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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1 Analisis Data 

 III.1.1  Metode Observasi  

Metode observasi dilakukan dengan tujuan mengamati tempat penjualan 

daging anjing, mengamati pengunjung yang datang dalam satu hari penjualan serta 

mengamati usia pengunjung secara langsung. Observasi dilakukan di dua daerah dan 

lima tempat yang berbeda yaitu Warung Dog Jazz dan Warung RW perbatasan Kota 

Ungaran yang berada di daerah Ungaran serta  Warung RW Pak Kebo Stadion, 

Warung RW Bu Watik Stadion serta Warung Rica Manado Pak Lucas di Tanah putih 

di daerah Semarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Salah satu warung menjual daging anjing 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Setelah melakukan observasi ini, informasi yang didapat adalah dalam satu 

hari warung rica RW tersebut didatangi oleh pengunjung yang usianya 28-40 tahun 

dan pengkonsumsi jika dirata-rata warga Semarang yang mengkonsumsi daging 

anjing sebanyak 45 orang.  

 

 III.1.2 Metode Wawancara  

III.1.2.1 Wawancara Pedagang Daging Anjing 

Metode wawancara ini dilakukan kepada seluruh penjual daging 

anjing yang bertujuan mendapatkan informasi tentang cara mendapat daging 

anjing yang hendak dijual menjadi makanan, alasan pengunjung 

mengkonsumsi daging anjing, serta mencari informasi tentang masyarakat 

yang mengkonsumsi daging anjing mengetahui atau tidaknya ada dampak 

dari mengkonsumsi daging anjing.  
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Hal yang didapatkan setelah melakukan metode wawancara bersama 

penjual daging anjing yang dijadikan sebagai olahan makanan adalah daging 

anjing yang mereka jual sebagai bahan konsumsi merupakan anjing yang 

tidak berasal dari peternakan, melainkan cara mendapatkan anjing dengan 

cara berburu dan mendapatkannya dari teman berupa bentuk daging atau 

berupa anjing yang masih hidup. Daging anjing yang didapatkan berasalah 

dari luar kota, yaitu Purbalingga, Purwokerto, Salatiga, Ambarawa, dan 

Semarang. Semua penjual tidak mengetahui adanya dampak negatif dari 

daging anjing, melainkan menurut mereka daging anjing memiliki banyak 

manfaat. Manfaat yang disebutkan oleh narasumber adalah bisa 

menyembuhkan gatal-gatal, bisa mengeringkan luka basah, menaikan tekanan 

darah dan bisa menyembuhkan penyakit. Alasan pengunjung tetap 

mengkonsumsi daging anjing adalah sebagai sampingan pada saat minum 

jamu, daging anjing tidak berkolesterol dan sebagai kuliner. Selama 

berjualan, para penjual daging anjing mengatakan dalam sehari, pembeli yang 

datang untuk membeli daging anjing dari 20-100 orang. Usia yang datang 

untuk membelipun ada yang masih anak-anak bahkan sampai usia dewasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Wawancara dengan salah 

           Satu penjual daging anjing 

         (Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Dari hasil metode wawancara tersebut, masyarakat Semarang 

terutama yang mengkonsumsi daging anjing perlu sebuah informasi baru 

tentang adanya dampak negatif dari mengkonsumsi daging anjing.  Namun 

bagi pengkonsumsi daging anjing memiliki banyak manfaat.  
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  III.1.2.2 Wawancara Dengan Dokter Hewan 

Metode wawancara kedua dilakukan bersama ahli kesehatan yaitu 

dokter hewan. Tujuan melakukan wawancara bersama dokter hewan untuk 

mencari informasi tentang anjing. Dokter yang sebagai narasumber adalah 

drh. Rakhmat Beni dan drh. Oriza Safitri yang bertepatan di Ungaran.  

 

Hal yang didapatkan setelah melakukan wawancara adalah menurut 

ahli kesehatan, anjing bukan kodratnya dijadikan sebagai pahan pangan. 

Karena anjing sendiri, tidak dilakukan pengecekan labratorium untuk 

menerima stempel layak atau tidaknya dijadikan sebagai bahan konsumsi. 

Karena selama ini pemotongan anjing dilakukan secara ilegal dan tidak 

dilakukan dirumah pemotongan hewan. Yang ditakutkan adalah jika anjing 

tersebut terkena penyakit yang bisa membahayakan manusia, jika manusia 

mengkonsumsinya. Penyakit yang ada dalam anjing yang bisa 

membahayakan manusia adalah virus lephospira, rabies serta cacing dan bisa 

juga dari cara pembunuhan anjing yang tidak dibenarkan yaitu meracuni 

hewan tersebut. Segala virus dan racun yang didalam tubuh, pasti akan 

tersebar kedalam tubuh. Gejala penyakit lepthosphira adalah kuning pada 

bagian kulit hewan, air seninya berdarah, organ tubuh rusak, jika tidak segera 

ditangani maka akan meninggal. Gejala rabies adalah manusia akan 

berperilaku sama dengan anjing. Menurut drh. Beni sebenarnya ada banyak 

kasus manusia yang sakit namun tidak banyak rumah sakit yang mengetahui 

penyakit tersebut berasal dari hewan, karena penyakit yang dari hewan yang 

ditularkan manusia hanya dipelajari oleh dokter hewan saja.  

 

Drh. Orzia menambahkan bahwa pada tahun 2017-2018 ada belasan 

manusia yang meninggal karena terkena virus rabies serta virus leptoshpira. 

Lebih dari 9 hari jika tidak ditangani atau penangananya salah, maka manusia  

yang terserang penyakit tersebut akan meninggal. Adanya kasus yang 

meninggal dengan virus tersebut di Kupang, Lombok dan Jawa Barat. Drh. 

Oriza mengatakan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang belum 

vaksin bebas rabies. Dan pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan surat 

edaran yang isinya UU tentang pengawasan terhadap peredaran/ perdagangan 

daging anjing.  
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 III.1.3 Hasil Kuesioner Online  

  III.1.3.1 Media yang di gunakan  

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Grafik media sosial yang Sering digunakan 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

  III.1.3.2 Jenis Font 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Jenis font yang diminati 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

  III.1.3.3 Warna yang di Minati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Jenis warna yang diminati 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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  III.1.3.4 Hasil Analisa Kuesioner Online 

Berdasarkan data yang sudah didapat melalui metode kuesioner 

online tersebut, usia responden yang menjawab adalah 28-43 tahun, usia yang 

tidak jauh dengan usia target yang akan dituju oleh penulis. Media sosial 

yang sampai hari ini digunakan oleh responden untuk mencari informasi yang 

paling banyak dipilih adalah facebook, instagram dan youtube. Jenis font 

yang dipilih responden merupakan jenis font yang memiliki karakter santai 

dan sederhana yaitu sans-serif. Pemilihan warna yang diminati oleh 

responden adalah warna dingin.  

 

III.2 Khalayak Sasaran 

 III.2.1 Geografis 

Target audiens yang difokuskan dalam perancangan ini adalah masyarakat yang 

tinggal di daerah semarang. Karena semarang merupakan salah satu kota yang 

termasuk masyarakatnya mengkonsumsi daging anjing.  

 

 III.2.2 Psikografis 

Target audiens yang dituju adalah masyarakat yang mengkonsumsi daging anjing, 

yang  tidak mengetahui adanya dampak dari daging anjing, yang mencari informasi 

tentang dampak dari konsumsi daging anjing. 

 

 III.2.3 Demografis 

 Usia  : 28-40 tahun  

  Jenis Kelamin : laki-laki 

  Domisili : Semarang 

  Golongan : SES B 

 

III.3 Strategi Komunikasi 

 III.3.1  Creative Brief 

a. What 

 Pesan yang ingin disampaikan dalam iklan layanan masyarakat adalah 

hanya menghimbau masyarakat agar hati-hati jika masih ingin 

mengkonsumsi daging anjing. 
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 Masyarakat yang mengkonsumsi daging anjing selama ini tidak mengetahui 

adanya dampak negatif dari anjing, mereka menganggap daging anjing 

aman untuk di konsumsi.  

 

b. Who 

Yang menjadi target sasaran perancangan iklan layanan masyarakat adalah 

masyarakat Semarang terutama yang mengkonsumsi daging anjing yang tidak 

mengetahui adanya dampak dari mengkonsumsi daging anjing. Gender yang 

dituju adalah laki-laki serta usia yang dituju adalah usia 28-40 tahun, karena hasil 

dari observasi. Golongan yang ditargetkan dalam perancangan ini adalah SES B.  

 

c. Where 

Target audiens dapat mendapatkan iklan layanan masyarakat ini melalui media 

sosial seperti facebook dan youtube selama 6 bulan, 3 bulan pertama akan 

ditampilkan trailer dari iklan layanan masyarakat, 3 bulan selanjutnya iklan 

tersebut akan ditampilkan secara utuh.  

 

d. Why 

Dengan adanya iklan layanan masyarakat ini, masyarakat yang masih 

mengkonsumsi daging anjing agar lebih berhati-hati dan sebisa mungkin 

mengurangi mengkonsumsi daging anjing. Untuk yang tidak mengkonsumsi bisa 

memberitahukan kepada kerabat terdekat atau menjadi sebuah informasi bahwa 

daging anjing memiliki dampak yang berbahaya jika dikonsumsi. 

 

e. How 

Merancang sebuah iklan layanan masyarakat sebanyak 1 seri dan 1 trailer  yang 

isinya menghimbau masyarakat yang makan daging anjing lebih berhati-hati pada 

saat mengkonsumsi daging anjing, memperhatikan ciri daging anjing yang bebas 

dari penyakit dan meminta penjual daging anjing untuk memperlihatkan wujud 

daging.  

 

 III.3.2 Strategi Verbal 

Gaya bahasa yang akan digunakan dalam iklan layanan masyarakat ini adalah 

edukatif yang bertujuan untuk meninformasikan kepada target audience secara jelas. 

Alur cerita dalam iklan layanan masyarakat ini akan dijelaskan secara singkat dengan 

6 scene dengan durasi 2-5 menit. Penjelasannya adalah diawal akan ditampilkan 

Tokoh A baru saja pulang dari makan siang dan masuk kedalam rumah sambil  
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menyanyikan lagu yang  viral yaitu makan daging anjing dengan sayur kol. Scene ke 

dua, tokoh B sedang asyik di ruang tengah sambil bermain gadget. Scene ke tiga, 

Tokoh A masuk dan menghampiri tokoh B. Scene ke empat, tokoh A dan B 

berbincang-bincang tentang bahaya daging anjing. Scene ke lima, Tokoh A berfikir 

tentang pembicaraannya bersama tokoh B. Scene ke enam, Tokoh B mengatakan 

semua pilihan ada di tangan tokoh A, dan bebas memilih. Terakhir diberikan sebuah 

review pesan.  Gaya desain yang akan digunakan adalah ironi yang bertujuan 

memberi informasi secara sindirian halus namun pesan dapat tersampaikan.   

 

 III.3.3 Strategi Visual 

Hasil yang akan ditampilkan adalah video iklan layanan masyarakat. Video 

tersebut akan berputar dengan durasi 2-5 menit. Alur storyboard yang akan ada dalam 

video tersebut adalah sebagai berikut : 

kejad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabel 3.1 Alur Video 

              (Sumber : Data Pribadi) 

 

Tokoh A 

mengendarai 

motor menuju ke 

rumah sambil 

menyanyikan 

lagu makan 

daging anjing 

dengan sayur kol  

Tokoh B ada 

diruang tengah 

sambil bermain 

gadget 

Tokoh A dan B 

berbincang-

bincang 

mambahas 

daging anjing 

Tokoh A merasa 

dia baik-baik saja 

setelah 

mengkonsumsi 

daging anjing 

Tokoh B 

menjelaskan 

bagaimana latar 

belakang anjing 

sebelum berubah 

menjadi pangan, 

dan apa yang 

menyebabkan 

daging anjing 

berbahaya  

Tokoh A mulai 

berfikir atas 

perkataan si 

tokoh B 

Tokoh B 

mengembalikan 

keputusan lagi ke 

tokoh A 

Closing isi pesan 

yang akan 

disampaikan 
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Jenis typeface yang akan digunakan dari jenis sans-serif yaitu Showcard 

Gothic. Dengan tagline yang akan digunakan adalah WASPADA. Maksud dari 

tagline “WASPADA” adalah menghimbau masyatakat agar berhati-hati dengan 

daging anjing bagi yang mengkonsumsi dan bagi sanak-saudara.  

 

 III.3.4 Strategi Media 

Agar pesan yang dikemas dalam iklan layanan masyarakat tersampaikan 

dengan baik dan sesuai dengan target, perlu dilakukan strategi media yang sesuai 

dengan kebiasaan target. Strategi media yang akan digunakan agar pesan 

tersampaikan akan dibagi menjadi dua bagian yaitu media utama dan media 

pendukung. Media utama adalah youtube. Media pendukung adalah facebook dan 

instagram. Selain facebook dan instagram, akan dipromosikan melalui media cetak 

yaitu alas pada meja pada saat pengunjung warung makan RW, piring, gelas, tikar, 

stiker, poster, tempat tisue dan nomer meja. 

 

 III.3.5 Tahapan Strategi Komunikasi 

Tabel 3.2 Strategi Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

Tahapan Media Yang Digunakan Time Schedule 

Kognitif 

Facebook dan Instagram, sebagai langkah awal 

untuk menarik perhatian dan menggiring masyarakat 

secara perlahan untuk mengikuti dan bergabung, 

memunculkan trailer singkat, agar masyarakat 

penasaran.  

Juni 2019 - September 2019 

Afektif 

Facebook, Instagram dan Youtube, akan masih 

diberikan trailer dan penjelasan singkat setelah 

masyarakat berhasil mengikuti alur yang ada, 

masyarakat ditontonkan dari proses anjing yang 

memakan racun sampai pesan yang ingin 

disampaikan, pesan yang akan disampaikan kepada 

target audiences. 

Oktober 2019 - Mei 2020 
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 III.3.6 Anggaran Biaya Perancangan  

a. Pra-Produksi 

Biaya Riset   : 1 hari kunjungan  3 tempat  

      Rp50.000 x 5 hari    : Rp250.000 

     : 1 hari kunjungan  2 tempat 

     Rp50.000 x 5 hari   : Rp250.000 

 Biaya transportasi : Rp100.000 x 10 hari   : Rp1.000.000 

 Storyboard  :     : Rp2.000.000 

    : Revisi     : Rp100.000 

 Konseptor  :     : Rp3.000.000 

b. Produksi 

Sewa kamera  : Rp300.000 x 5 hari   : Rp1.500.000 

Kameramen   : Rp1.000.000 x 5 hari   : Rp5.000.000 

Konseptor  :     : Rp3.000.000 

Akomodasi  : Rp150.000 x 5 hari   : Rp750.000 

Cetak   :      : Rp200.000 

c. Pasca Produksi  

Editing   :     : Rp5.000.000 

Media sosial  : Facebook    : Rp1.500.000 

   : Instagram    : Rp1.500.000 

   : Youtube    : Rp2.000.000 

Listrik   : Rp100.000 (2 minggu) x 5 bulan  : Rp2.000.000 

Internet  : Rp150.000/bulan x 5 bulan  : Rp750.000 

_________________________________________________________________  + 

      Total  : Rp29.800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


