
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



56 

 

BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data Tugas Akhir ini akan dilakukan menggunakan metode 

kualitatif. Menurut Creswell (2003) pendekatan kualitatif adalah pendekatan 

untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif 

atau berdasarkan perspektif partisipatif atau keduanya. (hlm. 18). Metode 

pengumpulan data dibagi menjadi 2 tahap yaitu: 

1. Pengumpulan Data Primer 

a. Wawancara 

Disini penulis melakukan wawancara terhadap seorang ahli di 

bidang konstruksi bangunan, khususnya yang bertindak sebagai 

Safety Officer atau safety manajemen, untuk mendapatkan 

informasi detail mengenai implementasi K3 yang telah 

dilaksanakan, mulai dari instruksi kerja, perlengkapan yang 

dipergunakan, sampai dengan tahap evaluasi dan monitoring 

terhadap apa saja yang telah dilaksanakan dengan berpedoman 

pada panduan K3 yang menjadi acuan bersama. 
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b. Observasi/Survey 

Disini penulis melakukan pengumpulkan data melalui pengamatan 

langsung di lapangan. Observasi yang akan dilakukan yaitu 

observasi non partisipan, dimana penulis tidak ikut secara langsung 

dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Beberap peralatan 

yang digunakan penulis untuk observasi antara lain: buku catatan, 

kamera foto, dan perekam suara. 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Penulis mencari informasi data melalui studi buku literatur, dokumentasi, 

dan sumber online yang memberikan informasi mengenai subjek yang 

akan dibahas oleh penulis. 

3.1.1 Observasi 

Observasi dilakukan saat melakukan kunjungan ke proyek PT Total Bangun 

Persada Tbk di kampus D Universitas Multimedia Nusantara pada tanggal 2 

Maret 2017 pukul 13.00 WIB. PT Total Bangun Persada Tbk adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang konstruksi yang berpusat di Jakarta. Perusahaan ini mulai 

fokus di bidang bangunan dan konstruksi pada tahun 1970. Selama 30 tahun 

terakhir perusahaan ini mengandalkan kualitas dalam setiap aktivitasnya. Baginya, 

kualitas merupakan faktor utama dalam aktivitas perusahaan dengan menerapkan 

standar internasional dan ISO.  
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Pemenuhan terhadap peraturan dan standar Keselamatan, Kesehatan Kerja 

dan Lingkungan (K3L) menjadi prioritas bagi PT Total Bangun Persada Tbk 

untuk melindungi segenap karyawan, aset, data, properti perusahaan serta 

lingkungan. Dalam lingkungan PT Total Bangun Persada Tbk, keselamatan 

karyawan menempati urutan teratas. Oleh karena itu, PT Total Bangun Persada 

Tbk mengupayakan yang terbaik bagi karyawan dan menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif bagi keselamatannya. Perusahaan memastikan bahwa seluruh 

karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur standar keselamatan 

yang sesuai dengan peraturan Perusahaan. PT Total Bangun Persada Tbk 

mewajibkan seluruh karyawan yang berada di lokasi proyek konstruksi untuk 

menggunakan standar Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm pelindung kepala, 

safety shoes, body harnes, rompi/vest, dan lain-lain sesuai dengan tingkat resiko 

pekerjaan dan hal ini merupakan kewajiban yang harus dipatuhi demi keselamatan 

karyawan itu sendiri. 

 Teknik yang digunakan berupa observasi pekerja proyek dimana penulis 

mengikuti kunjungan mahasiswa jurusan arsitek Universitas Multimedia 

Nusantara. Kunjungan berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam. 

Peserta kunjungan yang hadir sejumlah 20 orang termasuk penulis. Kunjungan 

dimulai dengan pembukaan oleh Pak Darman, selaku Building Manager dimana 

beliau menjelaskan mengenai bentuk arsitektur gedung D Universitas Multimedia 

Nusantara. Setelah itu, beliau mengajak para pengunjung untuk mengikutinya ke 

lantai 2 gedung D Universitas Multimedia Nusantara. Selagi mahasiswa arsitektur 
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bertanya mengenai bentuk gedung dan lain hal, penulis memulai observasi para 

pekerja proyek di dalam gedung D tersebut. 

 Observasi dimulai dengan melihat letak rambu-rambu keselamatan kerja di 

wilayah proyek di dalam gedung, dimana rambu-rambu tersebut banyak 

ditempelkan pada lift proyeksi. Contohnya seperti batas beban maksimum di lift, 

wajib memakai helm ketika menaik lift, buanglah sampah pada tempatnya, dan 

lain-lain. Selain itu peletakan poster-poster kampanye, kontraktor PT Total 

Bangun Persada Tbk lebih banyak memasangnya di wilayah luar gedung 

proyeksi, seperti di wilayah tempat pekerja istirahat, di papan pengumuman, 

maupun di wilayah rokok. 

 

Gambar 3.1 Rambu Peringatan Safety di lift 

(Dokumentasi Pribadi) 

Selanjutnya penulis juga menemukan beberapa pekerja proyek yang tidak 

mengikuti aturan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD). Perlengkapan-

perlengkapan APD yang wajib dipakai oleh pekerja proyek yaitu sarung tangan, 

helm proyek, sepatu safety, rompi, sepatu boot karet safety. Sedangkan 
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perlengkapan APD yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan yaitu kacamata 

pelindung, kedok gerinda, harness, kedok las, sarung tangan las, masker. Jenis-

jenis helm proyek ada 5 warna, yaitu:  putih untuk Supervisor, engineer, manager 

; merah untuk pengunjung ; kuning atau biru untuk pekerja ; dan hijau untuk 

safety officer. 

 

Gambar 3.2 Pekerja Melanggar Perlengkapan APD 

(Dokumentasi Pribadi) 

Pada gambar di atas, pekerja tidak mengikuti aturan perlengkapan APD 

yang benar. Kesalahan yang telah dilakukan adalah tidak memakai sepatu safety 

atau sepatu boot karet safety, tidak memakai helm proyek, tidak memakai sarung 

tangan, dan memakai headset ketika di dalam proyek. Bahkan dengan 

pengawasan Supervisor lapangan, banyak pekerja yang tidak peduli dengan 

perlengkapan APD.  

 Beberapa peserta yang berkunjung ke proyek Gedung D, penulis 

mengamati ada satu rombongan yang terdiri atas staff Universitas Multimedia 

Nusantara ingin menaiki lift proyek tetapi karena mereka tidak memakai helm 
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proyek, mereka dilarang untuk menaiki lift tersebut. Setelah satu setengah jam, 

kunjungan diakhiri dengan evaluasi dan sesi tanya jawab oleh peserta kunjungan 

dengan Pak Darman. 

3.1.2. Studi Existing 

Dalam memudahkan penyususan visual yang tepat, diperlukan suatu referensi 

yang lebih mendalam agar dapat menghasilkan kesimpulan jenis desain poster dan 

spanduk sebagai media utama kampanye. 

 Emotional appeal atau daya tarik emosional merupakan metode persuasi 

yang dirancang untuk menciptakan respons emosional. Emosi merupakan salah 

satu dari tiga mode persuasi diidentifikasi oleh Aristoteles. Manfaat emotional 

appeal adalah memberitahukan bahaya dan dampak yang ditimbulkan. 

 Facelift merupakan pemasok independen terkemuka di Inggris, mereka 

menyediakan menyewa peralatan, peralatan akses bertenaga, penjualan dan 

pelatihan untuk memastikan akses yang aman, dan aman bekerja di ketinggian. 

Kampanye yang mereka lakukan menggunakan teknik emotional appeal dimana 

ada penggunaan ilustrasi berbentuk jari kepotong dan pada kanan bawah terdapat 

penjelasan singkat tentang hal yang harus dilakukan supaya tidak terjadi seperti 

ilustrasi sebelahnya. 
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Gambar 3.3 Poster Facelift 

(http://www.facelift.co.uk, 2017) 

 OSHA (Occupational Safety and Health Administration) merupakan 

sebuah lembaga dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Salah contoh 

poster  emotional appeal K3 yang sudah dibuat oleh lembaga OSHA adalah poster 

pendidikan yang akan digunakan untuk pelatihan gejala penyakit panas dan 

pencegahan. Poster ini menjelaskan dampak bahayanya dari suhu panas matahari 

bagi para pekerja proyek. Setiap gambar diberi penjelasan jelas sehingga audiens 

dapat menangkap dengan jelas maksud dari poster tersebut. 
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Gambar 3.4 Poster Health Effect of Heat 

(https://osha.washington.edu/sites/default/files/documents/poster2.PNG, 2017) 

 Kampanye save a life yang terkernal adalah “Not Everyone Who Gets Hit 

By A Drunk Drives Dies”. Kampanye ini menggunakan emotional appeal dimana 

menunjukkan korban tabrakan mobil dengan bekas luka bakar yang membuat 

mukanya tidak teridentifikasikan lagi. Referensi kampanye save a life sangat 

menginspirasi penulis dalam menjelaskan bahaya yang ditimbulkan jika tidak 

berhati-hati bekerja, dampak yang ditimbukan akan lebih besar. 
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Gambar 3.5 Poster kampanye Save A Life 

(http://www.facesofdrunkdriving.com/jacqui, 2017) 

3.1.3. Wawancara 

Wawancara dilakukan bermaksud untuk mendapatkan data mengenai bentuk 

pelaksanaan sosialisasi K3 di lapangan. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 

Maret 2017, pukul 09.30 WIB bertempat di kantor PT VSL Indonesia di Jl. 

Bendungan Hilir Raya, Jakarta Pusat. Bapak Ray Armand, selaku QHSE 

Manager/Secretary of Safety Committee mengemukakan bahwa bentuk sosialisasi 

yang dilakukan dari safety officer kepada mandor atau pekerja berupa sosialisasi 

media kopi, maksudnya ketika safety officer ke warung kopi mereka melepas 

atribut APD sehingga safety officer dan pekerja atau mandor dapat bersosialisasi 

mengenai pekerjaan lebih leluasa tanpa memandang jabatan di lokasi proyek. 

Sedangkan sosialisasi yang rutin dilakukan setiap tiga bulan dan sebelum kerja 

dimulai.  
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Sebelum kerja dimulai, safety officer selalu mengingatkan soal APD, 

lingkungan tempat kerja, dan tindakan yang tidak aman. Jam kerja di proyek di 

bagi menjadi 2, yaitu; 2 kali shift dan 1 kali shift. Jika yang 2 kali shift, dilakukan 

dari jam 8 pagi – 8 malam /8 malam – 8 pagi. Sedangkan 1 kali shift, dilakukan 

dari jam 8 pagi – 5 sore/8 pagi – 10 malam (lembur). Bentuk organisasi kerja 

(Organisation Charts) bagi QHSE/K3 diukur dari besarnya skala proyek. Pada 

umumnya satu proyek satu safety officer. 

 

Gambar 3.6 Pak Ray, Penulis, dan Teman Penulis 

(Dokumentasi Pribadi) 

Pak Ray Armand menambahkan pekerjaan proyek merupakan pekerjaan 

yang paling beresiko apalagi pada bangunan tinggi karena mereka akan lebih 

sering berkerja di ketinggian, berurusan dengan benda-benda yang berbahaya, dan 

lifting (mengangkat barang berat). Biasanya orang-orang (mandor) yang 

mengerjakannyapun merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman atau 

mempunyai license khusus. Sedangkan bagi para pekerja, untuk dapat 

mengerjakan kegiatan tersebut harus mengikuti job training terlebih dahulu. 
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 Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan cara memberi tahu bahaya 

apa saja yang di dapat jika tidak mengikuti aturan yang berlaku. Kecelakaan yang 

sering terjadi di tempat proyek yaitu terjepit dan terpotong/teriris/tergores. Jika 

terjadi kecelakaan tindakan pertama yang dilakukan adalah membawa korban 

langsung ke rumah sakit terdekat. 

 

Gambar 3.7 Kecelakaan di Proyek Luka Irisan 

(Dokumentasi Pribadi) 

 Usia pekerja yang kerja lapangan ada 2 jenis, yaitu; pekerja harian dan 

pekerja kantor. Pekerja harian merupakan pekerja labor/kasar, biasanya paling 

muda berusia 19 tahun (lulus SMA, memiliki KTP, dan memiliki orang yang 

dapat menjamin dirinya) dan yang paling tua berusia 65 tahun, biasanya mereka 

hanya berkerja sebagai pengawas barang proyek atau gudang barang. Sedangkan 

pekerja kantoran, mereka yang bekerja mulai dari rentang usia 20 -22 tahun. 

Setiap melakukan atau memulai pekerjaan di proyek, selalu dilakukan medical 

check-up untuk mengetahui kondisi tubuh para pekerja dan apakah pekerja 
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tersebut takut dengan ketinggian atau tidak. Ada beberapa kondisi-kondisi tertentu 

pekerja yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. 

 Menurut Pak Ray, pekerja tidak patuh terhadap pentingnya perlengkapan 

APD dalam proyek dibagi menjadi 3 kelompok; sosial budaya masyarakat, 

rentang usia antara safety officer dengan pekerja yang jauh, dan minimnya 

pengetahuan. Sedangkan pada posisi perusahaan, mereka belum mendirikan 

sistem Reward and Punishment yang seragam. Karena sistem Reward and 

Punishment dilihat dari besar kecilnya proyek itu sendiri, jika proyeknya besar 

maka akan diberlangsungkan sistem tersebut tapi kalau proyeknya kecil, maka 

tidak diberlangsungkan sistem itu. 

 

Gambar 3.8 Pekerja yang Mendapatkan Reward atau Penghargaan 

(Dokumentasi Pribadi) 

 Pak Ray menambahkan, perlengkapan yang masih dilanggar yaitu helm, 

sepatu safety, harness atau tali pengaman, dan sarung tangan. Para pekerja masih 

berpikir untuk apa barang tersebut digunakan karena menurut mereka barang 

tersebut  sangat merepotkan ketika mereka merasa tidak nyaman. Sedangkan 

barang yang dilarang dibawa masuk ke lokasi proyek adalah benda-benda tajam, 
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minuman berakohol, narkoba, dan headset untuk mendengarkan musik. Karena 

sangat berbahaya jika sedang berkerja di proyek dalam keadaan mabuk atau 

sedang mendengarkan musik menggunakan headset. 

 Pelatakan kampanye visual berupa poster dan spanduk di proyek-proyek 

biasanya diletakkan daerah dekat konten gudang (jika ada), pagar proyek, jika 

kerja di ketinggian di tempel di tiang-tiang. Sedangkan kampanye yang di print 

dalam kertas hvs diletakkan di papan informasi atau di kawasan smoking area. 

Bentuk-bentuk kampanye ada banyak antara lain berupa safety toolbox meeting 

yang diadakan setiap hari, peringatan hari K3 membuat acara makan bersama, 

setiap hari Jumat di minggu ketiga diadakan makan-makan dikantor, serta per 

tahun diadakan Safety Awaraness. Biasanya yang memberikan pidato mengenai 

safety dari top management bukan dari QHSE. 

 Peran dan interaksi dari pemerintah dalam implementasi K3/QHSE 

menurut Pak Ray secara pribadi adalah dengan pemaksaan penerapan SMK3 yaitu 

PP Nomor 50 tahun 2012 sudah bagus, yang kurang adalah pada saat monitoring. 

Ia mengatakan dengan turunnya PP tersebut setiap perusahaan harus punya K3, 

jadi seolah-olah dibimbing menjadi wakilnya pemerintah. Namun ketika seorang 

dari perusahaan melaporkan kegiatan K3 ke pemerintah, kita tidak tahu apakah 

orang tersebut jujur atau tidak karena dari pihak pemerintahnya pun juga tidak 

pernah meriksa secara langsung. Pak Ray menambahkan, ranah pemerintah masih 

belum kelihatan dibandingkan dengan negara-negara tetangga dimana peran 

pemerintah sudah terlibat khusus K3. 

Perancangan Kampanye Visual..., Hanintya Nindita, FSD UMN, 2017



 

69 

 Wawancara Kedua penulis mendatangi narasumber dari PT Total Bangun 

Persada Tbk Konstruksi pada 28 April 2017, yakni Ibu Puspita yang memiliki 

jabatan sebagai Safety Officer PT Total Bangun Persada Tbk Konstruksi di 

Gedung D Universitas Multimedia Nusantara. Bentuk sosialisasi K3 di PT Total 

Bangun Persada Tbk adalah setiap pekerja baru wajib diberi safety induction 

selama dua jam. Materi yang disampaikan berupa pengarahan tentang nama 

proyek yg sedang dikerjakan, jalur evakuasi yang digunakan, peraturan yang 

berlaku dan materi disampaikan melalui presentasi slide.  

 

Gambar 3.9 Penulis dengan Ibu Puspita 

(Dokumentasi Pribadi) 

Selanjutnya ibu Puspita menjelaskan program kampanye yang ada di PT 

Total Bangun Persada Tbk ada dua, yaitu safety induction dan poster-poster yang 

ada di lapangan. Program kampanye yang sudah berlaku di PT Total Bangun 

Persada Tbk adalah CARE, program tersebut bertujuan meminimalisir potensi 

bahaya yang terjadi di proyek dan memiliki sepuluh jenis program CARE. 
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Gambar 3.10 Program Care TOTAL 

(Dokumentasi Pribadi) 

Selain poster, di PT Total Bangun Persada Tbk juga ada poster rambu-

rambu. Rambu-rambu tersebut merupakan perwakilan dari seorang safety officer 

di lapangan, jadi fungsinya sebagai pengingat pekerja walaupun di wilayah 

tersebut tidak ada safety officer nya. Kalau dari pihak safety officer jika melihat 

ada pekerja yang tidak sesuai APD, mereka akan menegur secara langsung. 

Selanjutnya, Ibu Puspita mengatakan bahwa setiap pagi ada Assembly 

Morning. Assembly Morning adalah kegiatan kumpul pagi bersama dimana safety 

officer memberikan pengarahan apa saja kepada para pekerja dan safety officer 

memberikan ilmu pengetahuan mengenai penyakit, potensi bahaya arus listrik dan 

lain-lain. Selain safety officer, supervisor pun harus menyampaikan pesan karena 

mereka yang mengendalikan pekerjaan proyek. 

Bentuk organisasi yang ada di proyek Gedung D Universitas Multimedia 

Nusantara berupa P2K3 (Panita Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja). 
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Setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan rutin, disana membahas mengenai 

bahaya dan masalah apa yang sedang terjadi di proyek serta melakukan inspeksi 

ke lapangan bersama selama satu sampai dua jam (tergantung kondisi). Setelah 

inspeksi, balik lagi ke kantor dan membahas tentang yang tadi dilihat serta 

mencari solusinya. P2K3 dikepalai dan diketuai oleh Project Director dari PT 

Total Bangun Persada Tbk.  

Pekerjaan yang paling beresiko di konstruksi secara keseluruhan adalah 

jatuh dari ketinggian dan listrik. Menurut Ibu Puspita, pekerjaan yang beresiko 

dan tidak terlihat wujudnya adalah listrik. Karena wujud listrik tidak terlihat jika 

tidak ada yang tersetrum dan biasanya karena tidak terlihat maka sering diabaikan. 

Selama proses pembangunan Gedung D Universitas Multimedia Nusantara tidak 

pernah terjadi kecelakaan fatal. Tindakan pertama yang dilakukan jika terjadi 

kecelakan dilihat dari jenis kecelakaannya, jika ringan maka akan dibawa ke 

ruang P3K tapi jika kecelakaan cukup berat, maka akan dibawa langsung 

menggunakan mobil yang tersedia untuk dilarikan ke rumah sakit. 

Menurut Ibu Puspita, barang yang dilarang dibawa masuk ke dalam 

proyek yaitu benda-benda tajam, minuman keras, narkoba. Begitupun dengan 

ketika keluar dari pintu proyek, harus memiliki surat jalan jadi, tidak sembarang 

barang yang ada di dalam proyek dibawa keluar begitu saja. Setiap sebulan sekali 

dari pihak rumah sakit melakukan tes urin ke barak pekerja, sedangkan dari pihak 

PT Total Bangun Persada Tbk sebulan sekali melakukan inspeksi ke barak pekerja 

(segi kebersihan, kerapihan, dan keamanan). Di PT Total Bangun Persada Tbk 

tidak ada larangan untuk membawa handphone dan earphone kecuali pada saat 
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bekerja, safety officer mendapatkan seorang pekerja yang mendengarkan lagu 

menggunakan earphone, maka pekerja itu akan ditegur. 

Ibu Puspita melanjutkan, penempatan kampanye diletakkan di tempat-

tempat strategis, terutama poster-poster dipasang di pintu masuk proyek (poster 

anatomi), rambu dipasang sesuai dengan area/lokasi kerjanya. Di tempat tinggi 

lebih memasang rambu ketimbang poster karena situasi angin yang kencang dapat 

mempengaruhi poster tersebut (terbawa angin). 

Peran dan interaksi dari pemerintah dalam implementasi K3/QHSE 

menurut Ibu puspita secara pribadi belum ada dari segi keselamatan kerja, kecuali 

dari pihak PJK3 (Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sering 

datang, mereka yang melakukan inspeksi alat-alat berat seperti Tower Crane dan 

kecelakaan serta kasus-kasus yang menyimpang. 

Wawancara ketiga yang penulis lakukan adalah mewawancarain lima 

pekerja PT Total Bangun Persada Tbk. Penulis melakukan wawancara mengenai 

alasan pekerja tidak mematuhi aturan APD yang sudah diterapkan. APD yang 

sering dilanggar adalah helm dan harness, alasannya karena panas dan gerah jika 

memakai helm di dalam gedung proyek. Sedangkan untuk harness, karena untuk 

memakai harness membutuhkan waktu lama dan APD tersebut cukup berat dan 

susah jika sudah terbelit-belit. 

3.2. Metode Perancangan 

Dalam Tugas Akhir ini akan dilakukan beberapa tahapan perancangan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Tahapan perancangan dilakukan dari proses 
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pengumpulan data secara kualitatif. Dengan metode kualitatif akan diperoleh hasil 

wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan 

kemudian dianalisa sebagai sumber fakta dari permasalahan. 

 Analisa dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan para pekerja 

tidak mematuhi aturan K3 dengan benar dan bentuk sosialisasi seperti apa yang 

digunakan safety officer kepada mandor mengenai K3. Setelah data diperoleh, 

kemudian memfokuskan pada permasalahan dan mencari solusi untuk 

memecahkan permasalahan. Dalam mencari solusi dibutuhkan strategi untuk 

mendapatkan konsep utama, dimana diperoleh dari brainstorming dan 

mindmapping. Melalui proses tersebut didapatkan konsep visual berupa sketsa 

yang kemudian diterapkan kedalam bentuk digital sebagai hasil akhir dari proses 

perancangan kampanye sosial. 

3.2.1. Perancangan Kampanye 

Ruslan (2013) menjelaskan bahwa perancangan kampanye terdiri dari 10 tahapan, 

tetapi penulis hanya menggunakan 8 tahapan, yaitu: 

1. Analisis 

Meneliti faktor eksternal, posisi pendapat audiens, dan masalah yang 

sedang berkembang ditengah masyarakat. 
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2. Pemetaan Tujuan 

Menetapkan hal yang ingin dicapai baik dari jangka panjang maupun 

pendek dan membuat daftar prioritas kampanye yang lebih spesifik 

untuk mencapai audiens tertentu. 

3. Penetapan Audiens Sasaran 

Menetapkan sasaran yang terdiri dari kelompok yang sering 

menanggapi masalah yang berkembang, kelompok yang hanya 

bereaksi pada masalah yang menarik perhatian mereka, kelompok 

yang bereaksi saat masalah tersebut diberitakan melalui media massa, 

dan kelompok yang tidak peduli terhadap masalah yang ada di 

masyarakat. 

4. Perancangan Pesan 

Dalam perancangan pesan terdiri dari langkah menetapkan pandangan 

audiens berdasarkan riset yang sudah dilakukan, melihat upaya 

perubahan dan keinginan audiens, mengidentifikasi metode persuasif, 

serta menyampaikan pesan yang dapat dipercaya audiens. 

5. Perancangan Strategi 

Pendekatan keseluruhan pelaksanaan dan perancangan kampanye, 

serta memilih tema dan faktor pendukung yang dapat dilaksanakan 

dengan cara efektif dan efisien. 
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6. Perancangan Taktik 

Dalam perancangan taktik yang perlu diperhatikan adalah kecocokan 

dengan strategi pelaksanaan, kemampuan perencana menyampaikan 

teknik kampanye sesuai dengan target audiens, menghindari strategi 

yang kurang tepat, dan menguji apakah gagasan sudah dapat menarik 

perhatian audiens. 

7. Perencanaan Skala Waktu 

Kegiatan kampanye memiliki permasalahan waktu yang sangat 

terbatas, perencanaan pelaksanaan harus spesifik dan terencana agar 

waktu dapat terpakai secara optimal dan tidak terbuang sia-sia. 

8. Perancangan Sumber Daya 

Perancangan sumber daya meliputi sumber daya manusia, biaya 

operasional, pencarian sponsor, dan peralatan untuk menunjang 

kampanye. 

3.2.2. Perancangan Copywriting 

Menurut Will Awdry (seperti yang dikutip dari Shaw, 2009) menyatakan bahwa 

perancangan copywriting harus melibatkan audiens dan poin emosional yang 

merupakan kunci dari pendekatan tersebut. Penulisan dimulai dengan menganalisa 

secara menyeluruh, kemudian menciptakan satu kalimat kunci, mengembangkan 

beberapa kalimat pendek untuk dikembangkan menjadi ide dari kalimat 

sebelumnya, lalu memeriksa dan merevisi hingga mencapai kesepakatan. (hlm. 90 
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– 91). Menurut Awdry, apabila pembaca merasa bahwa tulisan tersebut sulit untuk 

dilakukan, maka audiens tidak akan melakukannya. Ia menambahkan bahwa 

penulisan copy yang tepat menggunakan kata dan kalimat yang dapat 

diimajinasikan oleh audiens.  

Mark Shaw (2009) menjelaskan beberapa poin pokok dalam perancangan 

copy, seperti: 

1. Menciptakan pesan yang dekat dengan audiens untuk menarik 

perhatian. 

2. Pesan harus dibuat jelas, kuat, dan sederhana. 

3. Menggunakan pertanyaan, janji atau pernyataan yang mengundang 

rasa penasaran. 

4. Menampilkan manfaat dengan jelas. 

5. Pernyataan call to action yang tepat sasaran dan to-the-point. 

6. Memberikan alasan supaya audiens dapat merespon dengan segera. 

7. Menggunakan penulisan yang penuh dengan semangat. 

3.2.3. Perancangan Visual 

Menurut Robin Landa (2013) dalam bukunya tentang “Graphic Design Solution” 

perancangan kampanye visual pada kampanye harus menarik perhatian dalam 

jangka waktu tertentu dan melibatkan banyak media. Desain dalam kampanye 

harus memenuhi beberapa kriteria, seperti; dapat menarik perhatian audiens, 
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menyampaikan pesan secara jelas, dan dapat memotivasi audiens untuk dapat 

melakukan suatu tindakan. (hlm. 297). Oleh karena itu, konsep kampanye harus 

bersifat fleksibel untuk dapat menggunakan media yang variatif. (hlm. 299). 

Landa (2013) menyatakan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat 

terakumulasi dan mampu mempengaruhi audiens untuk melakukan tindakan. 

Salah satu hal yang paling penting adalah mempertahankan konsistensi palet 

warna dan gambar yang digunakan. (hlm. 301). Berikut hal yang harus 

diperhatikan dalam perancangan visual kampanye: 

1. Variasikan layout, komposisi desain tidak harus diposisi yang sama. 

2. Menciptakan palet warna dengan jumlah warna terbatas namun cukup 

mudah dan fleksibel untuk diaplikasikan 

3. Mengaplikasikan tekstur dan pola untuk menciptakan variasi. 

4. Menggunakan font yang dalam satu keluarga. 

5. Kejutan visual, mendesain visual yang mampu membuat audiens 

berpikir dua kali seperti menggunakan filter yang tidak biasa. 

6. Menggabungkan gambar yang memiliki tema yang bertolak belakang. 

7. Menciptakan susuatu yang aneh atau unik untuk menarik perhatian 

audiens. 
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