis 

     Segmentasi primer menyasar kepada remaja wanita yang merupakan 

sasaran utama pelecehan seksual karena sifatnya yang dianggap lemah 

oleh laki-laki, sedangkan Segmentasi sekunder menyasar kepada laki-

laki yang sifatnya cenderung suka mencari perhatian dan tidak suka 

diatur atau menyukai kebebasan (freeman). 

 

3.3 Creative Brief 

3.3.1 Creative Brief 

a. Objective 

     Untuk mendapatkan ide dan strategi yang unik, menarik dan 

bermanfaat dalam menyampaikan hal unik dengan menggunakan 

pesan yang disajikan dalam bentuk iklan layananan masyarakat video 

iklan layanan masyarakat di bioskop maupun youtube yang 

merupakanan hobi / kesukaan dari sasaran sehingga mudah tersebar 

dan tepat sasaran. Dengan begitu tidak hanya berpengaruh pada 

masyarakat di kota Semarang namun seluruh masyarakat pengguna 
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media sosial. Masyarakat luas juga mendapatkan pengetahuan dan 

wawasan baru untuk mengetahui tentang pentingnya mencegah 

pelecehan seksual saat sedang berkendara motor. 

b. Issue 

     Masyarakat pengendara bermotor khususnya wanita di kota 

Semarang tidak mendapatkan informasi secara detail tentang 

bagaimana pentingnya mencegah kejahatan pelecehan seksual 

dengan menjalankan komunikasi visual seperti iklan layanan 

masyarakat mengenai pencegahan pelecehan seksual. 

c. Insight 

✓ Menggunakan video iklan melaui iklan bioskop Instagram, dan 

youtube dengan tujuan agar tepat sasaran dan mudah 

tersebarluaskan. 

✓ Media video merupakan media mudah diterima oleh target. 

✓ Video berupa cerita yang dikemas menarik dan secara tidak 

langsung berisi informasi mengenai pencegahan pelecehan 

seksual saat berkendara. 

d. Opportunity 

     Memiliki peluang yang bagus karena bukan permasalahan yang 

tidak semua orang tahu atau bukan permasalahan yang umum 

didengar, dengan menggunakan media online (Instagram dan 

Youtube) dan iklan di bioskop iklan layanan masyarakat dapat 

menjangkau target yaitu remaja dewasa dengan mudah. 

e. Challenge 

     Tantangan dalam perancangan komunikasi visual untuk kampanye 

ini adalah untuk membuat media komunikasi yaitu video yang kreatif 

agar berguna bagi masyarakat khususnya di kota Semarang, demi 

mencegah pelecehan seksual saat sedang berkendara motor. 

 

3.3.2 Brand Soul  

     Iklan layanan masyarakat berupa video ilustrasi yang mudah diterima 

sasaran. Video menggunakan teknik cinematografi dengan cerita yang 
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menarik kalangan muda dan tone warna yang kalem dan simple sehingga 

berkesan elegan namun tetap menarik bagi target. 

 

3.3.3 SWOT 

a. Strenght 

     Video disebarluaskan melalui iklan di beberapa bioskop karena 

merupakan media hiburan yang sering dikunjungi oleh target sehingga 

mudah dijangkau dan dilihat oleh target. Sedangkan video yang 

ditampilkan melalui iklan youtube akan lebih mudah dilihat langsung 

oleh sasaran tertentu pengguna youtube, misalnya: Iklan dapat 

diletakkan di tengah-tengah konten video youtube yang berjudul 

“Make up ala Kampus”, sehingga iklan dapat langsung mengenai 

target yaitu wanita muda yang masih kuliah. Iklan melalui Instagram 

juga dapat pula ditentukan dimana iklan itu akan ditayangkan menurut 

usia, gender, dan kota. 

b. Weakness 

     Tidak semua orang khususnya wanita penggendara motor 

mengamati ikan dalam videotron dan tidak semua suka menonton 

bioskop dan youtube  maupun bermain Instagram. 

c. Opportunity 

     Dengan adanya iklan layanan masyarakat melalui video iklan 

layanan masyarakat di videotron, iklan bioskop, Instagram dan 

youtube, masyarakat khususnya wanita muda dapat lebih mudah 

untuk mengetahui bagaimana ia harus berhati-hati saat sedang 

berkendara dan memberikan edukasi khususnya pada laki-laki untuk 

tidak melakukan pelecehan seksual. Maka iklan layanan masyarakat 

ini tidak hanya tertuju kepada wanita namun kepada laki-laki supaya 

setiap orang mengerti pentingnya permasalahan pelecehan seksual 

khususnya saat sedang berkendara motor. 

d. Threats 

Munculnya iklan layanan masyarakat mengenai pelecehan seksual. 
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3.3.4 Selling Idea 

a. Verbal Concept 

     Melalui judul dan slogan yang mudah diingat serta media 

pendukung yang tertulis dan mudah dibaca target. 

b. Visual Concept 

     Video cinematic berkesan serius, semi komedi dari ekspreso 

pemeran, disusun unik dan berbeda dengan ILM lainnya. 

c. Tone and Manner 

     Bahasa anak muda dengan aksen Semarang karena sesuai 

dengan bahasa target serta ekspresi & sikap anak muda jaman 

sekarang. 

d. Tagline/Slogan 

     Wanita kuat dan berani. Merupakan pesan agar wanita berusaha 

tidak dianggap lemah dan  berani menyuarakan pendapatnya. 

e. Unique Value Proposition 

     Iklan layanan masyarakat yang memiliki permasalahan serius 

namun dikemas secara unik dan disukai kalangan muda di jaman 

sekarang sehingga menjadi permasalahan yang mudah diingat untuk 

dicegah yang akhirnya menjadi video ILM yang unik. 

f. Positioning 

     Melalui media online dapat menjangkau target pengguna yang 

diinginkan sesuai target ILM yaitu wanita muda, serta bioskop yang 

sering dikunjungi target. 

 

3.4 Tema Iklan Layanan Masyarakat 

     Tema iklan layanan masyarakat yang diangkat adalah iklan tentang 

bagaimana wanita perlu dihargai serta informasi bagaimana wanita 

menghindari pelecehan seksual saat berkendara motor dikemas dalam bentuk 

video Iklan Layanan Masyarakat dengan Teknik cinematografi yang menarik 

bagi sasaran sehingga menarik untuk ditonton maupun didengarkan dan 

memungkinkan mempengaruhi kesadaran masyarakat sendiri serta 

mengandung manfaat sosial dimana dengan memperhatikan permasalahan ini 
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maka kejahatan pelecehan seksual khususnya saat berkendara motor di 

malam hari akan mulai dihindari. 

 

3.5 Judul Iklan Layanan Masyarakat 

     Judul iklan layanan masyarakat yang diangkat adalah “Wani” yang 

merupakan sebuah singkatan dari “Wanita kuAt daN beranI” yang artinya 

dalam iklan layanan masyarakat ini akan memberikan informasi bagaimana 

wanita seharusnya tidak boleh lemah dan berani menghadapi maupun 

mencegah kemungkinan terjadinya pelecehan seksual, sehingga laki-laki tidak 

menganggap wanita lemah dan tidak akan melakukan pelecehan seksual. 

 

3.6 Strategi Media 

3.6.1 Objektif Media 

a. Untuk memberikan informasi bagaimana mencegah pelecehan 

seksual khususnya saat sedang berkendara motor.  

b. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa 

pelecehan seksual saat berkendara motor merupakan kejahatan yang 

seharusnya dihukum dan harus dihindari. 

c. Media yang digunakan video ILM yang mudah disebarluaskan dan 

diterima oleh sasaran.  

 

3.6.2 Pendekatan Media 

a. Utama: Video Iklan Layanan Masyarakat. 

b. Pendukung: Poster, ambient media, dan merchandise. 

 

3.6.3 Strategi Media dan Tahapan  

     Iklan layanan masyarakat akan dimunculkan pada Hari Perempuan 

Internasional mulai awal bulan Maret hingga akhir bulan Maret tahun 

2020 dengan tujuan karena pada tanggal 8 Maret 2020 tepat pada 

tanggal Hari Perempuan Internasional, wanita akan lebih diperhatikan 

dan dihargai, iklan layananan masyarakat dibagi menjadi 2 tahap: 

a. Tahap pertama yaitu memunculkan video iklan layanan masyarakat 

melalui videotron di Simpang Lima dan iklan di bioskop Mall Ciputra 

karena sebagian besar pengunjung mall tersebut adalah SES B-C dan 
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iklan di youtube maupun instagram yang dapat ditargetkan usia 

maupun letak iklannya. Isinya memberikan informasi bagi wanita 

bagaimana cara untuk dapat terhindar dari pelecehan seksual saat 

berkendara serta adanya poster di parkiran motor daerah Simpang 

Lima. 

b.  Tahap kedua yaitu dengan membagikan merchandise di lokasi 

dimana video itu akan ditayangkan (bioskop Citraland) berupa stiker 

untuk helm, sarung tangan, dan gantungan kunci pepper spray 

sehingga dapat terhindar pula dari pelecehan seksual saat berkendara 

motor. 

 

3.6.4 Timeline 

Bulan Kegiatan 

1- 7 Maret 2020 

Memunculkan iklan melalui videotron dekat Mall 

Ciputra (Simpang Lima), di Instagram, bioskop 

dan youtube berserta adanya poster di 

beberapa parkiran motor dekat Mall Ciputra 

(Simpang Lima) dan photobooth di bioskop Mall 

Ciputra. 

8 Maret 2020 

 Pembagian merchandise berupa stiker, 

gantungan kunci pepper spray maupun sarung 

tangan dan meresmikan adanya ambient media 

“Polisi Wanita” 

Tabel 3.1 Timeline 

 

3.7 Strategi Anggaran 

No Keperluan Harga Banyak Jumlah 

1 Iklan Bioskop 10.000.000 3 30.000.000 

2 Iklan Youtube 10.000.000 1 30.000.000 

3 Iklan Instagram 200.000 1 200.000 

4 Videotron 30.000.000 1 30.000.000 

5 Billboard 50.000.000 3 150.000.000 

6 Ambient Media 800.000 3 2.400.000 
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7 Photobooth 550.000 1 550.000 

8 Gantungan kunci 5.000 1000 5.000.000 

9 Poster 5000 200 1.000.000 

10 Sarung Tangan 20.000 200 4.000.000 

Jumlah 253.150.000 

Tabel 3.1 Timeline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


