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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Dalam rangka mendukung proses perancangan visual promosi mengenai 

rehabilitasi, riset ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data 

campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data Kualitatif dilakukan dengan 

wawancara kepada konselor dan dilakukan observasi di KAPETA untuk 

memahami secara lebih lanjut mengenai rehabilitasi di KAPETA, mulai dari 

fasilitas yang ada, program sampai keefektifan program tersebut bagi yang telah 

menjalani program rehabilitasi di KAPETA. Data kuantitatif yang dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta rehabilitasi di KAPETA, untuk 

mendapatkan informasi langsung tentang keefektifan yang di rasakan peserta dan 

mengenai fasilitas yang ada serta kesepadanan antara pengeluaran dengan apa yang 

mereka terima dari KAPETA. 

3.1.1. Wawancara Dengan Pembina di KAPETA 

Wawancara dilakukan terhadap Gidien, sebagai Pembina di KAPETA, untuk 

mendapatkan data mengenai KAPETA, mulai dari berdirinya sampai program yang 

sedang dijalankan. Wawancara dilakukan di Jalan Pluto 8 nomor 10, Cinere, 

Tangerang Selatan, Pada tanggal 21 Febuari 2018. Gidien menjelaskan bahwa 

KAPETA saat ini sudah mendapatkan akreditasi A oleh Napza Komponen 

Masyarakat (Non-Gov) bersama Yayasan Keluarga Pengasih Indonesia (YKPI).  
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KAPETA berdiri sejak 2002, dan mendapatkan badan hukum pada 24 febuari 2004. 

Denagn slogannya “Creation of care for our nation” yang landasan tempat 

rehabilitasi atau terapi untuk pencegahan penularan HIV-AIDS dan perawatan 

pemakai narkotika dan zat lainya. Ditemukan beberapa keunggulan yang dimiliki 

oleh KAPETA. Keunggulan-keunggulan ini terlihat dan dijelaskan pada 

pembahasan SWOT di bawah : 

        Tabel 3.1. Tabel SWOT 

 

 Beberapa hal yang ditawarkan oleh KAPETA mengenai rehabilitasi yang ada di 

dalamnya: 
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a. Program Rawatan 

Program rawatan yang ditawarkan oleh KAPETA ada beberapa, tergantung 

berat permasalahan dan kesanggupan keluarga ataupun pengidapnya, muali 

dari rawat jalan dan rawat inap, lama perawatan mulai dari satu bulan 

sampai enam bulan. 

1. Rawat jalan, perawatan ini dilakukan perdatang seminggu satu sampai 

tiga kali pertemuan, perawatan ini diberikan untuk penggunaan zat 

paling kecil, banyaknya pertemuan di atur sesuai dengan kebutuhan dan 

kesanggupan. 

2. Rawat inap, perawatan tinggal dalam rumah rehabilitasi atau terapi, agar 

dapat perawatan maksimal dengan jangkawan dan pengawasan yang 

lebih menjanjikan, mengikuti kegiatan dan jadwal yang sudah di 

tetapkan.  

b. Fasilitas 

Kapasitas tempat tinggal yang tersedia di KAPETA sekitar untuk dua belas 

sampai lima belas orang, dan pada tahun 2018 sudah ada 62 orang yang 

telah menyelesaikan perawatan rehabilitasi di KAPETA. 

Gidien juga mengatakan, keperluan KAPETA saat ini adalah sebuah 

promosi dikarenakan kurangnya pekerja di KAPETA sehingga seorang konselor 

mendapatkan double job, yang dimana kurangnya perhatian terhadap promosi dan 

branding KAPETA itu sendiri kepada masyarakat luas melalui sosial media dan 
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jenis lainnya dari online sampai offline. Padahal sangat penting promosi ini 

dilakukan untuk mendapatkan client lebih banyak, dengan program yang 

ditawarkan oleh KAPETA sendiri. 

Menut Gidien selaku pengurus KAPETA, mengatakan bahwa rehabilitasi adalah 

tempat dimana orang-orang yang telah terkena dampak dari narkoba dan menjalani 

pemulihan agar terjadinya pandangan hidup kembali, dan semangat bangkit dari 

keterpurukan, dimana di dalam rumah rehabilitasi atau tempat terapi, mereka 

menjalankan program edukasi dan kegiatan-kegiatan tertentu seperti seminar dan 

lainnya. 

 Selain itu, rehabilitasi bukan hanya sekedar menyembuhkan, ada juga untuk 

menghindari penyebaran dan perawatan setelah rehabilitasi. Selain rehabilitasi 

narkoba, ada juga rehabilitasi HIV-AIDS, zat addictive, dan kecanduan game, 

dimana perawatan yang akan diberikan berbeda satu sama lain tiap individunya, 

tergantung dari seberapa besar kasus dan kecanduan yang di derita serta zat dalam 

kandungan tubuhnya. 

Dalam proses rehabilitasi di KAPETA, untuk menentukan berapa lama 

perawatan yang akan didapat oleh pengidap narkoba ada beberapa tahap, yaitu 

dengan pengukuran zat yang terkandung dalam tubuh, penerangan hukum, tes 

psikiater, rencana rawatan dan kemudia akan keluar hasil berapa lama program 

yang akan di jalankan. Rata-rata mereka yang sudah selesai menjalani rahabilitasi 

dan menemukan ke kambuhan akan kembali menghubungi KAPETA, karena 

adanya kontrol dari KAPETA sendiri mulai dari empat kali sebulan sampai dua kali 

setahun untuk mendapatkan kabar mengenai clientnya. 
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 Dijelaskan juga oleh Gidien kelebihan dari program KAPETA, di mana 

KAPETA sendiri mempunyai program pendampingan rehabilitasi narkoba berbasis 

bukti, dengan tingkat dan cara yang telah berhasil dilakukan melalui pengalaman 

dan bisa di pertanggung jawabkan, sumber metode terferifikasi Internasional. 

Dengan melakukan pendekatan individu pada client dan bekerja sama dengan pihak 

luar seperti psikolog, pekerja professional, dan dokter untuk meningkatkan kualitas 

kinerja dan program yang dijalankan agar mempunyai kualitas dan mendukung 

kelancaran masa rehabilitasinya. Selain itu KAPETA juga terus berkomunikasi 

kepada mantan pasien agar terus terkontrol dan mereka tetap menjauhi narkoba, 

namun bukan berarti mereka benar-benar telah jauh dari narkoba, ada juga yang 

kembali menggunkan. Sejauh ini ada enam orang yang telah mengikuti kembali 

program rehabilitasi di KAPETA setelah menyelesaikan program tersebut karena 

menggunakan narkoba dan kembalinya niatan memakai narkoba. 

 Ada beberapa jenis kelas atau terapi untuk program rehabilitasi narkoba 

yang di jalankan sampai saat ini oleh KAPETA yaitu: 

a. Konseling individu. 

b. Konseling kelompok (kognitif sampai perilaku dan pencegahan 

kekambuhan). 

c. Sesi religius. 

d. Aktifitas ber-olahraga (jogging, renang, yoga, memanah, dan lainnya). 

e. Psikologi edukasi 
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f. Life Skill (mengikuti kelas di bimbing oleh professional seperti 

memasak, membuat kopi dan lainya). 

g. Outing Saturday Night (budgeting, merencanakan akan pergi kemana, 

berapa pengeluaran dan waktu yang di perlukan). 

h. Kesenian (bermusik, melukis dan semacamnya). 

Pengajar atau konselor di KAPETA pada tahun 2019 ini ada empat orang 

yaitu : 

a. Rahadianto – ICAP 1 (International Certified Addiction Professionals 

level 1) 

b. M. Yushadi – ICAP 1 (International Certified Addiction Professionals 

level 1) 

c. Gidien (Gibon) – ICAP 2 (International Certified Addiction 

Professionals level 2) 

d. Ismail – ICAP 1 (International Certified Addiction Professionals level 

1) 

Sertifikasi ICAP (International Certified Addiction Professionals) yang diberikan 

oleh ICCE (International Center for Certification and Education of Addiction 

Professionals) untuk menentukan tingkat konselor untuk mengajar. 

Untuk biaya perawatan di KAPETA dikenai biaya Rp 300,000,- per 

pertemuan atau Rp 10,000,000,- perbulan, jika para pengguna atau pihak keluarga 
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keberatan dengan harga yang ditentukan, maka mereka dapat mengajukan 

keringanan dan jika ingin mengambil program atau kelas tambahan akan diberikan 

biaya lebih sesuai dengan keperluan dan kebutuhan yang dimintanya. 

 
 
 

 

Gambar 3.1. Konselor Gidien  

3.1.2. Kuesioner Kepada Anggota Rehabilitasi KAPETA 

Kuesioner dilakukan dengan membuat pertanyaan pilihan ganda dan jawaban 

tertulis mengenai harga, fasilitas, metode dan hasil yang telah dirasakan selama ini 

dalam menjalani program kepada mereka yang sedang menjalankan rehabilitasi di 

KAPETA kepada 19 orang dari kisaran umur 18-28 tahun 
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    Gambar 3.1.1. Hasil survey fasilitas 

 

    Gambar 3.1.2. Hasil survey provit 

Hasil survey mengatakan jika tempat rehabilitasi narkoba di KAPETA 

sangatlah sepadan antara pengeluaran dan hasil dari rehabilitasi atau terapi ditempat 

tersebut, dikarenakan, anggota rehabilitasi mendapatkan fasilitas yang baik dan 

pelayanan yang akrab, selain itu pembelajarannya juga sangat efektif untuk 

memacu munculnya motivasi untuk terus berubah juga berkembang, dan itu sudah 
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menjadi sebuah kebiasaan baru untuk mereka yang dimana bagus untuk 

meninggalkan narkoba, mulai dari mengontrol emosi, nafsu dan berusaha tidak 

menyentuh narkoba kembali. 

   Gambar 3.1.3. Hasil survey metode 

 

 Hasil survey juga mengatakan, sangat sayang jika ada pemakai narkoba 

lainnya tidak memilih KAPETA untuk tempat rehabilitasi mereka, karena 

kurikulum yang di jalankan benar-benar sangat membantu. Beberapa anggota 

rehabilitasi mengatakan jika mereka pernah melakukan masa percobaan di 

rehabilitasi negeri di bawah naungan BNN, namun yang mereka katakan adalah jika 

perlakuan dan pelayanannya kurang memuaskan justru lebih sedikit keras di 

bandingan KAPETA, yang menurut mereka lebih manusiawi, tidak terkesan 

memaksa dan di telantarkan, memberikan arahan serta merangkul para pemakai 

untuk bangkit bersama menjauhi narkoba. 
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    Gambar 3.1.4. Hasil survey lingkungan 

 Hasil akhir dari survey mengatakan bahwa, KAPETA harus terus 

mengutamakan kenyamanan dan kekeluargaannya, karena menurut hasil survey itu 

adalah kunci dari rasa percaya diri yang mereka dapatkan, merasa ditemani, di 

dukung dan di bimbing sebaik mungkin dan di anggap seperti keluarga, berbagi 

cerita, pengalaman dan menjadikan sebuah kebiasaan yang baru untuk jauh dari 

narkoba, mengikuti kegiatan-kegiatan yang mereka rasa kurang atau belum 

dilakukan oleh tempat rehabilitasi lainnya seperti memanah, yoga, dan 

mendapatkan kebebasan di hari sabtu untuk bertemu teman-teman ataupun kerabat 

lainnya.  

3.2. Observasi di KAPETA 

Penulis mendatangi tempat rehabilitasi swasta di jalan pluto 8, Cipete, Jakarta 

Selatan pada 15 Februari 2019. Penulis melihat langsung program kelas yang 

sedang berlangsung, mengikuti 1 kelas kusus motivasi pada jam ke 2, 13:00 wib 

Perancangan Promosi Yayasan..., Muhammad Rezky Murti, FSD UMN, 2019



46 
 

sampai 15:00 wib, dalam kelas ini diajarkan tentang bagaimana membangun sikap 

berperilaku terhadap  lingkungan sekitar, mulai dari bertingkah dan cara menjawab 

yang baik dan benar, sampai bagaimana cara menolak ajakan jika ada yang 

menawarkan narkoba dan menghindarinya. 

Selain itu penulis juga bertemu orang-orang yang sedang menjalani 

rahabilitasi, mereka sangat akrab dengan konselor ataupun penjaga rehabilitasi, 

beraktifitas seperti mereka sedang berada dalam rumah sendiri, menyambut tamu 

dengan sopan dan mudah bersosialisasi. Dengan adanya fasillitas yang memadai, 

KAPETA  mendapakan kreditasi A karena programnya, program ini dapat 

dikatakan up to date untuk di lakukan juga dikembangkan di  Indonesia saat ini. 

dan dapat dipertanggung jawabkan dari hasilnya. Selain itu, Penulis juga melihat 

bagaimana suasana disana, mulai dari kelas hingga tempat mereka tidur, lapangan 

dan fasilitas lainnya. Berikut adalah foto yang penulis ambil tentang bagaimana 

situasi dan suasana selama di KAPETA serta tempat-tempat atau fasilitas yang di 

sediakan oleh KAPETA untuk para pecandu narkoba selama menjalani terapi atau 

rehabilitasi, mulai dari halaman depan, tempat mereka tidur, olahraga, kelas sampai 

kolam renang halaman belakang. 
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Gambar 3.2. Halaman Depan KAPETA 

Gambar diambil melaui pintu masuk gerbang KAPETA menuju tempat parkiran 

mobil dan pintu masuk di sebelah kiri, di pintu sebelah kanan ada pintu untuk 

menerima tamu yang sedang mengikuti rehabilitasi. 

 

Gambar 3.3. Ruang Tengah KAPETA 

Ruang tengah yang biasa dan dapat dipakai untuk kegiatan ataupun menerima tamu. 

Ruangan ini dapat menuju ke arah kamar tidur, ruang belakang, arah teras depan 

dan ke arah ruangan belajar. 
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                            Gambar 3.4. Ruang Penerimaan Tamu KAPETA 

 

Tempat ini biasa dipakai untuk menerima pengunjung, pasien yang ingin konsultasi 

ataupun mendaftar, data yang di input akan dimasukan sebagai laporan kunjungan. 

Ruangan ini berada dekat dengan ruang tengah dan pintu masuk. 

 

 

       Gambar 3.5. Ruang Penginapan KAPETA. 

Perancangan Promosi Yayasan..., Muhammad Rezky Murti, FSD UMN, 2019



49 
 

Diruangan ini terdapat 8 tempat tidur untuk rawat inap, dan terdapat dua kamar 

dengan total terdapat 16 tempat tidur untuk pasien rawat inap, biasanya dipakai 

untuk pasien dalam kurun waktu tiga sampai enam bulan. 

 

Gambar 3.6. Halaman Belakang KAPETA 

 

Halaman belakang ini tersedia fasilitas kolam renang, alat gym dan alat-alat 

kesenian seperti gitar, dan perkusi. Halaman ini juga biasa dipakai untuk ber-

olahraga seperti yoga, memanah dan senam, selain itu biasa juga dipakai untuk 

kegiatan profesional profesi seperti workshop membuat kopi oleh barista. 
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Gambar 3.7. Kantor Konselor KAPETA 

Para konselor mempunyai ruangan untuk menilai dan mengatur jalannya program, 

disini terdapat catatan di papan tulis besar progres dari para pasien di KAPETA ini, 

mulai dari data pribadi sampai kecanduan dan program rehabilitasi yang mereka 

jalankan secara individu. 

 

Gambar 3.8. Ruang Makan KAPETA 
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Ruang makan ini tersedia dapur dan para konselor ataupun pasien dapat 

menggunakan ruangan ini untuk sarapan, makan siang dan makan malam. Makanan 

sudah di siapkan pada jam-jam tertentu untuk para konselor dan pasien namun jika 

ada keinginan membeli makan di luar ataupun memasak sendiri, mereka juga di 

persilahkan. Ruangan ini dekat dengan ruang tengah dan kamar serta ruangan kelas 

untuk belajar. 

 

 

      Gambar 3.9. Mushola Kapeta 

KAPETA juga menyiapkan tempat beribadah untuk umat muslim, dan tempat 

mushola juga sangat bersih dan terawat, tempat beribadah ini dekat dengan kolam 

renang atau halaman belakang dari KAPETA dan kelasnya, sehingga mudah di 

jangkau dan jalan menuju mushola tidak melewati atap terbuka sehingga dapat 

terhindar dari matahari ataupun hujan. 

Perancangan Promosi Yayasan..., Muhammad Rezky Murti, FSD UMN, 2019



52 
 

 

 

Gambar 3.10. Tempat Berkreasi 

Tempat berkreasi ini biasa digunakan untuk pasien bermain gitar, catur, 

bercengkrama dan bertukar pemikiran positif, ataupun bersantai. Lokasi berada 

persis di halaman belakang dekat dengan kolam renang, kelas, mushola dan ruang 

tengah. 

 

Gambar 3.11. Temapat GYM 
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Selain kegiatan outdoor renang, KAPETA juga menyiapkan tempat ber-olahraga 

dalam ruangan seperti gym, dilengkapi dengan alat-alat gym yang dibutuhkan dan 

keperluan olahraga lainnya, seperti penyimpanan sepatu, ruang ganti. Letak tempat 

gym ini persis berada sebelah kamar tempat para pasien menginap, sehinggal lebih 

mudah mereka jangkau saat ingin ber olahraga di pagi hari ataupun waktu-waktu 

tertentu. 

3.3. Studi existing 

Dilakukannya studi existing terhadap beberapa rumah rehabilitasi mengenai 

promosi yayasan tersebut diantaranya, Natura Addiction Center dan  Yayasan 

Karisma Sani Madani (YKSM), studi ini akan berfungsi sebagai bahan refrensi 

dalam melakukan perancangan konsep terhadap media promosi yang sudah 

dilakukan KAPETA. 

Berdasarkan hasil studi yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa kedua 

kompetitor menggunakan poster digital untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat melalui media online berupa website, Facebook dan Instagram sebagai 

sarana informasi. 
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Gambar 3.12. Logo NATURA 

(sumber: https://www.rumahnatura.com/) 

a. Natura Addiction Center (NAC) 

NAC merupakan  rumah rehabilitasi yang bertempat di  Lebak bulus, Jakarta  

selatan. Sudah banyak para pecandu obat-obatan yang telah sukses menjalani 

rehabilitasi di tempat ini, untuk memberikan informasi, mereka menggunakan 

media poster digital sebagau sarana untuk memberikan informasi yang ditempatkan 

di media sosial yang mereka miliki. Warna hijau dari logo natura melambangkan 

kesuburan dan berbentuk seperti pohon, dan batang pohon berbentuk seperti 

masnusia sedang mengangkat tangannya. 

NAC memiliki fanpage dengan likes sebanyak 293 yang menjadikan facebook 

sebagai media sosial untuk berbagi informasi. Hal ini sesuai dengan target audience 

NAC yang merupakan orang tua dari calon peserta rehabilitasi, dikarenakan 
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mayoritas aktif pengguna facebook adalah merupakan orang dewasa, dan 

menunjukkan banyaknya aktifitas yang dijalani selama rehabilitasi. 

 

           Gambar 3.13. Facebook NAC 

         (Sumber: https://www.facebook.com/karismajkt/) 

Sedangkan, media sosial NAC yang paling aktif adalah instagram. Banyak jenis 

informasi yang di unggah di akun instagram. NAC menggunakan akun instagram 

mereka sebagai salah satu sarana informasi yang interaktif dan edukatif. Mulai dari 

memberikan informasi kegiatan, acara, sampai informasi nasional sekalipun. 

Memanfaatkan fitur seperti multiple post yang disediakan oleh instagram, namun 

secara keseluruhan instagram feeds NAC ini belum menarik dikarenakan tidak 

adanya identitas visual yang kuat dan belum terlihat keyvisual-nya. Ditargetkan 

untuk kalangan muda terutama pengguna ataupun keluarga seperti kakak, adik 

ataupun saudara yang menggunakan narkoba. 
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 Gambaar 3.14. Instagram NAC 

                 (Sumber: https://www.instagram.com/rumah.natura/) 

 

Website NAC pun memiliki visual  konten yang kuat dengan warna yang 

lebih menunjukkan identitas visualnya dengan warna hijau dan putih, di mana lebih 

menarik dengan gambar dan program-program yang mereka berikan untuk masa 

rehabilitasi, di lengkapi dengan kontak, alamat, pelayanan, dan artikel-artikel berita 

terkini dari NAC itu sendiri. 
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                    Gambar 3.15. Website NAC 

       (Sumber: https://www.rumahnatura.com) 

 

Selanjutnya dilakukan juga studi existing kepada rumah rehabilitasi di Indonesia 

yang berada di daerah Jakarta timur, yang di mana tempat rehabilitasi ini juga 

memiliki sosial media untuk mempromosikan rumah atatu tempat terapi rehabilitasi 

tersebut agar menarik perhatian calon pasien agar memilih tempat tersebut. Desain 

pada website ini memiliki turunan warna hijau dari logo, dan mempunyai 

background bergambar rumah rehabilitasinya. 
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  Gambar 3.16. Logo KARISMA 

                 (Sumber: https://www.karisma.or.id/) 

 

b. Yayasan Karisma Sani Madani (YKSM) 

Salah satu tempat rehabilitasi yang cukup dikenal baik  dalam penanganan 

kasus narkotika, berdiri sejak 2002, berlokasi di  Jakarta Timur, memiliki visi 

untuk menyembuhkan pemakai narkoba dari kecanduan. Tidak hanya itu, 

YKSM ini juga membuka konsultasi kerumah bagi orang yang ingin 

mendapatkan penanganan kusus. Logo mempunya warna khas yaitu biru 

dengan sedikit tambahan waarna merah. 

 Facebook fanpage YKSM menjadi salah satu media sosial yang mereka 

miliki tidak begitu aktif, dapat dilihat dari postingan  beberapa lama belakangan 

ini, mereka hanya mengunggah sebulan setidaknya sekali, dan fanpage ini 

memiliki 753 likes. 
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Gambar 3.17. Facebook YKSM 

      (Sumber: https://www.facebook.com/yayasan.sanimadani/) 

 

Sementara  itu YKSM sendiri tidak memiliki akun instagram seperti dua 

kompetitornya yang dimana mereka mempunya instagram untuk mengikuti 

perkembangan zaman di media sosial dalam tujuan membagikan informasi dan 

perkembangan yayasan agar menarik perhatian masyarakat terutama pengguna 

media sosial di semua kalangan. Banner pada facebook YKSM sendiri adalah 

menggunakan foto para konselor yang sedang berkumpul. 

Kemudian media sosial selain facebook yang dimiliki oleh YKSM ini adalah 

website, dimana website ini cukup menarik dan enak dilihat karena menggunakan 

one page parallax dengan desain menarik dan menggunakan keyvisual dan identitas 

yang kuat dengan warna biru merah menjadi ciri khasnya, selain itu didalam website 
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tersebut terdapat juga informasi kontak, lokasi, program dan artikel-artikel yang 

menunjukkan keaktifan mereka di media sosial terutama website yang dapat 

masyarakat kunjungi. Dominasi warna putih ini menunjukkan kesan simple dan 

website ini memiliki desain website parallax, dimana dengan mengeser ke arah 

bawah tanpa membuka tab maka akan terlihat seluruh data dan informasi secara 

ber-urutan. 

 

Gambar 3.18. website YKSM 

         (Sumber: https://www.karisma.or.id/) 

 

Dari kedua kompetitor diatas, mereka belum mempunyai poster digital yang di 

unggah ke sosial media, maka dari itu, keunggulan yang didapatkan oleh KAPETA 

adalah informasi melalui poster digital.  

c. Program Pendidikan 

Selain melakukan studi existing terhadap kompetitor utama KAPETA, dilakukan 

juga media existing terhadap program pedidikan lainya. Tujuannya adalah untuk 
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mendapatkan gambaran yang lebih luas dan general mengenai media promosi bagi 

tempat penanganan kecanduan atau tempat terapi. 

Program rehabilitasi yang dijalankan dari kedua kompetitor tersebut, keduanya 

mempunyai program yang hampir mempunyai program yang sama seperti rawat 

inap dan jalan, hanya saja mereka tidak mempunyai metode yang mengikuti 

perkembangan dengan cara-cara baru seperti menjadikan prilaku tertentu secara 

berulang agar terbiasa dengan hal positif. 

Berdasarkan hasil pencarian terhadap tempat-tempat terapi dan rehabilitasi, dapat 

ditemukan bahwa banyak yayasan atau tempat terapi yang menggunakan warna 

merah sebagai warna utama dari media promosi mereka. 

3.4. Metode Perancangan  

Berdasarkan teori Moriarty, Mitchell dan Wells (2011) dalam kegiatan promosi ada 

empat komponen yang menjadi pedoman untuk efektivitas dalam mnganalisis 

periklanan. Untuk mengidentifikasikan efektivitas dari sebuah iklan, diperlukan ide 

kreatif, strategi, pelaksanaan ide, dan cara penyampaian pesan (hlm. 54). 

a. Strategi Pemasaran 

Tahap pertama yang dilakukan pada perancangan promosi yayasan rehabilitasi 

KAPETA adalah melihat keunggulan apa yang akan di promosikan, dimana akan 

menjadi fokus awal promosi yang akan dirancang. 

b. Ide Kreatif 

Pada tahapan ini akan dilakukan mindmapping dan brainstorming agar menemukan 

ide kreatif dari sebuah perancangan ulang media promosi. Mindmap dan brainstorm 
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ini dapat dilakukan jika sudah memenuhi riset awal dengan melakukan wawancara 

dengan pihak terkait dan studi eksisting. 

c. Pelaksanaan Kreatif 

Melalui brainstorming yang dilakukan tentang bagai mana permasalahan yang akan 

dibahas, mengkategorikan ide-ide dalam perancangan ulang media promosi ke 

dalam konsep desain. Output yang dihasilkan dapat berupa poster, flyer, Facebook 

poster, X-banner, Instagram feeds dan website. 

d. Perancangan dan pembelian media 

Agar KAPETA dapat meningkatkan awarnessnya di masyarakat, maka diperlukan 

penggunaan media yang dapat menjangkau khalayak luas, seperti memanfaatkan 

fitur facebook. Dengan memanfaatkan poster dan e-poster, serta menggunakan 

Instagram feeds dimana juga menggukana fitur ads, dan lainnya. 
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