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BAB III 

Strategi Komunikasi 

 

III.1. Analisis 

III.1.1. Analisis Studi Literatur 

 Untuk mendukung keseluruhan data, berdasarkan studi literatur yang 

penulis lakukan, berakhir dengan beberapa data pendukung sebagai berikut : 

1. Seni budaya wayang sebagai salah satu warisan leluhur bangsa yang 

perlu untuk dilestarikan baik keberadaanya dan perkembanganya 

2. Perkembangan anak usia SMP yang dimana tahap usia ini paling tepat 

untuk memiliki kemampuan secara sistematis untuk memecahkan 

masalah, mampu mengkondisikan sesuatu peristiwa, dan memiliki rasa 

keingintahuan, dan rasa belajar yang masih tergolong tinggi. 

3. Peringatan Hari Anak Nasional setiap tahun diadakan sebagaimana untuk 

mengingatkan bahwa anak sebagai salah satu aset bangsa yang perlu 

dijaga, dilindungi dan sebagai momentum untuk menyadarkan orang 

dewasa bertanggung jawab terhadap anak-anak. 

 

III.1.2. Analisis Hasil Observasi 

1. Observasi Lokasi Panti Asuhan Darul Farroh 

Observasi pertamaPanti Asuhan Darul Farroh yang berlokasi di Jl. Mbah 

Santri RT.12 / RW.03 Desa Harjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten 

Tegal.Dengan pemiliknya adalah Bapak Dairin Anwar yang sekaligus memiliki 

peran sebagai seorang dalang wayang golek tegalan, dan penulis diajak oleh 

Bapak Dairin untuk melihat suasana di lokasi lebih dekat dan banyak diceritakan 

asal mula panti didirikan hingga bagaimana proses membuka usaha membuat 

wayang golek hingga mampu mendirikan pagelaran sendiri dan dipanggil untuk 

acara-acara hajatan tertentu di wilayahnya dan bahkan sudah luar kota. 

Mengawali perkenalan wayang golek buatan pertamanya, ditunjukan pula 

buatan wayang topeng dan wayang kulit kepada penulis. Dengan bakat yang 
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mumpuni, bapak Dairin mampu membuat wayang sesuai pesenan hingga 

mencapai 10 buah dalam 1 bulan. Begitu pula dengan anak-anak panti yang 

begitu ramah dan antusias ketika tamu datang untuk melakukan wawancara 

dengan penulis ataupun pembeli wayang golek. Dan suasana keluarga yang 

harmonis yang menyambut penulis ketika pertama kali datang untuk wawancara 

dengan beliau. 

2. Observasi Lokasi Sekolah Menengah Pertama Pius Tegal 

 Observasi selanjutnya mengambil satu dari tiga lokasi sekolah yang 

ditargetkan yaitu SMP Pius Tegal yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo 52, Tegal. 

Gedung SMP Pius Tegal ini berdekatan dengan gedung SMA Pius Tegal dan 

Gereja Hati Kudus Yesus, karena memang satu yayasan, dan lokasinya juga 

strategis karena sekitar jalan itu banyak ruko-ruko, tempat kos, tempat beribadah 

dan perumahan. Suasana di sekolah SMP Pius terlihat sunyi, apalagi ketika 

penulis mengunjungi lokasi saat jam sekolah, sekitaran lapangan tengah sepi, 

dan hanya terlihat guru-guru yang keluar dari ruang guru secara bergantian 

setiap pergantian mata pelajaran. Suasana ketika siang begitu panas terik tapi 

juga rindang karena banyaknya pohon di sekitar sekolah 

 Pengamatan lokasi ketika jam istirahat suasana begitu ramai, banyak 

anak berbondong-bondong keluar lebih dahulu untuk menuju kantin dan 

langsung menikmati waktu luang mereka yang hanya 20 menit lamanya. Lokasi 

favorit anak-anak ketika istirahat siang biasanya mereka duduk-duduk di 

pinggiran dekat lapangan olahraga atau di sekitar kantin untuk bercanda ria 

secara berkelompok. Dan anak-anak SMP Pius Tegal juga cenderung pemalu 

dengan orang baru yang datang baik alumni atau orang asing, kecuali ketika 

diminta mengenalkan diri secara berkelompok mereka akan antusias untuk 

menjawabnya. 
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Gambar 3.1 Pintu Masuk sekolah SMP Pius Tegal 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Area sekolah SMP Pius Tegal 
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3. Observasi Lokasi Alun-alun Kota Tegal 

 Alun-alun Tegal yang berlokasi di Jl. Pancasila, Mangunkusuma, Tegal ini 

tidak pernah sepi dari aktifitas warga Tegal baik siang maupun di malam hari. 

Ketika pagi-siang hari suasana alun-alun ini memang terlihat tidak begitu ramai, 

dan ketika sore mulai menjelang, mulai banyak interaksi sosial disana mulai 

dengan banyaknya pedagang-pedagang yang bersiap untuk berjualan, 

pengunjung atau warga mulai banyak yang berdatangan mengunjungi atau 

hanya hendak jalan-jalan dan suasana ramainya kendaraan lalu-lalang disana. 

Terlebih lagi posisi yang sangat strategis disana dan semakin berubahnya waktu, 

suasana alun-alun menjadi lebih nyaman dari tahun-tahun sebelumnya yang 

ricuh dan jorok.  

 Pengamatan lokasi alun-alun kota Tegal ketika malam hari atau ketika 

weekend tiba suasana akan sangat ramai, banyak warga kota Tegal lalu-lalang 

mencari kesibukan atau kesenangan disana. Pedagang ketika malam juga 

bervariasi berjualannya, baik model warung atau bahkan kafe juga ada. Di alun-

alun juga dekat dengan lokasi Balai Kota, kemudian Masjid Agung terbesar di 

Kota Tegal, Patung Garuda hingga videotron yang terletak di sudut alun-alun 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Area alun-alun Tegal 

III.1.3.Analisis Hasil Wawancara 

 1. Hasil wawancara dengan Bapak Dairin Anwar 

 Wawancara ini dilakukan dengan seorang pemilik panti yayasan 

sekaligus seorang dalang dalam sebuah pertunjukan wayang golek asal 

Tegal, bapak Dairin. Sekitar tanggal 26 Februari , penulis berkunjung 
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untuk kesekian kalinya ke lokasi panti yayasan milik bapak Dairin yang 

lokasinya masih cenderung pedesaan dan tak sedikit orang yang bingung 

dengan lokasi rumah bapak Dairin untuk hendak berkunjung, memiliki 

janji orderan, atau janji menggelar acara dengan orang.  

Sebagai satu-satunya seorang dalang wayang didaerah Tegal, 

beliau tentu mengharapkan keeksisan wayang golek tidak akan memudar 

apalagi diwilayahnya, menurutnya kesenian budaya wayang yang 

memudar tentu alasannya adalah karena era modern yang condong 

menjadikan era tradisional menjadi hilang tak berbekas. Beruntung 

karena menurutnya tinggal didaerah pedesaan justru menjadikan 

kesenian wayang menguat karena masih beberapa warga setempat yang 

masih bersifat kedaerahan. Dalam artian belum mengikuti jaman modern 

yang kini semakin meluas.  

Bagaimana cara bapak Dairin memperkenalkan seni wayang 

golek tegalan membuat penulis kagum dengan semangatnya, sebagai 

salah satunya cara memperkenalkan wayang golek ketika wilayahnya 

terlalu sempit untuk dijadikan sasaran jual produknya, beliau mengikuti 

perkembangan jaman modern dengan menggunakan media sosial 

internet baik Facebook, Youtube maupun Blogger. Rutin beliau 

melakukan interaksi dengan dunia luar di media Facebook, hingga 

menjadikan banyaknya beliau dikenal luar kota dan sebagai buktinya 

melalui media sosial beliau juga dipanggil untuk menggelar pagelaran 

wayang golek di luar kota seperti Semarang maupun Yogyakarta. Tentu 

beliau mengharapkan kedepannya kesenian wayang golek tetap terus 

berkembang dan mampu mengajak anak-anak kini turut 

mengembangkannya. 

 2. Hasil wawancara dengan anak usia 12-15 tahun 

Sekitar bulan Maret tanggal 28 lalu, di hari Selasa pagi ketika jam 

istirahat anak sekolah. Penulis mengambil sampel 10 anak usia 12-15 

tahun di SMP Pius Tegal, dan mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

mereka, sebagai berikut : 

1. Apa yang kalian ketahui mengenai wayang golek tegalan? 
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2. Seberapa jauh minat kalian untuk mengenal kembali budaya 

wayang golek tegalan? 

3. Bagaimana tanggapan kalian mengenai wayang golek tegalan 

yang kurang dikenal di wilayahnya itu sendiri? 

4. Bagaimana cara kalian merasa untuk tertarik menyukai 

kebudayaan daerah tersebut? 

5. Di usia kalian, karakter-karakter apa yang membuat kalian 

tertarik? 

6. Jaman yang semakin modern kini, apa yang kalian rindukan di 

tahun-tahun sebelumnya? 

7. Sejauh ini apa kalian sering melihat eksibisi suatu prioduk dengan 

desain yang menurut kalian menarik? Dimana kalian melihatnya? 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis mengambil 

kesimpulan dari beberapa pertanyaan salah satunya, anak remaja 

sebagian besar mengetahui wayang golek tegalan hanya tidak secara 

langsung tapi dari media sosial, dan mereka merasa ingin mengenal 

tentang kebudayaan wayang golek tegalan hanya saja tidak dengan rupa 

seperti wayang kulit yang membosankan, seperti di usia mereka tokoh-

tokoh kartun yang disukai mereka justru bisa dijadikan cara untuk 

mengajak anak-anak untuk mengenalkan kembali budaya wayang golek 

tegalan dengan lebih mudah. Dan mengingatkan masa lalu, sebagian 

besar anak remaja banyak bercerita tentang jaman generasi 90-an yang 

mereka rindukan. Seperti salah satunya, tokoh kartun animasi yang kini 

sulit dilihat di layar televisi tapi mudah dilihat melalui media sosial. Dan 

menurut mereka eksibisi biasa mereka lihat ketika ada kegiatan expo tiap 

sekolah dan biasa dilihat pada pameran produk di mall-mall Tegal, dan 

menarik menurut mata mereka adalah yang desain dengan warna 

mencolok, adanya maskot yang lucu, dan cara promosi produk yang tidak 

seperti umumnya. 

III.1.4. Analisa SWOT 

1. Strength (kekuatan) 

a. Seni wayang golek merupakan bagian dari warisan leluhur bangsa 

b. Seni wayang golek memiliki nilai-nilai edukasi yang tinggi 

didalamnya 
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c. Sebagai anak remaja awal perlu turut untuk melestarikan dan 

menyadari warisan budaya Indonesia 

d. Memberikan anak remaja awal harapan untuk mengenal seni 

wayang golek lebih dalam 

e. Belum adanya pengenalan wayang golek tegalan melalui desain 

eksibisi 

f. Menyadarkan pemerintah untuk terbuka dalam kesenian wayang 

golek diwilayah Tegal, dan bekerja sama untuk peringatan Hari 

Anak Nasional 

g. Mendekatkan warga untuk saling berinteraksi melihat pagelaran 

wayang golek tegalan 

h. Memanfaatkan media sosial sebagai sasaran utama dalam 

pengenalan wayang golek tegalan.  

 

2. Weakness (kelemahan) 

a. Anak remaja masih belum mengenal wayang golek tegalan 

b. Kurangnya minat anak remaja untuk melihat pagelaran wayang 

yang menurut mereka membosankan 

c. Pemerintah minim dalam hal publikasi dan mempromosikan 

kesenian wayang golek tegalan 

d. Masa anak-anak yang lebih menggilai teknologi modern dan cuek 

terhadap warisan budaya bangsa 

 

3. Opportunities (peluang) 

a. Memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana untuk 

mengenalkan budaya wayang golek 

b. Memanfaatkan bakat dalang dalam pengrajin wayang untuk 

kolektor wayang atau penyuka seni budaya wayang 

c. Sebagai cerita bersejarah untuk anak cucu 

d. Memanfaatkan usia anak-anak untuk mengenalkan budaya 

wayang golek karena usia yang tepat dengan rasa keingintahuan 

yang tinggi, belajar mempelajari hal baru dan memudahkan untuk 

diberikan edukasi. 

 

4. Threats (ancaman) 
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a. Tingginya prestiseanak jaman sekarang untuk mengenal hal yang 

berbau tradisional 

b. Efek teknologi modern yang mampu memudarkan keeksisan 

warisan budaya leluhur bangsa 

III.1.5. Creative Brief 

1. Objective : what is the brief for ? 

Melalui eksibisi ini bertujuan untuk mengenalkan kembali akan pentingnya 

budaya kesenian budaya wayang bangsa, dan menjadikan anak remaja 

untuk mau turut melestarikan melalui edukasi pentingnya warisan budaya 

nasional.  

2. Issue : what is the consummer issue? 

Anak remaja yang semakin mengenal era modern menjadikan mereka 

menghindari budaya tradisional dan adanya perilaku prestise dalam diri 

mereka untuk mengenalkan budayanya ke skala internasional. Sedikit 

dari mereka bangga dengan budaya Indonesia yang beragam namun sulit 

untuk memperluas pengenalannya. 

3. Insight : the result of our exploring 

 Wayang golek tegalan merupakan salah satu warisan yang perlu 

dibanggakan 

 Anak remaja awal perlu menyadari pentingnya kesenian budaya 

nasional  

 Pemerintah perlu meningkatkan pengenalan wayang golek 

tegalan diwilayahnya sebagai salah satu kesenian budaya yang 

perlu dibanggakan 

4. Opportunity : what the opportunity for the brand based on issue and 

insight ? 

Melalui kesempatan yang perlu dilakukan dari pokok permasalahan ini 

adalah sebagai warga Tegal, kita perlu bangga dengan wayang golek 

tegalan sebagai salah satu seni budaya tradisional, dan melihat dari 

banyaknya kondisi dan situasi yang diterima dari generasi muda maka 

penulis dapat mulai merancang desain eksibisi dengan salah satu 

tujuannya untuk mengenalkan usia anak-anak tentang budaya wayang 

golek tegalan dalam peringatan Hari Anak Nasional di wilayah kota Tegal. 
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5. Challenge : a big, provocative, and ambitious challenge that we will 

need to answer in order to achieve transformation 

Tantangan yang muncul dari permasalahan ini antara lain adalah 

menyadarkan masyarakat tentang pentingnya budaya bangsa khususnya 

dimulai dari pengenalan sejak dini diantara usia anak menengah pertama, 

dan mengubah pola pikir mereka bahwa wayang golek tegalan mampu 

dibanggakan dan dilestarikan. Juga salah satu tantangan lainnya adalah 

peran pemerintah sebagai satu-satunya cara untuk menyatukan 

masyarakat dalam setiap momen penting, seperti acara-acara ulang 

tahun kota Tegal atau peringatan Hari Anak Nasional. 

III.2. Sasaran Khalayak 

Sasaran khalayak dalam eksibisi ini adalah Indonesia, dengan batasan 

wilayahnya adalah kota Tegal, Jawa Tengah.  

III.2.1. Demografis 

 Laki-laki dan perempuan 

 Usia 12-15 tahun  

 Pendidikan SMP 

 SES : B-BC 

III.2.2. Psikografis dan Perilaku 

 III.2.2.1. Profil Psikografis 

 Anak-anak usia masa menengah pertama yang memiliki rasa 

keingintahuan yang tinggi, mampu berpikir secara sistematis dan mau untuk 

mempelajari hal baru. 

 III.2.2.2. Profil Perilaku 

 Anak-anak yang kini mengikuti perkembangan era modern, suka 

bergerombol berinteraksi dengan rekan lainnya, baik berkelompok dalam 

kegiatan sekolah, cenderung membahas banyak hal seperti suka bercerita, dan 

bertukar pikiran informasi. 

III.3. Strategi Komunikasi 
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III.3.1. Strategi Penyampaian Pesan 

 Untuk mendapatkan hasil yang dicapai dalam eksibisi, maka strategi 

penyampaian pesan sosial yang akan dilakukan, antara lain : 

1. Melakukan survey dan riset untuk mendapatkan data terkait eksibisi, dan 

melakukan wawancara dengan narasumber baik dalang Tegal, target 

sasaran, dan pemerintah agar tujuan eksibisi terpenuhi. 

2. Menjalin kerja sama dengan dengan pemilik Panti Asuhan Darul Farroh 

sekaligus pemilik sanggar kesenian wayang golek Santri Alit, dan 

pemerintah kota Tegal yang jika pemerintah mendukung acara eksibisi ini 

akan memungkinkan untuk mengadakan event  ini setiap tahun dalam 

peringatan Hari Anak Nasional di Tegal. apalagi kita mengetahui bahwa 

pemerintah memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat 

dan memiliki anggaran dalam pengelolaan lingkungan sehingga lokasi 

eksibisi di alun-alun kota Tegal ini memudahkan eksibisi dari segi 

anggaran dan sponsor. 

3. Menjalin kerja sama dengan pihak sponsor dalam menggalang dana 

eksibisi, salah satunya mengajak produk makanan khas Tegal  seperti 

tahu aci, teh poci, dan sate kambing yang populer di Tegal dengan 

sponsor tersebut diharapkan untuk mencapai target eksibisi. 

4. Memberikan edukasi kepada target sasaran mengenai wayang golek 

tegalan salah satunya melalui kegiatan Roadshow yang diadakan di 3 

sekolah unggul menengah pertama sehingga meningkatkan rasa tertarik 

dan penasaran target. 

5. Mengenalkan budaya wayang golek tegalan melalui media eksibisi dan 

mengadakan event pagelaran wayang golek tegalan sebagai puncak 

acara di eksibis 

Tema Eksibisi 

Melalui tema nostalgia yang artinya bermaksud untuk kembali mengingat 

masa-masa lalu yang menyenangkan bagi anak-anak, dimana di jaman modern 

sulit untuk bisa menemukannya kembali karena pengaruh teknologi modern. Dan 

penerapan tema ini dillakukan pada event puncak eksibisi berupa pagelaran 

wayang golek tegalan dengan menggunakan bahasa Tegal yang familiar dengan 

masyarakat Tegal itu sendiri. 
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Judul Eksibisi 

 Judul eksibisi mengenai wayang golek ini “Ngangeni Jaman Mbiyen” yang 

mengartikan bahwa kita warga Tegal perlu menyadari banyak hal penting yang 

perlu dilihat di Tegal, baik tempat wisatanya, kuliner Tegalnya, dan budaya 

daerah tegalannya. Dan mengikuti pengembangan modern jaman sekarang, 

maka untuk menguatkan judul eksibisi ini, penulis juga ikut mengembangkan 

figur wayang golek tegalan yang salah satunya dengan menciptakan desain 

baru, yaitu membuat tokoh-tokoh masa kini dalam wayang golek tegalan sebagai 

salah satu upaya untuk memperkenalkan wayang golek pada target 

audiensdengan desain yang disederhanakan. Dan dengan diciptakannya tokoh 

fiktif masa kini dalam bentuk rupa wayang golek tegalan, maka anak-anak akan 

senang untuk melihat tokoh yang mereka kenal dan setelah itu dalam event 

puncaknya mereka akan digiring penghayatannya pada karakteristik wayang 

golek tegalan. 

III.3.2. Strategi Pendekatan Perancangan 

 Media Sosial 

 Dengan melalui media sosial , menyesuaikan dengan target 

audiens anak kisaran 12-15 tahun yang dimana mereka lebih antusias 

dengan gadget dan gaya hidup yang mengikuti jaman. Seperti halnya 

dengan bantuan Facebook yang penggunanya mencapai milyaran dalam 

skala internasional, begitupula dengan Instagram untuk media iklan 

promosi. 

 Media Promosi 

 Melalui media promosi sebagai bentuk pendukung dari media 

utama, dengan membuat event roadshow sebagai salah satunya untuk 

tahap pengenalan awal yang dilaksanakan dilokasi sekolah menengah 

pertama. Dan melalui tahapan dari media promosi ini diselanjutnya 

program utama dimunculkan. 

Gaya Desain 

Gaya desain yang dimaksud adalah cara penyampaian visual 

dengan gaya seperti apa , diambil menurut hasil riset, Penulis 
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menerapkan gaya desain ilustrasi yang mendominasi perancangan 

desain utama dan gaya art nouveau yang memiliki ciri melengkung, 

geometris dan biasanya warna-warni yang akan disesuaikan dengan 

eksibisi dan dapat memberikan pesan-pesan untuk target sasaran. Dan 

untuk gaya desain art deco digunakan pada bagian eksibisi utama 

menyesuaikan desainnya yang di tiap sudutnya lancip atau membentuk 

bidang sepert kotak, segitiga dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Ilustrasi sederhana,Art Nouveau, dan Art Deco 

(sumber : google.com  2017) 

 

III.3.3. Strategi Penyampaian AISAS 

Menggunakan tahapan AISAS 

 Tahapan Attention 

Waktu  : Agustus – September 2017 

Tahapan awal atau tahap persiapan memulai sebuah event 

dengan mengenalkan budaya wayang golek tegalan bagi target 

audiens . Dengan menggunakan media cetak berupa selebaran 

brosur dan poster attentionyang disebar di beberapa sekolah yang 

didalamnya menjelaskan mengenai pengenalan maskot wayang 

golek tegalan dan rencana eksibisi yang diadakan di puncak 

acara. 

Media promosi yang digunakan berupa poster ukuran A3 yang 

diletakkan di papan pengumuman sekolahan, atau majalah 

dinding sekolah ( sekolah Tegal beberapa diantaranya masih ada 

dilakukan buletin majalah dinding sebagai tugas kelompok dari 
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guru), dan disebar ke beberapa tempat yang banyak terjadi 

interaksi sosial seperti mall-mall, alun-alun Tegal dan sekitarnya. 

Dan untuk menjalankan sebuah eksibisi yang ruang lingkupnya 

besar sehingga perlu mempersiapkan sponsor pula untuk bekerja 

sama dengan pemerintah dalam penggunaan lokasi alun-alun 

kota Tegal dan bekerja sama dengan pedagang makanan khas 

Tegal seperti tahu aci, poci Tegal, soto tauco dan sate kambing 

untuk menggalang dana di eksibisi ini. Kemudian melalui website 

yang didalamnya diberikan informasi mengenai pewayangan dan 

media sosial instagram dan facebook sebagai sarana 

mempromosikan eksibisi mendatang. Dan mempromosikan event 

eksibisi melalui radio Tegal salah satunya Anita Fm yang terkenal 

di Tegal (biasanya pendengar radio Anita usia remaja hingga 

dewasa bahkan orang tua yang memungkinkan orang tua 

mengajak anaknya yang sesuai target untuk mengikuti event 

tersebut). 

 

 Tahapan Interest dan Search 

Waktu : Oktober – Desember 2017 

Melihat dari interaksi yang diterima, anak remaja akan tertarik dan 

mulai mencari tahu . 

Melalui tahap ini , setelah melibatkan media promosi bentuk 

poster informatif, brosur dan media iklan Instagram , mulai 

memunculkan identitas wayang golek tegalan itu secara lengkap 

yang disampaikan kepada target sasaran melalui media poster 

interest. 

Media yang digunakan berupa poster A3, brosur, dan stiker. 

 Tahapan Action 

Waktu : Januari – Juli  2018 

Memasuki tahapan yang memakan waktu hingga tujuh bulan 

lamanya yang dibagi tugas, diantaranya selama tiga bulan 

pertama akan dilakukan event roadshow yang dilakukan 

dibeberapa sekolah, melibatkan target sasaran untuk ikut serta 

mengikuti event ini hingga puncak acara pada bulan Juli 

mendatang sekaligus memperingati Hari Anak Nasional bersama 
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dengan pertunjukan pagelaran wayang golek tegalan bersama 

Bapak Dairin beserta rombongan wayangnyadengan tujuan 

pengenalan lebih dekat untuk program utama mendatang. 

Inti dari event roadshow ini adalah mengajak anak remaja untuk 

mengenal seni budaya wayang golek yang patut untuk 

dikembangkan, dengan mengikuti kuis berhadiah merchandise, 

diharapkan target sasaran akan terhibur dan semakin antusias 

dengan mengikuti event eksibisi ini. 

Dan dua bulan berikutnya digunakan untuk peminjaman lokasi 

alun-alun, mempersiapkan ijin-ijin baik dari pemerintah dalam 

penggunaan lokasi ruang publik tersebut. Dan selama lima bulan 

lamanya juga melakukan persiapan bertahap untuk membangun 

pagelaran wayang dan mempersiapkan dekorasi dalam eksibisi 

wayang golek tegalan. 

Media yang digunakan berupa banner, spanduk, merchandise 

(stiker, gantungan kunci), dan brosur. 

Memasuki tahap akhir pada bulan Juni selama sebulan lamanya 

target sasaran diajak untuk mengikuti challenge instagram dengan 

hastag yang ditentukan, dan beberapa anak terpilih akan 

mendapatkan merchandise menarik. Dan pada puncak acaranya 

dalam peringatan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli acara 

eksibisi diadakan dengan puncaknya acaranya akan diajak untuk 

menonton pagelaran wayang golek tegalan bersama dalang Ki 

Dairin dengan alur cerita menyesuaikan tema yang sudah 

ditentukan. Dan berakhirnya eksibisi mengenai wayang golek 

tegalan, Pemerintah memutuskan untuk memperingati Hari Anak 

Nasional dan bekerja sama dengan Bapak Dairin untuk 

mengadakan acara pagelaran wayang golek tegalan dengan alur 

cerita anak remaja yang menarik. 

 

 Tahapan Share 

Melalui tahapan ini target sasaran sudah memahami eksibisi yang 

dilaksanakan sebelumnya. Mereka akan mulai membahas dan 

menyebarkan melalui berbagai media baik langsung maupun tidak 

langsung. Penyebaran informasi yang dimaksud dapat berupa 
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komunikasi langsung dari mulut ke mulut, kemudian melalui media 

internet dengan memposting aktifitas eksibisi wayang golek 

tegalan. Dengan demikian eksibisi akan dikenal masyarakat 

Tegal. 

 

III.4. Anggaran Perancangan Eksibisi 

III.4.1. Tahapan Anggaran Attention 

Keterangan Jumlah Harga Satuan Total 

Poster Informatif 
A3 (2 versi) 

300 20,000 4,000,000 

Brosur (2versi) 250 10,000 2,500,000 

Tim Admin 
Instagram, 
Facebook, 
Website, 

 
 

 

1,700,000/bulan 5,100,000 

Promosi Radio 
Anita FM 

 31,500,000 31,500,000 

 43,100,000 

 

Tabel 3.1. Tahapan Anggaran Attention 

  

III.4.2. Tahapan Anggaran Search and Interest 

Keterangan Jumlah Harga Satuan Total 

Poster A3 Interest 200 20,000 4,000,000 

Brosur 300 6,000 1,800,000 

Stiker 300 5,000 1,500,000 

Panitia Roadshow 3 orang 1,200,000/bulan 3,600,000 

 10,900,000 

 

Tabel 3.2. Tahapan Anggaran Search and Interest 

 

III.4.3. Tahapan Action 

 
Media 

Promosi 
Roadshow 

Keterangan Jumlah Harga Total 

Banner 2 versi 120,000 240,000 

Spanduk 2 versi 125,000 250,000 

Poster 
Roadshow 
Backdrop 

 25,000/m2 1,200,000 
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(6x8m) 

Transport 
mobil 

3 bulan 1,500,000 4,500,000 

Merchandise 
(gantungan 

kunci) 

200 15,000 3,000,000 

 9,190,000 

 

Tabel 3.3. Tahapan Anggaran Action untuk Media Promosi Roadshow 

 

 

 
Media 

Promosi 
Eksibisi 

Keterangan Jumlah Harga Total 

Baliho (1 versi) 30,000 x 
50m2 

6,000,000 6,000,000 

Spanduk 2 120,000 240,000 

 6,240,000 

  

Tabel 3.4. Tahapan Anggaran Media Promosi Eksibisi 

 

 
Event Acara 
Pagelaran 
Wayang 

Keterangan Harga Total 

Dalang 30,000,000 30,000,000 

Anggota 

Wayang Golek Set 

 30,000,000 

 

Tabel 3.5. Anggaran Event Pagelaran Wayang Golek Tegalan 

 

 
 

Event 
Eksibisi 
Utama 

 

Keterangan Ukuran Satuan Harga Total 

Perlengkapan 
dekor 

  100,000,000 100,000,000 

Booth tiap 
eksibisi (6) 

3x3m 500,000/unit 30,000,000 30,000,000 

Booth tiap 
stan food 

eksibisi (5) 

3x3m 500,000/unit 25,000,000 25,000,000 

Material 
display 

  15,000,000 15,000,000 

Kursi 
penonton 

(200) 

 15,000/buah 3,000,000 3,000,000 

Sound 
system 

 5,000,000/set 5,000,000 5,000,000 
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Desain 
panggung 

15x10m 3,000,000/m2 450,000,000 450,000,000 

Tenda 
dekorasi 

panggung 

 50,000/m2  22,500,000 

 650,500,000 

 

Tabel 3.6. Anggaran Event Eksibisi Utama 

 

III.4.4. Total Anggaran 

No Tahapan Total 

1 Tahapan Anggaran Attention 
 

43,100,000 

2 Tahapan Anggaran Search and Interest 10,900,000 

3 Tahapan Anggaran Action untuk Media 
Promosi Roadshow 

9,190,000 

4 Tahapan Anggaran Media Promosi Eksibisi 6,240,000 

5 Anggaran Event Pagelaran Wayang Golek 
Tegalan 

30,000,000 

6 Anggaran Event Eksibisi Utama 650,500,000 

Total 749,930,000 

 

Tabel 3.7. Total Anggaran Keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


