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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1.  Gambaran Umum Penelitian 

Perancangan media visual kampanye sosial yang dibuat oleh penulis ini 

menggunakan metode pengumpulan data kualitatif berupa wawancara, 

dokumentasi dan observasi (pengamatan), juga kuantitatif berupa survei. 

Wawancara dilakukan dengan mewawancarai para pakar dari bidang kesehatan 

yaitu dokter spesialis fisiologi (fisik dan olahraga), dr. Rika Haryono dan 

profesional health consultant, Adam Yudhityo untuk mengetahui dampak 

fenomena gaya hidup sedentari di kantor dan cara mengatasinya. Penulis juga 

melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner pada para pekerja kantor di 

DKI Jakarta, untuk memperoleh data riil tentang kebiasaan para pekerja selama di 

kantor dan penentuan media yang sesuai dengan tingkah laku para pekerja kantor 

di DKI Jakarta. Penelitian diperkuat dengan observasi secara langsung untuk 

mengamati kondisi kerja di kantor, dan studi pustaka mengenai kampanye sosial, 

kebiasaan duduk terlalu lama beserta penelitiannya terhadap kesehatan, dan teori 

desain komunikasi visual yang sesuai. 

 Sangat penting bagi para pekerja kantor untuk mengetahui bahwa 

kebiasaan duduk terlalu lama dapat menurunkan produktifitas dan menyebabkan 

masalah yang serius pada kesehatan. Duduk di depan komputer untuk 

mengerjakan pekerjaan kantor memang bukan hal yang bisa dihindari, mengingat 
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itu adalah tuntutan pekerjaan. Namun tanpa mengesampingkan pekerjaan, terdapat 

beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko dari dampak terlalu 

lama duduk. Penulis merancang media visual kampanye sosial ini sebagai media 

informasi yang dapat mengedukasi para pekerja kantor sehingga lebih 

memperhatikan hal ini. 

 Yang menjadi target kampanye sosial ini adalah para pekerja kantor yang 

bekerja di daerah Jakarta, dengan rentang sesuai dengan surei yang telah 

didapatkan oleh penulis, yaitu usia 21 hingga 35 tahun. Rentang usia ini sesuai 

dengan batas masa aktif bekerja para pekerja kantor. Golongan A dan B  dipilih 

sebagai target kampanye sosial karena disesuaikan dengan golongan ekonomi 

para pekerja kantor yang memiliki batas minimal pendidikan S1 dan memiliki 

penghasilan tetap. 

 Dengan segmentasi target yang jelas, sirukulasi yang luas, portable, agar 

informasi yang disampaikan dapat bertahan dalam jangka waktu lama, dan efisien 

dalam biaya pembuatan media, penulis menggunakan media below the line 

sebagai media penyampaian kampanye. Aplikasi media yang dibuat meliputi 

poster yang diletakkan di dalam gedung perkantoran, kalender, notes dan buku 

catatan yang bersentuhan langsung dengan target kampanye. Penulis juga 

menggunakan media above the line yaitu majalah, karena dapat menjangkau lebih 

banyak untuk menciptakan kesadaran (awareness).  
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3.2. Data Penelitian 

Wawancara dilakukan dengan dr. Rika Haryono dan Adam Yudhityo. Melalui dr. 

Rika Haryono, penulis mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang 

terjadi dalam gaya hidup para pekerja kantor di DKI Jakarta. Wawancara dengan 

Adam Yudhityo membuat penulis memahami solusi dan penanganan yang harus 

dilakukan untuk mengatasi resiko dari dampak duduk terlalu lama. 

3.2.1. Wawancara 

3.2.1.1. dr. Rika Haryono, SpKO (Dokter Spesialis Fisiologi) 

 Gaya hidup orang di perkotaan, seperti di DKI Jakarta, umumnya 

cenderung memiliki aktivitas fisik yang menurun sesuai dengan 

bertambahnya usia. Usia anak-anak hingga remaja (SD sampai SMA) pada 

dasarnya masih memiliki tubuh yang sangat aktif. Tetapi ketika memasuki 

universitas, aktivitas fisik ini menurun karena salah satunya tidak adanya 

pelajaran olahraga wajib bagi mahasiswa. Penurunan aktivitas fisik ini 

tidak terlalu terlihat dampaknya karena usia remaja masih pada kondisi 

tubuh yang optimal. Memasuki dunia kerja, tubuh menjadi lebih sangat 

tidak aktif.  Sebagian besar orang ke kantor naik kendaraan pribadi, duduk 

di depan komputer sepanjang hari.   

  Padahal standar gaya hidup yang baik untuk kesehatan, selain 

makan makanan yang sehat, juga rutin melakukan aktivitas fisik dan 

olahraga. Di Indonesia, aktivitas fisik sehari-hari saja belum mencapai 

standar bagaimana bisa masuk ke fase exercise (olahraga). Berbeda 
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dengan negara Kanada dan Jepang, yang sudah memiliki grade mengenai 

hal ini. 

  Pola hidup sedentari (pola hidup bermalas-malasan seperti duduk 

di mobil, duduk di depan komputer, duduk di sofa menonton tv) memiliki 

dampak negatif pada kesehatan. Apalagi bila gaya hidup seperti ini terus 

menerus dilakukan secara berulang-ulang. Dampaknya adalah obesitas dan 

sindrom metabolik (darah tinggi, kencing manis, dan kolesterol) yang 

dapat mengganggu produktifitas, hingga meningkatkan resiko terkena 

penyakit kronis seperti stroke, diabetes melitus tipe 2, jantung koroner, dan 

lain sebagainya.  

  Masalahnya masyarakat Jakarta belum memiliki kesadaran karena 

kurangnya pengetahuan bahwa pola hidup sedentari ini dapat berdampak 

buruk bagi kesehatan.  

3.2.1.2. Adam Yudhityo (Profesional Health Consultant) 

Tuntutan pekerjaan membuat seseorang terus duduk di depan komputer di 

kantor selama 5 hingga 6 jam dalam sehari. Secara tidak sadar, kebiasaan 

duduk berjam-jam dalam sehari ini adalah pola hidup yang tidak baik. 

Sakit di punggung, pinggang, bahu, depresi, bahkan resiko penyakit jangka 

panjang adalah efek-efek negatif yang bisa muncul lantaran terlalu banyak 

duduk. Duduk terlalu lama ini akan berdampak lebih buruk kepada orang 

yang memiliki berat badan berlebih (obesitas).  
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  Sebagian besar orang kantor beralasan bahwa mereka tidak 

memiliki waktu untuk berolahraga, atau pekerjaan mereka terlalu 

menumpuk untuk dapat melakukannya. Dengan pertimbangan itu, ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang kantor untuk mengatasi hal 

ini. Melakukan gerakan fisik (olahraga), merupakan cara yang sangat 

efektif untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari terlalu 

lama duduk. Gerakan ini dapat mengurangi hormon kortiso dalam tubuh, 

mengurangi stress pada otot, dan meningkatkan pembakaran lemak 

sehingga mengurangi resiko obesitas dan sindrom metabolik. Dalam 

wawancara ini, Adam Yudhityo memberikan contoh sambil 

memperagakannya.  

  Gerakan pertama, Warm up bertujuan untuk mengendurkan otot 

bahu dan leher. Caranya yaitu dengan duduk tegap, pegang siku kanan 

dengan tangan kiri dan dorong perlahan ke arah pundah kanan. Tahan 

beberapa detik lalu ulangi dengan tangan sebaliknya, dengan repetisi 

hingga 10 kali. Kemudian lakukan stretching for back untuk meregangkan 

otot punggung. Posisikan badan di belakang kursi, dengan posisi kaki 

selebar pinggang, dan dorong pinggul ke belakang. Tahan posisi tersebut 

selama 10 detik dan lakukan pengulangan sebanyak 10 kali. 

  Gerakan ketiga Abductor, untuk meregangkan otot paha bagian 

luar dan bokong. Posisikan tubuh dibelakang kursi, pegang kursi dengan 

kedua tangan, lalu angkat sebelah kaki beberapa derajat dari lantai secara 

perlahan. Lakukan repetisi sebanyak 10 kali. Gerakan berikutnya adalah 
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Core and leg lift  yang bertujuan untuk otot bagian perut dan kaki. Duduk 

di kursi dengan kedua tangan di dada, luruskan salah satu kaki dan angkat 

kaki sehingga tidak menyentuh lantai secara perlahan. Kemudian turunkan 

lagi dan lakukan pengulangan sebanyak 10 kali.  

  Gerakan berikutnya  yaitu Leg squat untuk meregangkan otot kaki. 

Caranya dengan duduk di ujung kursi dan meluruskan tulang punggung, 

posisikan kaki selebar pinggang dengan kedua tangan di samping. Lalu 

angkat badan ke atas menuju posisi berdiri, kemudian duduk kembali. 

Ulangi gerakan hingga 10 kali. Gerakan ini juga berguna untuk 

meningkatkan keseimbangan kaki. 

  Gerakan keenam yaitu dips triceps untuk mengendurkan otot 

tangan. Belakangi meja dengan posisi kedua tangan memegang pinggir 

meja, kemudian turunkan tubuh secara perlahan dan angkat kembali 

hingga posisi berdiri. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 10 kali. 

  Elevate push-up, gerakan ini bertujuan untuk mengendurkan otot 

tangan dan dada. Berdirilah agak jauh dari meja, kemudian dorong berat 

badan ke depan sambil memegang pinggir meja. Namun pastikan bahwa 

meja kokoh untuk melakukan gerakan ini. Lakukan repetisi sebanyak 10 

kali. Gerakan terakhir adalah step up. Gerakan ini bertujuan 

mengendurkan otot betis dan paha bagian belakang. Caranya dengan 

menggerakkan kaki seperti sedang naik tangga dengan cepat. Lakukan 

gerakan ini hingga 10 kali. 
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  Banyak sekali variasi gerakan yang dapat dilakukan, tapi dengan 

hanya melakukan delapan gerakan ini sekali setiap hari di sela-sela duduk, 

dapat mengatasi efek negatif dari duduk terlalu lama, karena gerakan-

gerakan ini merupakan gerakan dasar yang mencakup seluruh bagian 

tubuh. 

  Gerakan ini dapat dilakukan oleh semua pekerja kantor, baik yang 

masih sehat dan bugar, maupun yang sudah memiliki kolesterol tinggi atau 

diabetes. Namun untuk orang yang sudah memiliki penyakit sindrom 

metabolik harus meningkatkan intensitas latihannya. 

  Selain melakukan gerakan ini sekali setiap hari, setiap 2 jam duduk 

harus diselingi dengan berdiri dan berjalan selama 2 hingga 5 menit. 

Untuk mengurangi stress berlebih pada tulang punggung.  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1. Wawancara bersama Adam Yudhityo 
(Sumber: dokumen penulis) 
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3.2.1.3. Audience Journey 

Audience journey adalah bagaimana keseharian dari target audience mulai 

dari pagi hari hingga malam hari. Tujuannya adalah sebagai data pendukung 

bagi penulis dalam membuat rancangan desain kampanye. Penulis 

mengambil sampel dan mewawancarai 2 audiens yang berusia antara 21 

hingga 35 tahun. Berikut adalah keseharian pekerja kantor yang tinggal jauh 

dari kantor (berada di luar Jakarta). 

06.00 Bangun tidur 

06.05 Mandi 

06.45 Naik bis (duduk) 

08.25 Tiba di kantor 

08.30 Antri lift 

08.35 Absen 

09.00 Mulai duduk bekerja (duduk) 

12.00 Istirahat 

12.15 Makan siang catering 

13.30  Kembali bekerja di depan komputer (duduk) 

17.45 Selesai bekerja 

18.10  Naik bis (duduk) 

19.30 Sampai rumah 

19.35 Mandi 

19.45 Nonton tv (duduk) 

20.15 Makan (duduk) 

22.30 Tidur 
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Sedangkan yang dibawah ini merupakan keseharian dari pekerja kantor 

yang bertempat tinggal dekat dengan kantor. 

06.30 Bangun 

06.40 Mandi 

07.30  Berangkat kerja 

08.10 Sampai kantor 

08.15 Antri lift 

08.20  Absen 

08.30  Mulai kerja (duduk) 

08.35 Buka email 

12.00 Istirahat 

13.30  Kembali ke ruang kerja (duduk) 

18.00 Selesai kerja 

18.30  Sampai rumah 

18.35 Mandi 

19.00 Makan malam (duduk) 

20.00  Istirahat nonton tv/ internet (duduk) 

22.00 Menyiapkan materi presentasi (duduk) 

23.00  Tidur 

    Dari kedua audience journey yang penulis dapatkan, prevalensi duduk 

yang lebih lama ditemukan ketika seseorang berada di kantor. Pekerja 

kantor yang tinggal jauh dari kantor menghabiskan waktu lebih lama duduk 

di luar kantor dari pada pekerja kantor yang tinggal dekat dengan kantor, 

yaitu 4.5 jam (mulai dari perjalanan pulang-pergi, makan malam, dan 
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nonton tv di rumah), dan menghabiskan 7 jam duduk di kantor. Sedangkan 

pekerja kantor yang tinggal  dekat dengan kantor menghabiskan 3 jam 

duduk di luar kantor, dan 8 jam duduk di kantor. 

 

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para 

profesional, dan target kampanye, didapatkan bahwa diperlukan sebuah gerakan 

yang dapat menyadarkan para pekerja kantor agar lebih memperhatikan kesehatan 

mereka selagi mereka bekerja. Resiko kesehatan yang ditimbulkan akibat 

fenomena duduk terlalu lama di kantor ini sebenarnya sangat mudah untuk diatasi, 

dengan melakukan gerakan-gerakan olahraga sederhana secara rutin di sela-sela 

bekerja. Dengan mengemas informasi-informasi secara menarik, diharapkan para 

pekerja kantor semakin tertarik melakukan gerakan-gerakan olahraga sederhana 

tersebut. 

3.2.2. Observasi 

Penulis melakukan observasi pada tanggal 10 Oktober 2014 di kawasan 

perkantoran SCBD untuk mendapatkan data lapangan. Tujuan dari observasi ini 

adalah untuk mengetahui rutinitas/ keseharian yang dilakukan oleh para pekerja 

kantor, baik ketika di dalam ruang kantor, maupun ketika keluar makan siang. 

Sehingga penulis dapat menentukan media apa yang sesuai diterapkan dan efektif 

dalam kampanye sosial ini.  

 Penulis mendatangi empat gedung kantor, yaitu gedung Menara Sudirman, 

gedung Summit Mas, gedung Plaza Asia, dan gedung Grahaniaga. Selain itu 
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penulis juga melakukan observasi di halte bis, dan busway dekat kawasan 

perkantoran.  

 

 

 

 Gambar 3.2. merupakan lift dari gedung kantor Summit Mas yang terdapat 

pada lantai 9. Pada luar lift, terdapat beragam poster yang tertempel sehingga 

setiap orang yang sedang menunggu lift dapat membaca dan menerima informasi 

yang diberikan. Peletakan poster ini cukup efektif karena gedung yang memiliki 

puluhan lantai ini memiliki waktu tunggu lift yang cukup lama, sehingga banyak 

waktu yang dihabiskan berdiri di depan lift. Waktu menunggu ini dapat 

dimanfaatkan dengan baik sebagai waktu untuk penyajian informasi melalui 

media poster. 

Gambar 3.2. Lift gedung Summit Mas 
(Sumber: dokumen penulis) 
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 Waktu lama yang dihabiskan para pekerja kantor di meja kantor masing-

masing sangat efektif bila dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara 

intensif melalui media-media yang dekat dengan mereka selama bekerja.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Kantor Japan Foundation 
(Sumber: dokumen penulis) 

 

Gambar 3.4. Kantor CIMB Niaga 
(Sumber: dokumen penulis) 

 

Perancangan Visual..., William Setiawan, FSD UMN, 2015



 62 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Kantor MAPI 
(Sumber: dokumen penulis) 

 

Gambar 3.6. Koridor I halte busway 
(Sumber: dokumen penulis) 
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 Penulis mengamati perilaku para pekerja kantor, disetiap waktu luang 

yang tersedia baik di dalam kantor maupun dalam perjalanan menuju kantor, 

mereka mengeluarkan smartphone untuk membunuh waktu. Ketika mereka 

memiliki waktu yang singkat, mereka akan mengecek notifikasi smartphone 

mereka. Dan ketika mereka memiliki waktu yang lebih lama, mereka akan 

membuka berbagai aplikasi seperti sosial media, dan berita online. Dengan 

pengamatan penulis ini, smartphone dapat menjadi salah satu media yang efektif 

untuk menyampaikan pesan ke para pekerja kantor di DKI Jakarta.  

3.2.3. Survei 

a. Kuisioner 

Kuesioner dilakukan untuk memverifikasi data yang penulis dapatkan dari 

narasumber maupun studi pustaka sehingga data yang penulis gunakan benar-

benar valid. Kuesioner disebarkan kepada 90 responden di 3 gedung perkantoran 

di DKI Jakarta yaitu di daerah Thamrin Sudirman dan SCBD.  

 

51%	  
49%	  

Gender	  

Pria	  

Wanita	  

Gambar 3.7. Gender responden 
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 Hasil diagram di atas menunjukkan jenis kelamin dari total responden 

kuesioner. Sebesar 51% responden berjenis kelamin pria, dan 49% berjenis 

kelamin wanita. Oleh karena hasil diatas, maka target kampanye penulis adalah 

pekerja kantor berjenis kelamin pria dan wanita. 

 

  

 Hasil data dari responden kuesioner menunjukkan bahwa usia para pekerja 

kantor tersebar dengan rata. Peringkat pertama adalah usia 31-35 tahun dengan 

presentase sebesar 21%. Peringkat kedua usia 36-40 tahun dengan presentase 

19%. Peringkat ketiga usia 26-30 tahun dengan presentase 18%, peringkat 

keempat usia 21-25 tahun dengan presentase 15%. Peringkat kelima usia 46-49 

tahun dengan presentase 14%, diikuti dengan usia 41-45 tahun dengan presentase 

13%. Dengan hasil kuesioner tersebut, umur target utama kampanye yang 

ditentukan adalah para pekerja berusia 21-35 tahun dengan total presentase 

sebesar 54% dengan tujuan utama mencegah resiko yang dapat ditimbulkan dari 

duduk terlalu lama. 

15%	  

18%	  

21%	  
19%	  

13%	  
14%	  

Usia	  

21-‐25	  

26-‐30	  

31-‐35	  

36-‐40	  

41-‐45	  

46-‐49	  

Gambar 3.8. Usia responden 
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 Diagram di atas menunjukkan data tingkat pendidikan dari keseluruhan 

responden kuisinoer. Hasil kuesioner menunjukkan mayoritas pekerja kantor 

berpendidikan Sarjana dengan presentase sebesar 89%, diikuti dengan Diploma 

sebesar 11%. Dengan tidak ada sama sekali pekerja kantor yang berpendidikan 

SMA kebawah.  

 

89%	  

11%	  

Pendidikan	  Terakhir	  

Sarjana	  

Diploma	  

34%	  

23%	  

21%	  

22%	  

Lama	  Bekerja	  di	  Kantor	  

1	  Minggu	  -‐	  6	  Bulan	  

7	  Bulan	  -‐	  2	  Tahun	  

3	  Tahun	  -‐	  5	  Tahun	  

6	  Tahun	  -‐	  15	  Tahun	  

Gambar 3.9. Pendidikan terakhir responden 

Gambar 3.10. Periode bekerja di kantor 
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 Diagram di  atas menunjukkan periode para pekerja telah bekerja di 

kantor, sesuai dengan data yang didapat dari responden kuesioner. Peringkat 

pertama adalah periode 1 minggu sampai 6 bulan dengan presentase sebesar 34%. 

Peringkat berikutnya adalah periode 7 bulan sampai 2 tahun dengan presentase 

sebesar 23%. Periode 6 tahun sampai 15 tahun dengan presentase sebesar 22%, 

diikuti dengan periode 3 tahun sampai 5 tahun sebesar 21%. 

 Dari hasil kuesioner, didapatkan fakta berupa para pekerja kantor yang 

telah bekerja selama diatas 7 bulan lebih sering merasakan otot pegal dan 

memiliki kolesterol yang tinggi. 

 

 

 Diagram di atas merupakan rutinitas jam bekerja dalam sehari sesuai 

dengan data yang didapat dari responden kuesioner. Terlihat bahwa mayoritas 

pekerja memiliki jam kerja selama 10 jam dengan presentase sebesar 52%. Dan 

11%	  

28%	  

52%	  

9%	  

Berapa	  Lama	  Jam	  Kerja	  Anda	  Dalam	  
Sehari?	  

8	  jam	  

9	  jam	  

10	  jam	  

11	  jam	  

Gambar 3.11. Lama jam kerja dalam sehari 
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peringkat kedua selama 9 jam dengan presentase sebesar 28%. Kemudian diikuti 

dengan jam kerja selama 8 jam sebanyak 11%, dan 11 jam sebanyak 9 %. Dari 

hasil diatas akan didapatkan perbandingan lamanya seorang pekerja kantor duduk 

dibandingkan dengan jam kerjanya dalam sehari. 

  

  

 Diagram di atas menunjukkan lamanya pekerja kantor duduk selama di 

kantor. Intensitas tertinggi adalah 5 jam dan 6 jam dengan presentase sebesar 46% 

dan 32%. Sebesar 12% pekerja kantor duduk selama 4 jam dalam sehari. Dan 

sisanya duduk selama 7 jam dan 3 jam sebesar 6% dan 4%. 

 Dari data di atas, disimpulkan bahwa 60% dari jam kerja pekerja kantor 

dalam sehari dihabiskan dengan duduk di belakang meja. 

 

4%	   12%	  

46%	  

32%	  

6%	  

Berapa	  Lama	  Anda	  Duduk	  di	  Kantor	  
Dalam	  Sehari?	  

3	  jam	  

4	  jam	  

5	  jam	  

6	  jam	  

7	  jam	  

Gambar 3.12. Lama duduk di kantor dalam sehari 
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 Diagram di atas menunjukkan pengalaman yang dirasakan responden 

kuesioner setelah duduk lama. Sebanyak 87% responden merasakan badan pegal 

atau otot nyeri selama duduk lama. Sedangkan 13% responden tidak merasakan 

hal serupa. 

 

87%	  

13%	  

Apakah	  Anda	  Merasakan	  Badan	  Pegal	  
atau	  Otot	  Nyeri	  Selama	  Anda	  Duduk	  

Lama?	  

Ya	  

Tidak	  

61%	  
22%	  

17%	  

Apakah	  Anda	  Memiliki	  Kadar	  
Kolesterol	  yang	  Tinggi	  (Diatas	  200)?	  

Ya	  

Tidak	  

Tidak	  tahu	  

Gambar 3.13. Merasakan badan pegal atau otot nyeri selama duduk lama 

Gambar 3.14. Kadar kolesterol tinggi 
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 Diagram di atas menunjukkan kadar kolesterol yang dimiliki oleh 

responden kuesioner. Sebanyak 61% responden memiliki kolesterol yang tinggi, 

sedangkan 22% menjawab tidak, dan 17% tidak tahu. 

 Data yang didapatkan menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

kadar kolesterol tinggi adalah responden yang sudah bekerja diatas 3 tahun hingga 

15 tahun. Responden yang memiliki kadar kolesterol tinggi juga merupakan 

responden yang duduk selama 5-6 jam di kantor sehari. 

 

 

 

 Diagram di atas menunjukkan pengetahuan responden terhadap informasi 

mengenai dampak negatif dari duduk terlalu lama. Mayoritas responden sebesar 

89% tidak mengetahui dampak negatif duduk terlalu lama. Sebanyak 11% 

responden sudah mengetahui informasi tersebut. Melalui data yang penulis 

11%	  

89%	  

Apakah	  Anda	  Sudah	  Mengetahui	  Duduk	  
Terlalu	  Lama	  Dapat	  Meningkatkan	  Resiko	  

Penyakit	  Kronis	  dan	  Berujung	  Pada	  
KemaHan?	  

Mengetahui	  

Tidak	  Mengetahui	  

Gambar 3.15. Tingkat pengetahuan mengenai masalah duduk terlalu lama 
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dapatkan ini, diperlukan adanya sebuah kampanye yang memberikan informasi 

mengenai dampak-dampak negatif dari duduk terlalu lama. 

 

 

 

 Diagram di atas menunjukkan kebiasaan responden kuesioner melakukan 

peregangan otot di sela-sela duduk. Penulis mendapatkan bahwa 93% responden 

tidak melakukan peregangan otot di sela-sela duduk bekerja. Sedangkan 7% 

responden melakukan peregangan otot di sela-sela duduk bekerja. Melalui data 

tersebut, perlu diberikan informasi sebagai pengetahuan bagi para pekerja 

mengenai pentingnya melakukan peregangan, dan cara-cara melakukannya. 

 

 

7%	  

93%	  

Apakah	  Anda	  Sering	  Melakukan	  
Peregangan	  Otot	  di	  Sela-‐sela	  Anda	  Duduk	  

Bekerja?	  

Melakukan	  

Tidak	  Melakukan	  

Gambar 3.16. Peregangan otot di sela-sela duduk bekerja 
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 Diagram di atas menunjukkan ketersediaan waktu responden selama 10-15 

menit untuk melakukan peregangan otot di sela-sela duduk bekerja. Sebanyak 

87% responden kuesioner dapat menyisihkan waktu mereka 10 hingga 15 menit 

untuk melakukan peregangan. Sebanyak 13% responden tidak dapat menyisihkan 

waktunya. 

 

87%	  

13%	  

Apakah	  Anda	  Dapat	  Menyisihkan	  Waktu	  
10-‐15	  menit	  Untuk	  Melakukan	  

Peregangan	  Otot	  Sekali	  Dalam	  Sehari	  di	  
Sela-‐sela	  Anda	  Duduk	  Bekerja?	  

Dapat	  Menyisihkan	  Waktu	  

Tidak	  Dapat	  Menyisihkan	  

83%	  

17%	  

Jenis	  Penyajian	  Informasi	  SeperH	  Apa	  
yang	  Lebih	  Membuat	  Anda	  Tertarik?	  

Fotografi	  

Ilustrasi	  

Gambar 3.17. Ketersediaan menyisihkan waktu 10-15 menit untuk peregangan otot 

Gambar 3.18. Penyajian informasi yang lebih menarik 
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 Diagram di atas menunjukkan jenis penyajian informasi yang membuat 

responden kuesioner tertarik. Jenis penyajian informasi dengan menggunakan 

fotografi lebih membuat responden tertarik dengan presentase sebesar 83%. 

Sedangkan jenis penyajian informasi dengan menggunakan ilustrasi hanya sebesar 

17% responden. 

 Melalui kuisioner di atas, penulis memperoleh data lebih lengkap berupa 

karakteristik dari target kampanye, gaya hidup, dan kecocokan media yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi. 

b. Audience Insight 

 Audience insight adalah keinginan dari target audience yang ada di bawah 

alam sadar mereka. Untuk menemukan audience insight, penulis melakukan 

penelitian dengan memberikan pertanyaan melalui kuesioner. Pertanyaan yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah anda memiliki kadar kolesterol yang tinggi? 

2. Bila iya, sejak kapan anda mengetahui hal tersebut? 

3. Apakah anda sering melakukan peregangan otot di sela-sela anda duduk 

bekerja? 

4. Mengapa? 

 Melalui pertanyaan tersebut, penulis menemukan bahwa mayoritas para 

pekerja memiliki kadar kolesterol yang tinggi, dan mereka mengetahui hal 

tersebut pada usia 35 tahun keatas. Selain itu, para pekerja kantor tidak melakukan 
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peregangan di sela-sela mereka duduk lama ketika bekerja. Alasan yang utama 

adalah karena mereka tidak tahu untuk apa dan bagaimana cara melakukan 

peregangan. 

3.2.4. Analisis Target 

Analisis STP (Segmenting, Targeting, dan Positioning) penulis lakukan untuk 

meyakinkan agar strategi kampanye ini tepat sasaran. 

1. Segmenting 

a. Demografis 

1. Gender  : pria dan wanita 

2. Usia  : 21 – 35 tahun 

3. Pekerjaan : pekerja kantor 

4. Kelas Sosial : menengah atas 

b. Psikografis 

Memiliki gaya hidup yang teratur, kantoran, urban, confident, free-

thinking, independent-minded individuals, busy business people, 

educated, love modern culture, articulate and marketing savvy. 

c. Geografis 

Kawasan perkantoran di DKI Jakarta. 

2. Targeting 

Yang menjadi target kampanye sosial adalah para pekerja kantor baik pria 

maupun perempuan berusia antara 21 hingga 35 tahun, yang memiliki gaya 
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hidup sibuk, free-thinking, confident, independent-minded individuals, 

educated, dan love modern culture. 

3. Positioning 

Kampanye sosial ini fokus untuk menjadi panduan bagi para pekerja kantor 

untuk mengurangi dampak negatif dari duduk terlalu lama. 

3.2.5. Analisis SWOT 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dengan menggunakan analisis SWOT 

(Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat), penulis memperoleh gambaran 

keseluruhan mengenai apa yang harus dioptimalkan sesuai dengan potensi yang 

ada. Berikut analisis SWOT kampanye ini. 

1. Strength 

Belum ada kampanye sosial serupa di Indonesia yang berfungsi untuk 

menyampaikan akan bahaya dari duduk terlalu lama kepada masyarakat, secara 

spesifik di daerah perkantoran DKI Jakarta. Karena itu, hal ini menjadi kekuatan 

dari kampanye yang penulis buat. 

2. Weakness 

Kampanye ini membutuhkan keseriusan dari audiens untuk mau melakukan 

gerakan sit and fit secara rutin. Karena itu media sosial diperlukan untuk 

memberikan motivasi kepada audiens, dan konten dari gerakan sit and fit harus 

secara rutin di update sehingga audiens tidak kehilangan interest-nya. 
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3. Opportunity 

Trend besar dunia mulai tertuju kepada kesehatan manusia, terlihat dari 

banyaknya perangkat-perangkat elektronik sekarang yang dapat digunakan untuk 

memantau kebugaran dan kesehatan tubuh. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

Indonesia, khususnya masyarakat di kota besar seperti DKI Jakarta sudah mulai 

memperhatikan kesehatan tubuh mereka. Mulai dari maraknya penggunaan 

smartphone, smartband, maupun gadget lain untuk mendukung kegiatan olahraga 

yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Serta belum adanya kampanye serupa 

dapat digunakan  

4. Threat 

Kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah terhadap bahaya dari duduk 

terlalu lama yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Rendahnya 

pengetahuan masyarakat akan hal ini disebabkan karena hal ini merupakan hasil 

penelitian yang tergolong baru. 

3.2.6. Study Referensi 

Contoh infografis The Truth About Sitting Down pada Gambar 3.19. bukan 

merupakan infografis yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia. Tampilan yang 

dibuat menggunakan ilustrasi dan tipografi komikal yang bergaya menakut-nakuti 

cocok untuk anak muda, dengan layout seperti kolom pada komik. Warna yang 

digunakan adalah merah dan warna turunannya yang senada, juga  hitam dan 

putih. Tipografi pada header bersifat asimetris dengan tebal huruf yang tidak 

konsisten. Sedangkan pada body text yang digunakan adalah font jenis sans-serif 
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yang mudah dibaca, tegak dan konsisten. Infografis ini ditujukan untuk ditaruh 

pada media online seperti website. Tata letak informasi dibuat terstruktur untuk 

memudahkan pembaca memahami informasi secara bertahap. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoh infografis kedua, Sitting Disease by The Numbers pada Gambar 

3.20. dibuat dengan tampilan yang minimalis, rapih, terstruktur, serta informatif. 

Terlihat tampilan yang bersifat modern ini di desain untuk orang dewasa yang 

bekerja di kantor. Warna yang digunakan dominan hijau, dengan teks hitam dan 

Gambar 3.19. The truth about sitting down 

Gambar 3.20. Sitting disease 
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putih. Hijau di sini melanbangkan identitas brand Zero Gravity Tables yang 

mengutamakan kesehatan pengguna.   

3.3. Mind Mapping 

Setelah penulis memperoleh data-data dari wawancara, observasi, survey, dan 

studi pustaka, tahapan desain yang penulis lakukan berikutnya adalah membuat 

mind map. Mind mapping dilakukan untuk mendapatkan ide-ide perancangan 

berdasarkan data yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil mind mapping, 

diperoleh banyak kata kunci yang dapat digunakan oleh penulis dan membantu 

penulis  dalam perancangan pembuatan kampanye sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Mind mapping 1 
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3.4. Strategi Kampanye 

3.4.1. Konsep Kreatif 

Kampanye ini termasuk dalam jenis kampanye sosial (ideological of cause) yang 

bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. Informasi mengenai duduk terlalu 

lama yang dapat mengakibatkan berbagai resiko kesehatan belum banyak 

diketahui oleh masyarakat. Kampanye ini akan memberikan informasi untuk 

merubah cara pandang dan cara pikir para pekerja kantor di DKI Jakarta sehingga 

lebih memperhatikan kesehatan mereka ketika berada di dalam kantor. Tujuan 

dari kampanye ini adalah meningkatkan kebugaran dan menurunkan resiko 

terkena penyakit kronis bagi para pekerja kantor yang dituntut untuk berjam-jam 

Gambar 3.22. Mind mapping 2 
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duduk di depan komputer dengan mengajak para pekerja kantor melakukan 

gerakan olahraga sederhana. 

 Konsep kampanye sosial ini mempunyai target utama yaitu pria dan 

wanita, berusia 21 hingga 35 tahun. Strategi kampanye akan dibuat dengan 

tahapan: 

1. raising awareness : bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik 

terhadap masalah duduk terlalu lama ini, dengan cara memvisualisasikan 

bahwa duduk terlalu lama berbahaya bagi kesehatan. 

2. raising interest dan desire : bertujuan untuk menumbuhkan minat audiens 

sehingga memiliki keinginan untuk melihat lebih jauh tentang kampanye 

ini. Pada tahap ini, penulis menyajikan informasi berupa fakta-fakta yang 

dialami oleh para pekerja kantor di DKI Jakarta, dan resiko kesehatan 

yang dapat diderita. 

3. practice guiding : merupakan tujuan utama dari kampanye ini, yaitu para 

pekerja kantor melakukan gerakan-gerakan Sit and Fit yang telah disajikan 

melalui media-media pada kampanye. 

4. motivating : Audiens diharapkan melakukan gerakan Sit and Fit secara 

rutin sehingga diperlukan sesuatu yang dapat memotivasi dan 

mengingatkan, seperti reward setiap audiens selesai melakukan gerakan, 

update gerakan, dan sosial media yang sangat penting mengingat 

karakteristik para pekerja kantor yang peduli terhadap pengakuan sosial. 

5. reminding : Mengingatkan audiens agar rutin melakukan gerakan Sit and 

Fit. 
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3.4.2. Pesan Kampanye 

Pesan yang ingin penulis sampaikan pada tahap raising awareness yaitu ‘sitting 

can kill you’ atau ‘duduk dapat membunuhmu’. Penulis memilih pesan tersebut 

sesuai dengan brainstorming dan teknik kampanye yang telah dirancang. 

Selanjutnya pada tahap informasi, penulis ingin memudahkan audiens dalam 

mencerna informasi dan melakukan gerakan Sit and Fit, mengingat profil para 

pekerja kantor yang sibuk. 

3.4.3. Teknik Kampanye 

Nama kampanye yang dipilih adalah Sit and Fit, untuk memudahkan audiens 

memahami dalam sekali membaca nama bahwa ini adalah sebuah gerakan 

olahraga untuk tetap fit meski duduk lama sekalipun. Dalam kampanye sosial ini, 

teknik persuasi yang digunakan adalah teknik ya-ya. Penggunaan teknik ini 

dimaksudkan agar dengan visualisasi yang penulis buat, audiens sadar bahwa 

mereka juga melakukan hal yang sama (duduk terus menerus di kantor). Teknik 

komunikasi yang digunakan yaitu teknik coersion. Karena dampak dari fenomena 

ini belum dirasakan langsung oleh audiens, maka penggunaan teknik menakut-

nakuti ini sangat efektif untuk menimbulkan rasa khawatir sehingga dapat 

memaksa audiens untuk menaruh perhatian lebih. Teknik kreatif yang penulis 

gunakan untuk memvisualisaikan pesan kampanye pada tahap raising awareness 

adalah dengan memetaforakan ‘kill’ dengan batu nisan sebagai lambang kematian. 

Tulisan RIP digunakan untuk menekankan bahwa itu adalah batu nisan.  

 Duduk terlalu lama bukanlah pembunuh yang instan, namun memerlukan 

waktu lama. Hal ini pada poster digambarkan dengan tangan-tangan dari belakang 
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batu nisan yang perlahan-lahan meraba dan ingin mencekik pekerja. Sosok 

pekerja yang tidak tahu bahkan tidak peduli akan bahaya yang sedang dialaminya 

divisualisasikan melalui ekspresi muka dan gestur tubuh pekerja. Ruang kantor 

dibuat dengan suasana suram untuk menimbulkan efek mencekam, sesuai dengan 

teknik yang dijelaskan di atas. Headline yang penulis buat adalah ‘Hati-hati ada 

pembunuh di kantormu’. Headline ini dipilih karena dapat menarik perhatian 

pembaca, juga untuk menginformasikan bahwa tanpa disadari di kantor yang 

setiap hari Anda kunjungi ada pembunuh yang bersembunyi. Bodytext diawali 

dengan fakta yang fenomena ini, yaitu ‘Duduk terlalu lama adalah penyebab 

kematian tertinggi ke-4 di dunia’. Dilanjutkan dengan ajakan untuk melihat 

informasi lebih jauh ‘Temukan cara menjaga tubuh agar tetap bugar dengan Sit 

and Fit’. Audiens diarahkan untuk meng-scan Qrcode yang ada untuk mengunduh 

aplikasi mobile. 

3.4.4. Media Kampanye 

 

 

Tahap raising awareness Tahap informasi 

Poster Aplikasi mobile 

Iklan majalah Kalender 

Iklan online Stiker 

Ambient ads Agenda 

Aplikasi multimedia  

Tabel 3.1. Media Kampanye 
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3.4.5. Jadwal Placement 

 

 

 

 

 

 

3.4.6. Budget Kampanye 

 

Media Jumlah Harga Satuan Total 

Poster A3 500 /A2 2000 /A2 1.000.000 

Iklan Majalah 3 21.500.000 64.500.000 

Iklan Online 2 5.000.000 10.000.000 

Aplikasi multimedia 1 5.000.000 5.000.000 

Kalender Meja 800 3500 2.800.000 

Agenda 800 10000 8.000.000 

Sticker 4500 1500 6.750.000 

Aplikasi 1 1.000.000 1.000.000 

Design 1 15.000.000 15.000.000 

Total 104.050.000 

 

Media Maret April 

Poster, Ambient media         

Ads         

Aplikasi Multimedia         

Kalender         

Aplikasi Mobile         

Agenda, Stiker meja         

Tabel 3.2. Jadwal Placement Media 

Tabel 3.3. Budget Kampanye Sosial 
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