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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Dalam perancangan media kampanye listrik prabayar ini penulis menggunakan 

metode kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak PT. PLN dan 

pelanggan listrik paskabayar didaerah Tangerang sebagai sumber acuan data 

deskriptif mengenai listrik prabayar. Selain melalui wawancara, penulis juga 

menyebarkan kuisioner kepada para pelanggan listrik paskabayar dan prabayar, hal 

tersebut dilakukan untuk mendapatkan data mengenai keefektifan media kampanye 

listrik prabayar yang sudah pernah dilakukan oleh PT PLN. Dalam perancangan ini 

juga akan menggunakan tinjauan pustaka mengenai kampanye sosial, listrik prabayar 

PLN, dan teori-teori pada desain komunikasi visual. 

 Penggunaan sistem berlangganan listrik paskabayar sebenarnya tidak 

memiliki masalah selama tagihan listrik dibayar secara benar setiap bulannya, akan 

tetapi pada kenyataan tidaklah seperti itu, melainkan terdapat pelanggan yang sengaja 

atau tidak sengaja menunda membayar tagihan, sehingga tagihan menunggak dan 

merugikan pihak PLN. Selain permasalahan tersebut pemakaian listrik paskabayar 

yang tidak memiliki batas pemakaian cenderung menghasilkan pemborosan 

pemakaian listrik, khususnya pada daerah perumahan. Oleh karena itu untuk 

menghindari kedua hal tersebut PLN menciptakan listrik prabayar. 
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Pada laporan ini akan dibahas mengenai perancangan media kampanye listrik 

prabayar dalam mengajak untuk menggunakan listrik prabayar dan memberikan 

informasi mengenai keuntungan dan kelebihan listrik prabayar yang selama ini masih 

kurang diketahui oleh para pelanggan listrik paskabayar. 

 Target kampanye sosial ini ditujukan untuk para pelanggan listrik PLN  di 

daerah Jabodetabek, dengan umur 17 tahun keatas karena umur tersebut ialah umur 

saat seseorang dapat memiliki KTP sebagai salah satu syarat berlangganan listrik 

prabayar. Target status ekonomi target adalah ekonomi menengah karena dengan 

tingkat ekonomi tersebut dianggap memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki 

masalah dengan tagihan setelah pemakaian listrik yang tidak terkendali. 

 Target kampanye yang dituju merupakan para pelanggan listrik paskabayar di 

daerah perumahan Jabodetabek. Berdasarkan target yang  dapat terdefinisikan dan 

dikategorikan sebagaimana diatas maka penggunan media-media below the line 

menjadi pilihan yang lebih sesuai dan efektif dalam penyampaian informasi. Media 

below the line yang digunakan adalah, poster, brosur, dan flyer yang akan disebarkan 

dilingkungan perumahan, kantor-kantor kelurahan, kecamatan, perpajakan dan loket-

loket listrik prabayar serta memasang iklan di internet. Hal tersebut dilakukan untuk 

memberikan informasi secara jelas dan langsung kepada target kampanye yang 

bersangkutan. Selain itu Media abow the line seperti iklan di koran dan tabloid juga 

dapat digunakan sebagai media pendukung karena kemudahan dan daya jangkau 

penyebaran informasinya yang cukup luas. 
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3.1.1. Data 1 

 3.1.1.1 Wawancara 

 Penulis melakukan wawancara dengan salah satu perwakilan PT. PLN 

 distribusi Jakarta dan Tangerang yaitu ibu Aloysia Paulina F. Gosal selaku 

Supervisor Pemasaran Pelayanan Pelanggan. Melalui wawancara tersebut 

penulis mendapatkan data primer mengenai fenomena listrik prabayar dan 

perkembangan kampanye dalam mengenalkan listrik prabayar kepada 

masyarakat yang sejauh ini PT PLN sudah lakukan,  yang kemudian hasil 

wawancara tersebut dicatat dan disimpulkan menjadi data primer. 

a. Aloysia Paulina F. Gosal ( Spv. Pemasaran Pelayan Pelanggan PT. 

PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang )  

Listrik Prabayar atau listrik pintar merupakan hasil inovasi PT PLN yang 

diluncurkan sejak 2008 dalam memperbarui sistem berlangganan listrik 

untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kebebasan lebih 

terhadap para pelanggan listrik. Dimana listrik prabayar memiliki 

kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan sistem berlangganan secara 

paskabayar, seperti kemampuan mengendalikan pengeluaran untuk 

pemakaian listrik dan pemakaian listrik yang dapat disesuaikan dengan 

kemampuan membayar. Kelebihan listrik prabayar disisi lain adalah pihak 

PLN menjadi dapat lebih mudah memonitor jika terjadi suatu masalah, 
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tidak harus melakukan pengecekan langsung terhadap pemakaian listrik 

pelanggan seperti pada sistem paskabayar, dan dapat menghindari 

kesalahan saat pencatatan tagihan pelanggan. 

 Selain memberikan kemudahan dan kebebasan kepada pelanggan, 

dengan adanya listrik prabayar juga dapat mengurangi kerugian yang 

sering kali ditimbulkan dari pemakaian listrik paskabayar seperti, adanya 

tunggakan tagihan, ketepatan pembayaran tagihan dan perilaku boros saat 

pemakaian listrik. 

 Perilaku boros seorang pelanggan listrik merupakan contoh yang tidak 

baik meskipun pelanggan tersebut tetap dapat membayar tagihan yang 

dibebankan, karena bagaimana pun listrik yang digunakan memerlukan 

energi yang tidak sedikit untuk menghasilkannya. Sehingga sejak 2011 

pelanggan Jabodetabek khususnya di daerah perumahan aktif  di 

sosialiasikan dan dijelaskan hingga mengerti mengenai adanya listrik 

prabayar, dan diharapkan bagi yang sebelumnya menggunakan listrik 

paskabayar beralih menjadi listrik prabayar demi kebaikan bersama. Usaha 

sosialisasi yang telah PT PLN lakukan sejak 2011 diantaranya adalah  

melalui: 

1. Mengadakan sosialiasi ke daerah-daerah perumahan 

2. Mengadakan pameran yang berkaitan dengan listrik prabayar 
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3. Melakukan sosialisasi melalui call center PLN 123 

4. Membuat iklan di koran 

5. Membuat waktu promo untuk tambah daya gratis 

6. Mengadakan talkshow di radio 

7. Membuat iklan untuk media online dan print out 

Selain melangsungkan sosialiasi kepada pelanggan, PT PLN juga 

mempunyai program pengalihan sistem berlangganan melalui perubahan 

tambah daya ataupun turun daya. Melalui program ini bagi pelanggan 

yang ingin merubah daya maka akan wajib dialihkan menjadi listrik 

prabayar, bagi pelanggan yang tidak ingin berpindah maka akan 

dijelaskan hingga benar-benar jelas dan mengerti, dan untuk menambah 

kepercayaan pelanggan PLN memberikan nomor kontak yang dapat 

dihubungi jika terjadi suatu masalah atau ketidakpuasan pada saat 

pemakaian berlangsung.  
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3.1.1.2. Kuisioner 

Kuisioner dilakukan untuk memverifikasi data yang sebelumnya telah 

didapatkan dari nara sumber dan teori studi pustaka. Kuisioner disebarkan 

secara acak kepada 50 orang pelanggan listrik prabayar dan paskabayar PLN. 

 

Gambar 3.1 Masalah listrik paskabayar 

 

Diagram diatas merupakan masalah mayoritas yang pernah dialami 

oleh 26 dari 50 responden kuisioner yang menunjukan bahwa 12 orang pernah 

mengalami tagihan boros, 10 orang telat membayar tagihan, dan 2 orang yang 

catatan tagihannya tidak sesuai. Sehingga alasan pertama pada masalah 

pemakaian listrik paskabayar dapat dijadikan keunggulan dalam kampanye 

yaitu tagihan boros yang dapat dihindari dengan menggunakan  listrik 

prabayar karena pemakaian dapat lebih jelas terkontrol. 

12	  

10	  

2	   2	  

Masalah	  pelanggan	  listrik	  paskabayar	  

Tagihan	  boros	  
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Catatan	  >dak	  sesuai	  

Lainnya	  
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Gambar 3.2 Media informasi listrik prabayar 

 

Diagram diatas adalah diagram yang menunjukkan tentang sumber 

media para 44 responden dalam mengetahui listrik prabayar. Pada urutan 

pertama adalah teman atau saudara dengan jumlah 20 orang, pada urutan 

kedua  berasal dari televisi dengan jumlah 9 orang, urutan ketiga dengan 5 

orang melalui brosur, sedangkan yang lainnya berasal dari website dan koran 

dengan jumlah 4 dan 3 orang. Sehingga dapat dilihat diatas bahwa melalui 

teman atau saudara merupakan cara yang efektif dalam menyebarkan 

informasi diluar dari peran serta media yang berbentuk alat atau benda seperti 

brosur dan televisi. 
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Gambar 3.3 Alasan menggunakan listrik prabayar 

 

Diagram diatas adalah hasil kuisioner pada 17 dari 50 responden yang 

menggunakan listrik prabayar. Pada posisi pertama dengan 13 orang yang 

mempunyai alasan pemakaian listrik prabayar hemat dan dapat diatur, pada 

posisi kedua ialah listrik prabayar yang sudah diatur oleh PLN dari awal 

pemakaian dengan jumlah 3 orang, dan posisi ketiga yaitu dengan alasan 

privasi lebih terjaga dengan jumlah 1 orang. Oleh karena itu alasan pada 

posisi pertama menjadi alasan utama yang sesuai untuk ditonjolkan pada 

media kampanye yang akan dibuat. 
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Gambar 3.4 Media mempengaruhi keputusan 

 

Diagram diatas adalah diagram yang berisi mengenai media yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan seluruh 50 responden pelanggan PLN 

paskabayar ataupun prabayar. Pada urutan pertama yaitu televisi dengan 

jumlah 22 orang, urutan kedua yaitu brosur dengan jumlah 8 orang, urutan 

ketiga yaitu website dengan jumlah 6 orang. Sehingga dapat dilihat dari 

diagram diatas karena kemudahan dan cara penyampaian informasinya yang 

menarik dibandingkan dengan media-media lainnya televisi menjadi media 

yang banyak dianggap mempengaruhi keputusan, namun karena target 

kampanye yang dituju merupakan kalangan menengah yang spesifik maka 

brosur menjadi pilihan utama dalam penyebaran informasi kampanye.  
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Gambar 3.5 Alasan tidak menggunakan listrik prabayar 

 

Diagram diatas adalah diagram yang berisi mengenai alasan 17 orang 

pelanggan listrik paskabayar yang tidak ingin berpindah menjadi listrik 

prabayar meskipun sudah diberikan penjelasan mengenai keuntungan dan 

kelebihan listrik prabayar. Pada peringkat pertama yaitu karena merepotkan 

dengan jumlah 12 orang, peringkat kedua yaitu karena tidak ada masalah 

dengan listrik paskabayar dengan jumlah 5 orang, dan pada peringkat ketiga 

dengan jumlah 1 orang karena alasan tidak terbiasa. Sehingga terlihat karena 

prosedur listrik prabayar yang menggunakan pulsa, orang-orang cenderung 

merasa direpotkan dan enggan untuk berpindah menjadi listrik prabayar. 

Kesimpulan yang didapat yaitu masalah mayoritas responden 

pelanggan listrik PLN yang pernah mengunakan listrik paskabayar ialah 

tagihan listrik yang boros dan keterlambatan saat pembayaran tagihan. 
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Dalam mendapatkan informasi media yang paling berpengaruh dari 

penyebaran informasi tidak lain adalah melalui teman atau saudara yaitu 

melalui percakapan dari mulut ke mulut, diluar dari peran serta media 

promosi yang berbentuk alat. Pada kuisioner diatas didapat bahwa televisi 

merupakan media yang dirasa berpengaruh ketika mengambil keputusan, hal 

tersebut terlihat dari kemudahan juga cara penyampaian informasi di televisi 

yang jelas dan menarik bagi siapa saja yang melihatnya, namun karena target 

kampanye yang telah di segmentasikan maka penggunaan brosur atau media 

cetak lainnya menjadi lebih sesuai dalam penyebaran informasi kampanye 

nantinya. 

Alasan pelanggan menggunakan listrik prabayar ialah pemakaian 

listrik dapat lebih diatur atur dikendalikan sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan, sehingga dapat melakukan penghematan karena pemakaiannya 

yang dibatasi oleh pulsa. Akan tetapi bagi pelanggan listrik paskabayar 

menggunakan listrik melalui pulsa dirasa merepotkan, karena listrik dapat 

habis kapan saja, selain itu para pelanggan listrik paskabayar tidak memiliki 

masalah sebelumnya dengan listrik paskabayar yang mereka gunakan 

sekarang. Oleh karena kurangnya pengetahuan pelanggan dan sosialisasi 

PLN akan kelebihan dan keuntungan listrik prabayar, menjadikan hal 

tersebut menjadi suatu masalah bagi pelanggan listrik paskabayar saat 

diharapkan beralih menjadi listrik  prabayar. 
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3.1.1.3. Observasi  

Observasi dilakukan melalui hasil dokumentasi pada acara-acara sosialiasi 

mengenai listrik prabayar yang telah dilakukan PT PLN dimana para calon 

pemakai diberi edukasi mengenai keuntungan dan kelebihan yang dimiliki 

oleh listrik prabayar. Pada acara sosialisasi tersebut juga dibahas mengenai 

cara memakai listrik yang baik dan benar agar terhindar dari bahaya yang 

mungkin ditimbulkan oleh listrik. 

 

 
 

Gambar 3.6 Suasana pameran Konstruksi dan Infrastruktur PLN 

(Dokumentasi PLN, 2011) 
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.  
 

Gambar 3.7 Suasana pameran HUT kementrian ESDM 

(Dokumentasi PLN, 2011)  

 
 
 
 

 
 

Gambar 3.8 Suasana talkshow di radio Elshinta 90.0 FM 

(Dokumentasi PLN, 2011)  
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3.1.2. Data 2 

 3.1.2.1. Analisis Existing 

  

Gambar 3.9 Iklan cetak listrik prabayar 

http://www.pln.co.id/disjabar/files/2011/04/FA-printad-PLN_resize.psd-Prabayar-
copy.jpg 

 

Iklan diatas merupakan salah satu iklan cetak PT.PLN yang berisikan 

informasi mengenai kemudahan menggunakan listrik prabayar. 

Menggunakan bentuk persegi dengan warna biru gradasi sebagai warna 

primer  dan warna dasar iklan untuk menghilangkan kesan datar, juga 

memanfaatkan warna putih yang kontras pada tulisan agar tulisan tetap 

jelas terbaca. Menggunakan bantuan fotografi pada bagian kanan dan kiri 

sebagai ilustrasi untuk mempermudah dan memperjelas penyampaian 

Perancangan Media ..., Ivan Arya Nudiya, FSD UMN, 2014



45	  
	  

pesan, secara keseluruhan desain pada iklan ini cukup baik karena 

dianggap dapat menyampaikan pesan yang diinginkan secara jelas dan 

mudah  bagi orang yang membacanya. 

 

Gambar 3.10 Banner iklan website 
http://www.pln.co.id/disjaya/files/2011/03/banner-webs-1.jpg 

 

Gambar diatas ialah iklan berupa banner	  yang	  diletakan	  PT.PLN	  pada	  

website.	   Ditampilkan secara landscape dengan menampilkan visual 

berbentuk dua dimensi yang disusun secara asimetris. Menggunakan 

gradasi warna biru kehijauan pada sisi kanan yang berasal dari warna logo 

listrik prabayar yang dikenal dengan nama listrik pintar dan menggunakan 

warna dasar putih pada sisi kiri. Tulisan menggunakan warna putih yang 

kontras dengan warna dasar agar tulisan tetap terbaca dan menggunakan 

warna kuning pada inti tulisan, sehingga lebih menarik juga menimbulkan 

efek menekankan akan hal tersebut untuk orang yang melihatnya. 

Menempatkan logo listrik pintar pada bagian kiri banner sebagai identitas. 
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Secara menyeluruh desain diatas cukup jelas dalam menjalankan  

fungsinya sebagai banner website. 

 

Gambar 3.11 Iklan listrik prabayar pada website PLN 
www.pln.co.id 

 

Iklan ini merupakan iklan yang digunakan oleh PLN didalam situs 

www.pln.co.id. Iklan mengunakan bentuk landscape untuk menyesuaikan 

bentuk header pada website, terdapat ilustrasi berbentuk kwh meter yang 

dijadikan logo listrik prabayar dengan tulisan yang cukup besar dan jelas 

dibagian kiri sebagai penarik perhatian pengunjung website. Pada iklan 

tersebut menggunakan warna gradasi biru dan oranye dimana warna 

tersebut merupakan warna yang terdapat pada logo listrik prabayar, untuk 

mengimbangi warna terang pada bagian kanan digunakan bayangan agar 

tulisan dapat tetap jelas terbaca. Secara keseluruhan desain pada iklan 
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website ini cukup mewakili dalam memperkenalkan fungsi utama listrik 

prabayar yang kemudian dapat dilihat pada bagian bawah iklan untuk 

diteruskan dengan menghubungi Call Center atau kantor PLN terdekat. 

3.1.2.2. Referensi Gambar 

Gambar dibawah merupakan gambar yang digunakan sebagai referensi 

atau acuan gambar dalam perancangan media kampanye. 

 

Gambar 3.12 Referensi gambar 1 
https://hailocab.com/files/London%20Poster.jpg 
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Gambar 3.13 Referensi gambar 2 
https://forrst-live.s3.amazonaws.com/multiposts/images/19345/original.png?1352500082 

 
 

 
 

Gambar 3.14 Referensi gambar 3 
http://2.bp.blogspot.com/-EMVj3XYeSFI/UHlj-

LjdyLI/AAAAAAAAAD4/Jyf3BH1UXSU/s1600/poster+3.jpg 
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3.1.2.3.SWOT 

1. Strength 

Perancangan desain media kampanye listrik prabayar sebelumnya 

seperti tidak dirancang secara serius sehingga hal tersebut menjadi 

kekuatan pada visual  media kampanye yang akan dibuat. 

2. Weakness 

Target dari perancangan media kampanye ini ialah para pelanggan 

listrik PLN yang telah lama terbiasa dengan sistem berlanggan 

paskabayar, dimana telah menjadi suatu pola pikir dan kebiasaan yang 

tidak mudah dirubah untuk menggunakan listrik prabayar. 

3. Opportunity 

Kampanye ini akan menjadi sarana untuk memberikan informasi dan  

mengajak para pelanggan listrik PLN beralih menjadi listrik prabayar 

melalui desain media yang informatif dan menarik. 

4. Threat 

Masih terdapat para pelanggan listrik PLN khususnya di daerah 

Jabodetabek yang tidak peduli akan waktu pembayaran tagihan dan 

pemborosan saat pemakaian listrik dengan alasan karena masih 

sanggup untuk membayar tagihan. 
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3.2. Mindmapping 

Setelah data terkumpul penulis melakukan proses mindmapping untuk 

mengelompokan data sebagai landasan ide-ide perancangan media kampanye yang 

dapat digunakan. 

 

Gambar 3.15 Mindmapping 

 

 Kesimpulan yang didapat dari hasil mindmapping diatas ialah dasar masalahnya 

adalah kurangnya informasi pelanggan listrik, yang berwilayah di kota, berumur 

diatas 17 tahun  dengan status ekonomi menengah. Sehingga media yang sesuai 

digunakan yaitu media lini bawah berupa poster, brosur, flyer dan iklan di media 

online, selain itu menggunakan media lini atas berupa iklan di koran juga tabloid. 
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3.3. Konsep Kreatif 

Menurut hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, didapat konsep perancangan 

berupa media yang berfokus pada penggunaan media lini bawah seperti, poster, 

brosur, flyer dan media online, yang kemudian didukung dengan penggunaan media 

lini atas berbentuk iklan pada koran dan tabloid. Media lini bawah digunakan sebagai 

media utama karena kemudahan ketepatan penyampaian informasi kepada targetnya 

yang telah di spesifikan dan digolongkan. Dititikberatkan pada masalah yang biasa 

dihadapi oleh pelanggan listrik paskabayar seperti, telatnya waktu membayar tagihan 

pada listrik paskabayar, dan terganggunya privasi ketika ada pencatatan tagihan di 

tiap bulannya, yang kemudian dijadikan konten perancangan media kampanye 

mengenai perbandingan keuntungan dan kelebihan jika menggunakan listrik 

prabayar. 

 Teknik pembuatan karya yang digunakan ialah teknik ilustrasi vektor 2d 

dengan pendekatan 3d yang minimalis untuk menciptakan kesan bersih dan sederhana 

namun tetap informatif dalam penyampaian konten didalamnya. Untuk warna utama 

pada karya menggunakan warna kontras antara kuning dan hitam, warna tersebut 

digunakan karena warna kuning merupakan warna yang dapat menarik perhatian 

mata pada latar belakang berwarna gelap ataupun terang, kemudian dipadukan warna 

hitam pada tulisan dan gambar agar tetap menonjolkan informasi yang ingin 

disampaikan.

Perancangan Media ..., Ivan Arya Nudiya, FSD UMN, 2014




