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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Strategi Komunikasi 

 

3.1.1 Sasaran Khalayak dan Target Audience 

a. Geografis 

 
Kota Semarang 

Usia 17 – 23 tahun 

b. Demografis 

 
Target audience yang menjadi sasaran adalah siswa yang duduk di 

bangku sekolah kelas 12 dan siswa yang baru saja lulus dari SMA/SMK namun 

tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Memiliki kebiasaan untuk 

memodifikasi motor khususnya mengganti warna lampu utama dengan lampu 

HID berwarna. Dengan SES B karena gemar memodifikasi motor di bengkel – 

bengkel tertentu dan bermain smartphone guna membagikan hasil modifikasian 

ke media sosial. 

c. Psikologis dan Behavioral 

 
Target sasaran memiliki kecenderungan yang : 

 

• Gemar memodifikasi lampu utama motor. 

• Nongkrong outdoor pada malam hari. (angkringan dan warung berwifi) 

• Berpergian pada malam hari untuk menonton illegal racing 

• Bermain smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Contoh Motor Dengan Lampu HID Berwarna 

(Sumber : Dokumen Narasumber) 
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3.2 Strategi Penyampaian Pesan 

 

3.2.1 What to say : Menginformasikan kepada target audience bahwa 

penggunaan lampu HID berwarna dilarang dalam Undang – Undang Lalu Lintas No 22 tahun 

2009 ayat 3 poin pertama yang berbunyi lampu utama pada kendaraan berwarna kuning atau 

putih. Sehingga penggunaan warna lampu selain warna tersebut dapat terkena sanksi. Dengan 

adanya sosialisasi mengenai penggunaan warna lampu, diharapkan target audience sadar dan 

tahu bahwa lampu utama pada kendaraan roda dua memiliki standart tertulis. 

 

 
3.2.2 How to say : 

 

• Tone and Manner 

Perancangan iklan ini menggunakan gaya bahasa Jawa Semarangan dan 

Bahasa Indonesia untuk memberikan kesan friendly terhadap target 

namun tetap menggunakan bahasa Indonesia agar mendapatkan kesan 

serius. Penyampaian pesan menggunakan humor dan kesan sarkasme 

diharapkan target dapat sadar dahulu namun tidak berkesan terlalu 

memaksakan dan menyalahkan. 

Tone warna yang dipakai adalah warna panas agar berkesan urgensi 

namun tetap friendly. Agar tujuan menginformasikan tentang 

penggunaan lampu utama dapat diterima dan disadari tanpa ada rasa 

suatu pemaksaan. Judul iklan ini yaitu “Silau nda!”. judul ini dipilih guna 

menunjukkan dampak kepada pengendara lain yang disebabkan warna 

lampu utama yang tidak sesuai aturan. pemilihan bahasa yaitu Bahasa 

Jawa “Semarangan” guna dapat menggambarkan target audience itu 

sendiri. Selain itu kata “Silau” yaitu singkatan dari “Standar Lampu 

Utama” kemudian pemilihan “nda” dikarenakan sebutan yang sering 

digunakan target untuk berkomunikasi dengan teman – temanya. 

Pemilihan judul tersebut diharapkan target ingat akan iklan layanan 

masyarakat ini. 
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• Afeksi  

Iklan yang akan disampaikan menggunakan Bahasa Jawa 

Semarangan dan Bahasa Indonesia. Dengan gaya penyampaian 

humor atau jenaka dan terkesan sarkasme diharapkan pengendara 

roda dua yang menggunakan lampu HID berwarna sadar bahwa 

penggunaan lampu tersebut salah. 

Membuat poster yang berisikan tentang dampak penggunaan 

lampu HID berwarna kepada pengendara lain. Poster ilustrasi 

yang akan di upload di akun Facebook dan Instagram. Kedua 

media sosial tersebut yang sering dikunjungi oleh target 

audience. 

Kemudian menggunakan media interaktif berupa poster yang 

didalamnya terdapat barcode jika di scan langsung tersambung 

kepada akun Facebook dan Instagram yang didalam akun – akun 

tersebut terdapat ilustrasi dari dampak penggunaan lampu HID 

berwarna. 

 

• Kognisi 

Kemudian ditahap kognisi. Menggunakan media videografi 

dengan jalan cerita humor dan sindiran yang akan disebar di 

berbagai platform media sosial berdurasi 1 menit. Dikarenakan 

target sering menggunakan media sosial Facebook dan 

Instagram. 2 media tersebut menyediakan fitur untuk 

memposting video maksimal berdurasi 1 menit. Video ini 

bergenre komedi. Karena sesuai data yang didapat bahwa target 

sering mengakses atau mencari video – video humoris di media 

sosial. Video ini berisi tentang dampak kepada pengendara lain 

jika pengendara menggunakan warna lampu motor yang tidak 

sesuai standar. 
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3.3 Analisa Target Audience 

 

3.3.1 Observasi Lapangan 

 
Metode ini dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat nongkrong 

komunitas motor di Mall Paragon Semarang dan geng motor di Angkringan Taman 

Gajahmungkur dan kopi darat sepanjang jalan DP Mall Semarang agar mengetahui 

perbandingan jumlah pemakaian lampu HID berwarna antara pengendara motor 

komunitas motor dan geng motor. 

Penelitian ini dilakukan kepada 3 komunitas motor yang memiliki jumlah 

anggota yang berbeda. Komunitas pertama terdapat 31 anggota aktif, komunitas kedua 

terdapat 46 anggota aktif, komunitas ketiga terdapat 53 anggota aktif dengan total 130. 

Dari jumlah tersebut 65% dapat dipastikan menggunakan lampu HID berwarna. 

Kemudian penelitian yang selanjutnya dilakukan waktu yang berbeda kepada 

geng motor sekitar pukul 7 – 9 malam. Saat observasi lapangan ini dilakukan di dua 

tempat berbada juga. Pertama dilakukan di angkringan taman Gajahmungkur sekitar 57 

orang yang berkunjung di angkringan tersebut pada saat itu. Terdapat 6 kelompok yang 

didalamnya ada sekitar 6 sampai 9 orang berkumpul. Dari jumlah orang tersebut 

terdapat 90% yang memodifikasi motor mereka dan terdapat 80% yang mengganti 

warna lampu utama pada kendaraan roda dua. 

Selanjutnya penelitian dilakukan di angkringan sekitar jalan DP Mall sekitar 

pukul 9 – 11 malam.dan pada saat itu terdapat kurang lebih 60 orang yang berkumpul 

dengan kelompok yang berjumlah sekitar 6 sampai 9 orang. Dan terdapat 90% orang 

yang memodifikasi motor dan sekitar 70% mengganti warna lampu utama mereka. 
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3.3.2 Interview 

 

 
Interview dilakukan kepada pengendara motor yang bergabung di komunitas 

motor dan geng motor yang mengganti warna lampu utama dengan lampu HID 

berwarna guna mengetahui alasan dan tujuan mengapa mengganti warna lampu utama. 

Pertama anggota geng motor. Dari interview ini didapati latar belakang 

pengendara motor masih duduk di bangku sekolah kelas 12 SMA. Selain itu didapati 

juga kebiasaan yang dilakukan narasumber bahwa setiap malam narasumber dan teman 

– temannya gemar nongkrong atau berkumpul di angkringan atau burjo dari jam 8 – 12 

malam. Pada hari Jumat atau Sabtu tidak setiap hari namun di salah satu hari tersebut 

beberapa dari mereka melakukan atau mengadakan illegal racing. Kemudian alasan 

mengapa narasumber menggunakan lampu HID berwarna karena lebih terang daripada 

lampu standart, tren karena banyak teman juga memodif jadi narasumber merasa 

tergugah untuk ikut memodifikasi lampu utama pada kendaraanya. Selain itu terdapat 

tujuan lain, karena narasumber gemar berkumpul pada malam hari dan menonton illegal 

racing sehingga narasumber merasa perlu penerangan lebih untuk menerangi jalan yang 

menjadi jalur lomba. Karena illegal racing sering diadakan di gang – gang yang gelap 

guna menghindari razia polisi. 

Kemudian interview juga dilakukan kepada salah satu narasumber yang 

bergabung dalam komunitas motor. Latar belakang narasumber yaitu dia berumur 24 

tahun dan masih berkuliah di salah satu Universitas ternama di Semarang. Dia 

bergabung dalam komunitas fairing motor. Narasumber sudah bergabung dalam 

komunitas tersebut dari tahun 2015. Kemudian narasumber menyatakan bahwa dia 

menggunakan lampu HID berwarna kuning. 

Alasan narasumber mengganti warna lampu pada motornya karena terkadang 

dia melakukan night touring bersama teman – teman komunitas. Sehingga narasumber 

dan teman – temannya mengganti lampu standart menjadi lampu HID agar lebih terang. 

Dan alasan mengapa menggunakan warna selain putih dan kuning muda, karena 

narasumber merasa jika motornya dipasang menggunakan lampu HID yang berwarna 

lebih terlihat epic. Namun tidak semua anggota dalam komunitas menggunakan 

kendaraan tersebut untuk keseharian. Menurut narasumber hanya beberapa dari anggota 
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komunitas yang menggunakan motor tersebut untuk keseharian di Semarang karena 

anggota – anggota tersebut perantauan. 

Kesimpulan dari interview yang telah dilakukan kepada narasumber yang 

berbeda latar belakang terdapat persamaan yaitu bahwa mereka memodifikasi lampu 

utama standart menjadi lampu HID berwarna karena narasumber mengharapkan 

intensitas cahaya yang lebih dari lampu utama motor karena mereka gemar berpergian 

pada malam hari. Selain itu mengapa mengganti warna lampu menjadi warna yang lain 

karena narasumber ingin kendaraan mereka terlihat lebih keren dan ikut – ikut teman. 

Selain itu persamaan yang lain adalah kedua belah pihak gemar bermain media sosial 

khususnya Instagram karena mereka gemar memodifikasi motor sehingga mereka 

membagikan hasil modifikasian ke media sosial. 

 

3.4 Strategi Media 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Judul Iklan 

“Silau nda!” 

 

 
1. Membuat konten untuk iklan 

Facebook dan Instagram. 

Didalam dseain poster 

tersebut akan di sebarkan 

informasi, dampak 

penggunaan warna lampu 

utama HID kepada 

pengendara itu sendiri dan 

pengendara lain. 

 
2. Menyebarkan poster, mini 

banner dan x banner yang 

berisikan tentang informasi 

standart lampu utama 

kendaraan. 

Pada bulan Agustus 

pada kenaikan kelas 

11 ke kelas 12. 

Di bagikan pada hari 

sampai menjelang 

dan seusai ujian 

nasional. Sehingga 

pada saat itu di 

bagikan juga poster 

yang di sebar di 

angkringan – 

angkringan, burjo, 

dan poster dipasang 

diparkiran sekolah 

SMK hari libur 

target audience lebih 

banyak     nongkrong 

hingga larut malam. 
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Kognisi 

  

 

1. Pembuatan video iklan 

layanan masyarakat yang 

akan diiklankan diberbagai 

platform media sosial 

khususnya Youtube dan 

Instagram karena dua media 

tersebut yang paling sering 

diakses oleh target. 

Dilakukan   pada  10 

September      –    10 

Januari 2021. Karena 

di hari tersebut hari 

menjelang libur 

panjang jadi banyak 

kemungkinan target 

audience juga lebih 

sering menongkrong 

bersama teman – 

teman   dan  bermain 

smartphone. 

Tabel 3. 1 Afeksi dan Kognisi 

(Sumber : Data Pribadi) 
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3.5 Budget 
 

TAHAPAN PERINCIAN ANGGARAN 

 Pembuatan akun Facebook Rp 10.000.000,- 

 dan Instagram serta  

 penyebaran iklan di dua  

 

Afeksi 
akun tersebut.  

 
Poster A4 (50 lembar) Rp 200.000,- 

 Mini X Banner (30 buah) Rp 1.050.000,- 

 X Banner (20 buah) Rp 1.200.000,- 

 Model Video (3 orang) Rp 5.000.000,- 

  

Produksi Video (Kamera 
 

Rp 5.600.000,- 

 & Lensa) 1 hari =  

 

Kognisi 
Rp 400.000 x 14 Hari  

 
Pemasangan Iklan di Rp 10.000.000,- 

 Facebook dan Instagram  

  

Iklan Youtube 
 

Rp 5.000,000,- 

TOTAL  Rp 38.050.000,- 

Tabel 3. 2 Budget 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 


