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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1. Data Penelitian 

III.1.1. Kuesioner kepada anak muda usia 18-23 tahun 

Pada tanggal 29 Maret 2016, telah dilakukan tahap pencarian data melalui 

penyebaran kuesioner kepada sejumlah anak muda usia 18-23 tahun di wilayah 

kota Semarang. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam mengisi kuesioner 

penelitian ini yaitu sebanyak 50 orang laki-laki dan perempuan. Responden yang 

dipilih merupakan anak muda dari kalangan SES A-B, sesuai dengan target 

sasaran yang telah ditentukan. Kuesioner yang disebarkan berupa pertanyaan 

dengan pilihan jawaban seputar pengetahuan dan minat akan meditasi, minat 

baca, dan komparasi gaya visual. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online 

melalui aplikasi Google Form. 

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif 

melalui pembagian kuesioner, dengan teknik pengambilan sampling non-

probability secara insidental, yaitu pemilihan sampel berdasarkan siapa saja yang 

ditemui yang sekiranya memenuhi kriteria target sasaran (Sugiyono, 2011). 

Penelitian survey melalui kuesioner ini dilakukan pada laki-laki dan 

perempuan usia 18-23 tahun. Dengan jumlah responden perempuan sebanyak 

54% yang berarti berjumlah 27 orang, dan responden laki-laki sebanyak 46% yaitu 

23 orang yang didapat secara acak dan disesuaikan dengan target sasaran 

perancangan. Dimana jumlah responden dengan usia 21-23 tahun lebih 

mendominasi sebanyak 37 orang, sedangkan responden dengan usia 18-20 tahun 

hanya sejumlah 13 orang. 

Sedangkan untuk keseharian dari responden hampir keseluruhannya yaitu 

sejumlah 46 orang masih menjalani studi di bangku kuliah, 3 diantaranya ada yang 

sudah bekerja, dan ada pula yang melakukan keduanya sekaligus sebanyak 4 

orang. 

III.1.2. Analisa Hasil Kuisioner 

 Dari penyebaran kuisioner kepada 50 orang responden yang berpotensi, 

dapat disimpulkan bahwa kata meditasi bukanlah hal yang asing lagi bagi mereka. 

Hal ini terbukti melalui hasil kuesioner yang menunjukkan sebanyak 24 responden 
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memahami istilah meditasi. Dan 19 orang sisanya menjawab mungkin, yang 

berarti setidaknya mereka mengetahui secara sederhana akan apa itu meditasi. 

Sedangkan mengenai pengetahuan atau pemahaman mereka mengenai manfaat 

dari meditasi sendiri, hanya sebanak 11 responden menjawab tidak tahu. Hal ini 

berarti sebagian besar dari mereka tahu akan manfaat dari melakukan meditasi. 

Namun, sayangnya belum ada satupun responden yang melakukan meditasi 

secara rutin. Sebanyak 28 orang responden mengaku bahwa mereka belum 

pernah sama sekali melakukan meditasi. Akan tetapi, berkaitan dengan minat 

mereka akan melakukan meditasi, sebanyak 70% atau 35 responden menjawab 

bahwa mereka tertarik untuk melakukan meditasi. 

Meditasi memiliki banyak manfaat bagi manusia, berdasarkan hasil survey, 

manfaat dari meditasi yang paling dibutuhkan atau mencapai angka tertinggi 

adalah untuk kemampuan dalam mengontrol emosi yaitu sebanyak 25 responden. 

Sedangkan alasan untuk meredakan stress berada pada posisi kedua dengan 

jumlah 23 responden. Namun, ada pula faktor yang menghambat responden 

dalam melakukan meditasi. Alasan tertinggi berdasarkan hasil survey adalah 

karena tidak mempunyai waktu. Sebanyak 92% responden memiliki keseharian 

sebagai mahasiswa, dimana kegiatan perkuliahan dan kegiatan organisasi 

kampus menjadi prioritas mereka. Sedangkan alasan lain adalah karena 

kurangnya pengetahuan akan meditasi, sehingga mereka tidak tahu bagaimana 

cara yang tepat untuk melakukan meditasi. 

Dari segi minat baca, hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden 

memberikan positif terhadap minat baca. Sebanyak 24 orang mengatakan bahwa 

mereka masih sering membaca buku. Namun, ada pula mereka yang kurang 

tertarik dengan membaca, yaitu sebanyak 15 orang. Maka dari itu, pasti ada 

beberapa faktor yang menghambat mereka dalam membaca buku. Salah satu 

faktor yang paling tinggi berdasarkan hasil survey adalah bahwa mereka mudah 

bosan. Diikuti dengan alasan tertinggi kedua yaitu sulit untuk fokus. Dalam 

mendalami hal baru, khususnya meditasi. Hampir seluruh responden yaitu 

sebanyak 42 orang memilih menggunakan buku ilustratif ketimbang buku tekstual. 

Karena buku ilustratif dianggap lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

Sedangkan dari segi gaya ilustrasi, penulis memberikan 3 contoh gaya ilustrasi 

yang dirasa relevan dan menarik untuk anak muda. Pilihan pertama merupakan 

gaya ilustrasi digital, dimana gambar terbentuk dari susunan bentuk geometris. 
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Pilihan kedua merupakan gaya visual yang lebih bersifat kartunis. Sedangkan 

pilihan terakhir adalah gaya visual ilustrasi yang cenderung luwes namun 

sederhana. Hasilnya, pilihan kedua memenangkan hasil polling dengan jumlah 20 

responden. 

III.1.3. Hasil Wawancara 

 Dalam melengkapi hasil penelitian untuk perancangan buku kreatif 

pengenalan meditasi ini, penulis melakukan wawancara terhadap seorang pelatih 

meditasi. Beliau adalah serorang Bruder yang mendalami meditasi kristiani dan 

berdomisili di kota Semarang. Beliau adalah Bruder Bayu CSA, dan sebagai 

pelatih atau pemandu meditasi Kristiani di lingkungan Paroki Santa Maria Fatima 

Banyumanik, beliau telah mendalami meditasi kristiani selama kurang lebih 17 

tahun. Bagi beliau, meditasi merupakan sebuah jalan pendekatan kepada yang 

ilahi dengan belajar melepaskan ego. Menurut Bruder Bayu, meditasi sendiri 

secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua teknik utama, yaitu diskursif dan 

kontemplatif. Meditasi diskursif merupakan teknik meditasi dengan cara 

membiarkan imajinasi meditator untuk bermain. Dalam meditasi ini justru 

mengajak meditatornya untuk membayangkan apa yang ingin mereka lihat atau 

rasakan. Sedangkan meditasi kontemplatif, merupakan meditasi yang benar-

benar membutuhkan keheningan. Dalam teknik meditasi ini, meditator diajak untuk 

melepaskan pikiran akan masa lalu dan masa depan, dan berusaha merasakan 

momen yang terjadi pada saat itu. Dalam meditasi ini, biasanya dibantu dengan 

sebuah mantra yang bertujuan untuk membantu meditator agar dapat fokus.  

 Dalam mengadakan pertemuan tentang meditasi ini pun, ternyata 

peminatnya sebagian besar adalah orang-orang lanjut usia. Ketika ditanya apakah 

ada anak muda yang mengikuti latihan meditasi yang diadakan oleh beliau, 

ternyata hanya ada satu anak muda yang ikut dalam paroki ini. Hal ini 

membuktikan bahwa minat anak muda sendiri terhadap meditasi masih sangatlah 

kurang. Hal ini dapat dikarenakan popularitas meditasi di kalangan anak muda 

masih sangatlah rendah, dan juga masih kurangnya pemahaman meditasi masih 

sangatlah kurang. Bahkan menurut Bruder Bayu, tidaklah anak muda saja yang 

sulit untuk diajak bermeditasi, orang dewasa dan orang tua pun masih belum 

banyak yang tertarik dengan hal ini. 
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III.1.4. Analisa 5W+1H 

What? 

Media komunikasi visual untuk mengenalkan meditasi bagi anak muda 

berupa buku fisik. 

Who? 

Berdasarkan hasil kuesioner, banyak anak muda yang tertarik untuk 

melakukan meditasi namun tidak mengetahui bagaimana memulainya. Maka 

perancangan ini ditujukan untuk anak-anak muda Indonesia yang memiliki 

ketertarikan dalam meditasi dan ingin mencobanya. Khususnya mereka yang 

berdomisili di Semarang, dikarenakan penelitian ini menggunakan sampel di kota 

Semarang. 

Why? 

Topik meditasi dipilih karena di Indonesia, khususnya di kalangan anak 

muda, meditasi masih belum cukup populer untuk dibiasakan. Padahal kebiasaan 

meditasi memiliki banyak manfaat bagi perkembangan diri manusia, terutama bagi 

mereka yang berada dalam tahapan dewasa muda, yang mana tahapan ini sangat 

krusial dalam menentukan jalan hidup seseorang.  

Dalam penyampaiannya, media buku fisik dipilih karena dengan media ini 

dapat membantu pengguna untuk lebih fokus tanpa adanya distraksi ketimbang 

menggunakan gadget yang memungkinkan munculnya distraksi. Hal ini dirasa 

relevan dengan konsep meditasi yang mengajak meditator untuk mencoba fokus. 

When? 

 Meditasi merupakan latihan untuk pengembangan diri. Di mana orang-

orang yang tertarik untuk melakukan meditasi adalah orang-orang yang ingin 

merasakan perubahan positif untuk dirinya. Sehingga dalam perancangan buku 

ini, rencananya akan diluncurkan bertepatan dengan tahun baru. Di tahun yang 

baru, orang-orang  cenderung membuat resolusi untuk berubah menjadi pribadi 

yang lebih baik. Sehingga peluncuran buku yang dibarengi dengan pergantian 

tahun dirasa relevan dengan konsep topik meditasi. 
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Where? 

Buku ini nantinya dapat bersifat komersil dan non-komersil. Secara 

komersil, buku ini dapat diperjual belikan di toko-toko buku nasional, untuk mereka 

yang ingin mendalami meditasi. Namun secara non-komersil, buku ini dapat 

dibagikan secara gratis ke lembaga-lembaga tertentu, seperti lembaga rehabilitasi, 

sebagai bentuk kepedulian. Diharapkan dengan dibaginya buku ini ke lembaga 

rehabilitasi, dapat membantu para pasiennya untuk dapat mengembangkan diri 

melalui meditasi. 

Media sosial merupakan media yang tak luput dari kehidupan anak-anak 

muda di era modern ini. Maka dari itu, media sosial akan menjadi salah satu media 

promosi yang akan digunakan dalam perancangan ini.  

How? 

Berdasarkan hasil kuesioner, dapat dilihat beberapa kesulitan yang dihadapi anak 

muda dalam membaca, yaitu mudah bosan. Maka dari itu, untuk mengatasi 

problema tersebut, buku akan dibuat interaktif, sehingga menimbulkan interaksi 

timbal balik yang dapat mengatasi supaya tidak monoton. Dan akan didukung 

dengan visual ilustratif, karena berdasarkan hasil survey, banyak anak muda yang 

merasa lebih tertarik dengan buku dengan konten visual yang menarik. 

III.2. Khalayak Sasaran 

Primer 

Target sasaran primer perancangan buku kreatif pengenalan meditasi ini 

adalah anak-anak muda usia 18-23 tahun. Bagi manusia era modern, penting 

untuk dapat mengenal maupun melakukan meditasi demi kesehatan fisik dan 

psikis  dikarenakan budaya hidup yang serba cepat. Budaya hidup serba cepat 

dapat membuat manusia rentan mengalami stress dan depresi. Latihan meditasi 

bisa menjadi salah satu cara dalam menanggulangi hal tersebut. Di usia 18-23 

tahun tingkat tekanan akibat stress memang tidak setinggi mereka berada yang di 

usia lebih matang, yang biasanya disebabkan oleh pekerjaan. Sedangkan dalam 

berlatih meditasi, tidak semua orang dapat berhasil melakukannya dengan sukses 

pada minggu pertama. Sehingga pengenalan meditasi bagi kaum muda penting 

sebagai bekal mereka dikemudian hari agar dapat menanggulangi permasalahan 

akibat stress. Selain itu, di usia ini yaitu tahap dewasa awal, merupakan sebuah 
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tahapan penting dalam kehidupan seseorang yang berpengaruh besar terhadap 

kelanjutan hidup mereka. 

III.2.1. Geografis 

Target sasaran secara lebih spesifik dari segi geografis, ditujukan bagi 

anak-anak muda dalam lingkup nasional Indonesia, khususnya di kota Semarang.  

III.2.2. Demografis 

Dari segi demografis, perancangan buku ini ditujukan pada anak-anak 

muda pada tahapan dewasa awal yaitu 18-23 tahun. Khususnya bagi mereka yang 

memiliki karakteristik tertarik pada hal pengembangan diri dan tertarik pada bidang 

artistik. Karena media komunikasi berupa sebuah buku, dimana buku harus dibeli 

untuk dapat dibaca, maka target yang dituju adalah mereka dalam golongan SES 

A-B. Terlebih buku ini menggunakan pendekatan ilustratif dan interaktif, sehingga 

kemungkinan biaya yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan buku ini akan 

cukup banyak. 

III.2.3. Pskografis dan Behavioral 

Target sasaran memiliki kecenderungan untuk: 

• Tertarik dengan meditasi 

• Tertarik dengan pengembangan diri 

• Peduli akan kesehatan mental dan psikis 

• Tertarik dengan hal-hal yang bersifat artistik 

• Memiliki kesulitan untuk fokus 

• Aktif berkegiatan 

• Memiliki kesibukan yang cukup padat 

Sekunder 

Target sasaran sekunder yang dituju melalui perancangan buku kreatif 

pengenalan meditasi ini adalah bagi mereka di segala usia, yang tertarik untuk 

melakukan meditasi, namun tidak mengetahui bagaimana cara memulainya. 

Selain target sasaran primer yaitu mereka di usia 18-23 tahun, orang-orang dari 

usia yang lebih muda dan lebih tua dapat menjadi target sekunder dari 

perancangan ini, khususnya bagi mereka pemula yang ingin memulai berlatih 
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meditasi. Namun, karena buku ini akan dibuat secara ilustratif and interaktif, buku 

ini akan lebih relevan bagi mereka yang masih berada di usia muda.  

III.3. Strategi Komunikasi 

III.3.1 Creative Brief 

a. OBJECTIVE 

Tujuan dari perancangan buku ini yaitu untuk mengenalkan meditasi 

kepada anak muda Indonesia usia 18-23 tahun. 

b. ISSUE 

Manusia yang tinggal di era modern rentan mengalami gangguan stress 

karena pola hidup yang serba cepat. Terutama mereka yang berada pada 

tahapan dewasa muda, dikarenakan kesibukan aktivitas mereka di usia 

muda mereka. Sehingga perlu adanya cara untuk menanggulangi 

permasalahan tersebut. Meditasi menjadi salah satu cara yang paling 

mudah dan tanpa mengeluarkan biaya, namun anak muda masih belum 

paham benar akan kebenaran dari manfaatnya. Selain itu, meditasi 

memiliki berbagai manfaat, terutama bagi pengembangan diri seseorang. 

c. INSIGHT 

Berdasarkan hasil penelitian melalui pembagian kuesioner, beberapa 

insight yang didapat antara lain: 

• Banyak anak muda yang tertarik untuk melakukan meditasi. 

Namun, belum ada yang benar-benar melakukannya. 

• Alasan tertinggi tidak melakukan meditasi adalah karena tidak ada 

waktu dan tidak tahu cara yang tepat untuk melakukannya. 

• Minat baca masih cukup tinggi di kalangan anak muda Semarang 

Namun, masih sering ditemui kesulitan dalam membaca buku 

tekstual, karena bagi mereka membaca buku tekstual cukup 

membosankan. 

• Dalam mendalami meditasi, hampir keseluruhan responden 

merasa membutuhkan buku ilustratif karena dianggap lebih 

menarik dan memudahkan dalam mendalami hal baru. 

• Sehingga perlu adanya  

d. OPPORTUNITY 

Melalui buku pembaca dapat lebih fokus, karena tidak mudah terdistraksi 

dengan hal-hal yang dapat muncul dalam media elektronik. Hal ini cukup 
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relevan dengan konsep latihan meditasi yang mengharuskan meditator 

untuk fokus. Namun, seringkali anak-anak muda cepat merasa bosan 

ketika membaca buku, sehingga perlu adanya inovasi dalam perancangan 

buku ini. Terlebih topik yang ditawarkan berupa meditasi, merupakan topik 

yang memang belum begitu diminati oleh anak muda, sehingga perlu 

adanya strategi khusus supaya mereka menjadi tertarik terhadap meditasi. 

Inovasi tersebut berupa perancangan buku yang kreatif dan interaktif. 

Tidak hanya menarik dari segi visual saja, buku yang mengajarkan tentang 

meditasi ini dapat menjadi pengganti instruktur meditasi dengan 

kelebihannya berupa interaktivitas. Selain itu masih jarang ditemui buku 

ilustratif interaktif yang mengenalkan tentang meditasi untuk anak-anak 

muda di Indonesia. 

e. CHALLENGE 

Meditasi seringkali dianggap membosankan bagi anak muda, maka perlu 

adanya cara yang inovatif untuk membangun minat akan meditasi. Terlebih 

media buku biasanya hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang 

benar-benar ingin mendalami suatu hal. Sedangkan di kalangan anak 

muda Indonesia, bagi mereka meditasi bukanlah suatu kepentingan 

mendesak yang harus mereka pahami. Sehingga perlu strategi khusus 

untuk menarik minat mereka melalui buku yang akan dirancang. 

f. What do we want them to think? 

Melalui perancangan buku ini diharapkan dapat memompa minat anak 

muda untuk memulai kebiasaan meditasi. Dengan cara yang kreatif dan 

inovatif, memiliki tujuan agar user dapat pengalaman yang menyenangkan 

dalam berlatih meditasi. 

III.3.2. Strategi Perancangan 

III.3.2.1 Konten Buku 

1. Pemahaman meditasi 

Sesuai dengan topik yang diangkat yaitu meditasi, buku ini perlu 

mengandung pemahaman tentang meditasi. Sebagai pengantar, dapat 

diawali dengan  

2. Informatif & Edukatif 
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Perlu adanya pendekatan informatif dan edukatif dalam menyampaikan 

pesan supaya dapat diterima dengan baik. Pendekatan ini bertujuan agar 

user mendapatkan pengetahuan baru mengenai meditasi. 

3. Kreatif & Inovatif 

Pendekatan kreatif dan inovatif sangatlah penting dalam merancang buku 

ini Karena topik yang diangkat dianggap membosankan bagi anak-anak 

muda, maka adanya kreativitas sangat diperlukan dalam menunjang 

informasi agar dapat tersampaikan kepada target. Selain itu, dengan 

visual yang menarik, selain sebagai media informatif, buku ini juga dapat 

dijadikan sebagai koleksi seni. 

4. Isi Buku 

Kurangnya pengetahuan anak muda tentang meditasi, membuat mereka 

kurang tertarik pada bidang ini. Maka dari itu adanya pemahaman tentang 

meditasi nantinya akan dituangkan ke dalam buku yang akan dirancang. 

Tak hanya sebatas pengetahuan mengenai meditasi, buku ini juga 

menghadirkan cara atau teknik meditasi bagi mereka yang baru mau 

memulainya. Disajikan dengan dominasi ilustratif dan interaktivitas, buku 

ini dapat menarik minat mereka untuk bermeditasi dengan cara yang tidak 

membosankan. 

5. Pendekatan elemen visual 

• Judul Buku 

Judul buku memberikan gambaran tentang isi dari sebuah buku. 

Dalam perancangan buku kreatif pengenalan meditasi terhadap 

anak muda, akan digunakan Bahasa yang sesuai dengan anak 

muda. Kata-kata yang digunakan juga dibuat sesederhana 

mungkin namun dapat menjelaskan isi dari buku, supaya mudah 

diingat oleh pembaca.  

• Ukuran Buku 

Buku pengenalan meditasi ini dibuat dengan ukuran praktis 

supaya dapat dibawa kemana-mana. Dengan memperhatikan 

kemudahan cetak, buku akan dibuat berbentuk persegi dengan 

ukuran 15 cm x 15 cm. 

• Gaya Ilustrasi 

Berdasarkan hasil kuesioner, banyak responden yang lebih 

menyukai gaya ilustrasi model kartun. Kartun yang terpilih 
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cenderung mendetail, sehingga dapat menceritakan secara rinci 

scene yang diceritakan. Dengan penambahan tekstur noise yang 

memberikan kesan tertentu pada gambar. 

 

Gambar 3.1. Gaya Ilustrasi Kartun 

• Gaya Verbal 

Buku ini ditujukan untuk anak muda usia 18-23 tahun, sehingga 

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa yang sekiranya cocok 

digunakan untuk anak muda. Dan karena buku ini ditujukan untuk 

anak muda Indonesia, maka Bahasa yang akan digunakan yaitu 

Bahasa Indonesia. 

• Layout 

Pengaturan layout buku ini disesuaikan dengan anak muda usia 

18-23 tahun. Dengan mengikuti tren layout yang cenderung clean, 

dan lebih didominasi dengan elemen ilustratif. 

 

Gambar 3.2. Contoh Pengaplikasian Layout 

• Warna 

Buku ini berisi tentang meditasi dan bagaimana cara 

melakukannya. Melalui buku ini diharapkan dapat membantu 

penggunanya untuk berlatih meditasi.  Sehingga dalam pemilihan 
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warna, akan dipilih warna-warna cerah namun tidak mencolok 

supaya tidak monoton dan membosankan. 

• Interaktivitas 

Buku ini dapat membantu penggunanya untuk berlatih meditasi. 

Sehingga diperlukan adanya interaktivitas sebagai pengganti 

instruktur meditasi. Interaktivitas yang digunakan dapat berupa 

perintah maupun ajakan untuk melakukan sesuatu hal untuk 

membuktikan kebenarannya. Selain itu didukung dengan 

interaktivitas yang bernilai seni, seperti pop-up contohnya, untuk 

membantu dalam penyampaian pesan agar lebih bermakna. 

• Positioning 

Menjadi salah  satu media edukatif informatif, serta membantu 

perkembangan diri pembacanya melalui meditasi. 

6. Final Cetak Buku 

Buku fisik selain sebagai buku bacaan, terkadang orang membelinya 

dengan tujuan koleksi. Sehingga keawetan buku perlu diperhatikan, 

terlebih untuk buku yang memiliki nilai seni. Finishing buku ini akan dibuat 

dengan teknik binding dan penggunaan hard cover, supaya buku dapat 

lebih awet untuk dijadikan koleksi. 

III.3.3. Strategi Media Promosi 

Perancangan ini menggunakan metode AISAS dalam mengenalkan buku ini ke 

masyarakat luas. Berikut ini Analisa melalui metode AISAS : 

• Attention 

Melalui media sosial, mengangkat isu-isu yang dihadapi anak muda jaman 

sekarang secara visual. Kampanye media sosial ini lakukan di Instagram, 

Facebook, Twitter dengan mengupload gambar-gambar ilustrasi, atau 

kata-kata yang dapat mencerminkan permasalahan anak muda seperti 

stress, terlalu adiktif pada gadget, dsb. Melalui media sosial dapat 

dilakukan dengan fitur sponsor atau iklan, sehingga dapat dilihat oleh siapa 

saja. Selain itu, tahap attention juga dapat dilakukan melalui media poster 

atau ambience media yang ditempatkan di beberapa tempat dimana anak 

muda berada. 
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• Interest 

Tahap interest akan dilakukan dengan membagikan media promosi berupa 

stiker dan mainan kitiran. Media mainan kitiran merupakan pengganti 

brosur. Mainan kitiran ini nantinya dapat mengajarkan sedikit tentang 

prinsip utama meditasi, yaitu mengatur pernapasan, yang juga dibarengi 

dengan promosi akun media social untuk menambah follower. Didalam 

akun media sosial buku nantinya ada pertanyaan akan meditasi, fakta-fakta 

meditasi, dan segala hal tentang meditasi dengan Bahasa yang persuasif 

yang dapat membuat target merasa penasaran. 

• Search 

Kemudian tahap search dilakukan dengan mulai memposting poster cetak 

dan media social yang mempromosikan tentang launcing buku dan event 

talkshow yang akan diadakan.  

• Action 

Akan dilakukan event talkshow serta meditasi Bersama yang diadakan 

secara gratis. Kemudian buku nantinya akan dibagikan secara gratis 

kepada peserta talkshow. 

• Share 

Untuk tahap share akan dilakukan dengan cara mengadakan event 

challenge di media social. Event challenge ini nantinya diharapkan dapat 

mempublikasikan buku dan tujuannya secara lebih luas ke masyarakat. 

Event ini berupa mindfulness week photo contest, di mana peserta yang 

sudah memiliki buku ini dapat melakukan latihan mindful selama seminggu 

seperti yang dihadirkan di buku, dan membuat foto kreatif dari kegiatan 

yang mereka lakukan tiap harinya. 

  



 

34 

III.3.4. Skema Perancangan 

 

Gambar 3.3. Skema Perancangan 
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III.3.5. Timeline 

Bulan Timeline 

April – Juni 

2017 

• Tahap perancangan desain dan eksekusi desain 

• Proses persetujuan dengan lembaga-lembaga 

bersangkutan 

• Proses kerjasama dengan komunitas anak muda di 

Semarang 

Oktober - 

Desember 

2017 

• Mulai menggerakkan akun media social sebaga sarana 

promosi 

• Mulai membuka kesempatan pre-order 

Desember 

2017 

• Peluncuran buku 

• Promosi dengan membuka booth melalui event-event 

anak muda di Semarang 

Tabel 2.1 Timeline 

III.3.6. Anggaran 

Berikut ini adalah rincian harga perbuku : 

Item Jumlah Harga 

Satuan 

Total Harga 

Print isi buku 30 Rp 3.000 Rp 90.000 

Hard Cover  Rp 10.000 Rp 10.000 

Pembatas buku  Rp 3.000 Rp 3.000 

Kain/Kertas tekstur 5 Rp 3.000 Rp 15.000 

Packaging buku  Rp 7.000 Rp 7.000 

Biaya Jilid  Rp 15.000 Rp 15.000 

Biaya media interaktif  Rp 20.000 Rp 20.000 

  Total Biaya Rp 160.000 

       

Tabel 2.2 Rincian Harga Buku 
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Berikut ini adalah rincian harga pengerjaan desain, dengan rumusan : 

HP  = (n x QH) + E + B + K 

HP = Harga pekerjaan desain 

N = Upah pekerjaan perhari 

QH = Jumlah hari pengerjaan 

E = Faktor teknis 

B = Bahan yang diperlukan selama pengerjaan desain 

K = Konsep/Ide desain 

 

HP  = (n x QH) + biaya listrik + biaya prototyping + K 

 = ((9 x 20.000) x 30) + 100.000 + B + 5.000.000 

 = (180.000 x 30) + 100.000 + B + 5.000.000 

 = 5.400.000 + 100.000 + 200.000 + 5.000.000 

 = Rp 10.700.000 

  

Berikut ini adalah rincian media promosi 

Item Jumlah Harga Satuan Total Harga 

Iklan media sosial 10 Rp 50.000  Rp 500.000 

Poster 30 Rp 3.000 Rp 90.000 

Promotion card 1000 Rp 500 Rp 500.000 

Sewa tenant 2 Rp 250.000 Rp 500.000 

Dekorasi booth  Rp 500.000 Rp 500.000 

  Total Biaya Rp 2.090.000 

Tabel 2.3 Rincian Anggaran Media Promosi 

 

 

 


