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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 III.1. Data Hasil Penelitian (Analisis) 

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam peneletiaan atau perancangan 

adalah kurangnya minat anak-anak usia 6-12 tahun dengan SES A-B untuk bermain 

permainan tradisional karena faktor keamanan yang kurang dan kurangnya ada inovasi 

dalam permainan yang semakin lama anak-anak akan bosan dengan permainan 

tradisional. 

 III.1.1. Data Objektif 

   III.1.1.1 Observasi 

Metode penelitian observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk 

pengumpulan data dengan cara mengamati situasi dan keadaan yang 

ada di Kota Kudus sebagai daerah penelitian guna untuk menentukan 

target sasaran. 

Permainan tradisional adalah salah satu asset budaya Indonesia 

yang menyimpan banyak manfaat dan pesan didalam permainan 

tersebut. Semakin berkembangnya era teknologi, permainan tradisional 

mulai kurang diminati oleh anak-anak dengan berbagai opini. Salah satu 

kota yang sudah terkena dampak dari permainan modern berbasis 

teknologi ini adalah Kudus. 

Melihat dari permainan tradisional Kudus yang kurang diminati 

oleh masyarakat ekonomi SES A-B menunjukan bahwa permainan 

tradisional Kudus adalah permainan yang masih dipandang kurang 

adanya inovasi dan keamanan oleh masyarakat  Karena,  permainan 

tradisional sangat memerlukan area tempat untuk bermain yang luas 

seperti lapangan atau halaman rumah yang dapat menimbulkan rasa 

khawatir orang tua akan keamanan anak dan kesehatan anak. Maka itu 

secara tidak langsung masyarakat SES A-B tentunya anak-anak 

sangatlah berhati-hati dalam memilih permainan, dan permainan 
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modernlah yang menjadi pilihan anak-anak dalam bermain yang 

beralasan bahwa permainan modern bisa dimainkan di dalam ruangan. 

   III.1.1.2  Pertanyaan Kuisioner 

 

III.1.1.2.1 Analisis Hasil Kuesioner 

Kuesioner ini diambil secara sampling dari 64 responden 

usia 9-11 tahun. 

 

Tabel 3.1 Diagram Pengetahuan Tentang Permaianan Tradisional Kudus  

                                Bagi Anak-Anak Usia 6-12 Tahun Dengan SES A-B di Kota Kudus 

                                                           ( Sumber : Dokumen Pribadi, 2017 ) 

PENGETAHUAN TENTANG PERMAINAN 
TRADISIONAL KUDUS BAGI ANAK-ANAK USIA 6-12 

TAHUN DENGAN SES A-B DI KOTA KUDUS 

Tahu

Tidak
Tahu
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Tabel 3.2 Diagram Jenis Permainan yang Diminati Anak-Anak Usia 6-12 Tahun dengan 

SES A-B di Kota Kudus 

(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 

 

Tabel 3.3 Diagram Alasan Anak-Anak Usia 6-12 Tahun dengan SES A-B Dalam Memilih 

Permainan Modern 

(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 

 

 

 

JENIS PERMAINAN YANG DIMINATI ANAK-ANAK 
USIA 6-12 TAHUN DENGAN SES A-B DI KOTA 

KUDUS 

Permainan
Tradisional

Permainan Modern

ALASAN ANAK-ANAK USIA 6-12 TAHUN DENGAN 
SES A-B DALAM MEMILIH PERMAINAN MODERN 

Seru, Asik, Keren

Teknologi Canggih
dan Inovasi

Mudah Dipahami
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Tabel 3.4 Diagram Alasan Anak-Anak Usia 6-12 Tahun dengan SES A-B Dalam Memilih 

Permainan Tradisional 

(Sumber : Dokumen Pribadi, 2017) 

 

 Dari hasil kuisioner di atas terhadap usia responden 

didominasi oleh usia kisaran 9-11 tahun dengan berlatar 

belakangkan pendidikan sebagai siswa sekolah dasar kelas 4-5 

ini memiliki hasil bahwa anak-anak gemar bermain berada pada 

usia ini. Anak-anak modern ini lebih senang menghabiskan 

waktunya dengan bermain game yang dimilikinya seperti 

smartphone, game console ( Playstation / Xbox ), Laptop atau PC. 

Seiring berkembangnya zaman gadget menjadi salah satu media 

untuk mendapatkan informasi terbaru oleh masyarakat ini dan 

anak-anak di usia ini sudah mengakses informasi melalui internet, 

dimana mereka sebagai anak-anak yang harus selalu mengikuti 

perkembangan informasi yang ada. 

 Semua responden ini rata-rata berdomisili di kota Kudus 

yang memiliki SES A-B yang dimana kebutuhan selalu tercukupi. 

Responden tidak terlalu mengerti permainan tradisional Kudus 

dan tidak ingin memainkannya karena alesan mainnya di halaman 

yang panas dan lebih memilih permainan modern karena seru 

dengan tampilan visual yang bagus dan bisa dimainkan sendirian. 

ALASAN ANAK-ANAK USIA 6-12 TAHUN DENGAN 
SES A-B MEMILIH PERMAINAN TRADISIONAL 

Seru dan
Menyenangkan

Menyehatkan
Tubuh

Bermanfaat dan
Melestarikan
Budaya



58 
 

Namun seperempat dari responden lebih memilih permainan 

tradisional karena dengan alesan permainan tradisional lebih bisa 

mengakrabkan pertemanan dan sebagai wujud ingin melestarikan 

permainan tradisional. 

 Dari analisa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-

anak modern sekarang terkhusus berada dil sekitar  kota Kudus 

belum mengetahui secara jelas tentang permainan tradisional 

Kudus dan kurang berminat untuk memainkannya, dikarenakan 

tidak adanya inovasi dalam permainan tradisional dan kurangnya 

event tentang permainan tradisional Kudus. 

  III.1.1.3 Data Pertanyaan Wawancara 

  Wawancara penelitian dilakukan kepada Kepala Seksi Permainan 

Tradisional Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kudus Bapak Giyono. 

Pada tanggal 3 April 2017. Berikut daftar pertanyaan yang diajukan : 

1. Apakah permainan tradisional di Kudus masih di lestarikan oleh 

pemerintah kota Kudus? Dengan aksi apa pelestarian tersebut? 

2. Apakah anak-anak Kudus mau untuk memainkan kembali permainan 

tradisional? Dengan adanya aksi tersebut ? 

3. Apakah dari tahun ke tahun permainan tradisional selalu menurun? 

Atau malah lebih meningkat? 

4. Mengapa di Kudus tidak di sediakan tempat untuk khusus anak-anak 

bermain permainan tradisional sebagai media untuk anak-anak 

bersosialisasi? 

Hasil Wawancara 

1. Masih. Dengan adanya Festival Dolanan Anak sebagai bentuk 

Kontruksi Permainan dengan dikemas dalam suatu pertunjukan seni 

drama. Acara ini tidak selalu ada atau tidak pasti waktu 

diselenggarannya. Terakhir diselenggarakan tahun 2014 dan 2016 di 

Gedung Kebudayaan Seni Gebog. Acara ini di ikuti oleh siswa SD 

dan SMP se-kabupaten Kudus. 
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2. Untuk saat ini belum ada anak-anak untuk bermain permainan 

tradisional seperti, engklek, gobak sodor, dan jamuran. Anak-anak 

pun mau mempermainkan permainan tradisiona dalam bentuk 

rekayasa atau hanya dimainkan jika ada event daerah saja. Dulu ada 

event dan perlombaan tingkat Jawa Tengah. 

3. Menurun cukup drastis yang bersumber dari berkembang jaman 

modern dan kemunculan gadget yang permain dapat diakses dengan 

mudah melalui internet. 

4. Untuk tempat khusus bermainan anak-anak di Kudus memang belum 

ada karena faktor lokasi Kudus yang sempit. Anak-anak untuk 

bermain di tempat terbuka paling memanfaatkan taman-taman yang 

ada di Kudus dengan awasan orang tua anak-anak tersebut. 

III.1.2  Analisa SWOT 

Metode analisa SWOT adalah metode dasar yang bermanfaat untuk 

melihat permasalahan yang ada dari 4 sisi yang berbeda. Diharapkan dengan 

menggunakan metode ini, permasalahan dapat menghasil berupa sebuah 

arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan masalah yang 

ada dan untuk menambahkan keuntungan dari segi peluang yang ada, dengan 

mengurangi kekurangan yang ada dan juga menghindari ancaman yang ada. 

Metode analisa ini berguna sebagai alat untuk mengurangi kelemahan yang 

terdapat dalam suatu permasalahan yang ada untuk menekan dampak ancaman 

yang timbul dan harus dihadapi. 

 STRENGHT : 

 Permainan Tradisional Kudus adalah asset budaya lokal yang 

harus dilestarikan demi perkembangan anak-anak. 

 WEEKNESS : 

 Kurangnya menghargai budaya asli dalam negeri 

 Mengeluarkan uang terlalu banyak (pemborosan) 

 Kurang berminatnya dengan permainan tradisional 

 OPPORTUNITY : 

 Permainan Tradisional Kudus memiliki manfaat yang banyak 

untuk perkembangan anak dalam hidup bersosialisasi. 
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 THREATS : 

 Semakin berkembangnya teknologi. 

 Akan hilangnya budaya permainan tradisional. 

 III.2. Sasaran Khalayak (Target Audience) 

Sasaran khalayak ini adalah pembatasan sasaran yang dilakukan untuk 

menspesifikasi tujuan dari kampanye. Sasaran dibagi menjadi dua golongan, primer dan 

sekunder. 

 Primer  

Usia: Usia 6-12 tahun yang memasuki Usia Sekolah, usia ini dunia sosial 

anak meluas keluar dari dunia keluarga, anak bergaul dengan teman sebaya, guru, 

dan orang dewasa lainnya. (menurut ahli psikologi, Erik Erikson). Dampak Erik 

Erikson terhadap target sasaran adalah anak-anak di usia tersebut memiliki Krisis 

Psikososial, karena pada tahap ini anak-anak mempunyai sifat antara ketekunan 

dengan perasaan inferior (industry – inveriority). Dari konflik antar ketekunan dengan 

inferiorita, anak-anak dapat mengembangkan kekuatan dasar kemampuan 

(competency). Dengan kekuatan dasar kemampuan ini anak-anak akan mulai 

dengan mudah mempelajari sesuatu yang ada di sekitarnya. Maka disimpulkan 

bahwa, pemilihan target sasaran primer ini berdasarkan hasil dari observasi dan 

kuisioner bahwa anak-anak usia 6-12 tahun dengan SES A-B  mulai kurang tertarik 

dengan permainan tradisional khas daerahnya dengan alasan permainan tradisional 

membosankan, permainan modern lebih diminati karena dengan SES A-B anak-

anak dapat memiliki permainan modern dengan mudah. 

1. Kelamin: Laki – laki dan Perempuan  

2. Golongan: SES A-B    

 Sekunder 

Usia: Usia 25-40 tahun yang memasuki masa Dewasa Awal, memiliki sifat 

Kepedulian (care). Perluasan komitmen untuk merawat orang lain, merawat produk 

dan ide yang membutuhkan perhatian. (menurut ahli psikologi, Erik Erikson). Maka 

disimpulkan bahwa, pemilihan target sasaran sekunder merupakan orang tua dari 

anak-anak yang memiliki peran penting dalam berinteraksi dekat dengan target 

sasaran primer, sehingga dapat diberi pendekatan untuk memberi kesadaran lebih 

juga kepada orang tua tentang pentingnya permainan tradisional untuk dilestarikan. 
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1. Kelamin: Laki-laki dan Perempuan 

2. Golongan: SES A-B 

 III.3. Strategi Komunikasi 

 Memberikan informasi nilai-nilai keunikan dan nilai-nilai moral dari permainan 

traadisional khusunya permainan tradisional khas Kudus sebagai permainan 

khas daerah. 

 Menerapkan nilai cinta budaya Indonesia untuk anak-anak dan orang tua anak 

yang berguna untuk melestarikan permainan tradisional Kudus untuk di masa 

yang akan mendatang supaya budaya permainan tradisional tidak hilang. 

 Mempersuasi target sasaran untuk berubah kearah hidup yang irit dengan 

memilih permainan yang bermanfaat dengan nominal harga yang terjangkau.  

 Penyampaian pesan melalui Iklan Sosial yang akan berfungsi untuk target 

sasaran agar mau bermain dengan permainan tradisional yang asik, seru dan 

banyak manfaatnya. 

III.3.1. Creative Brief 

a) Who are we talking to ? 

William berumur 11 tahun yang berdomisili di Kudus. William 

yang berprofesi sebagai pelajar di SD Cahaya Nur, salah satu 

sekolah dasar SES A-B di kota Kudus. Kebiasaan Wlliam yang suka 

bermain menggunakan gadget, seperti iPad, Smartphone, dan 

Playstation menjadikan hobinya untuk membeli asesories pendukung 

game yang harganya cukup mahal. William lebih memilih bermain 

permainan modern karena dengan alasan grafis dalam game bagus 

dan realistis, serta di dukung dengan tampilan user experience 

(storygame dan gameplay) yang membuat jadi ingin bermain terus 

(addictive). 

b) What the problem and solution? 

Permasalahan yang muncul pada masalah ini adalah kurang 

minatnya anak-anak usia 6-12 tahun dengan SES A-B untuk bermain 

permainan tradisional karena faktor keamanan yang kurang dan 

kurangnya ada inovasi dalam permainan yang semakin lama anak-

anak akan bosan dengan permainan tradisional. Hal ini dapat diatas 
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dengan inovasi baru yaitu Event Mingguan Bermain Tradisional yang 

akan bekerjasama dengan Pemerintah Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Kudus dan Komunitas Pecinta Dolanan Tradisional 

Kudus yang diadakan setiap CFD (Car Free Day) di Pusat Kota Alun-

Alun Kudus, agar masyarakat khusunya anak-anak mau memainkan 

kembali permainan tradisional khas Kudus. Lalu, jika anak-anak 

sudah bermain permainan tradisional maka anak-anak akan 

merasakan kesenangan dan keseruan yang dimainkan tanpa 

mengeluarkan biaya dengan mendapatkan banyak manfaat. 

c) Where social campaign will be carried out ? 

Social Campaign yang akan diadakan di Alun-Alun Simpang 

7, Kudus agar nanti pesan yang akan disampaikan menjadi lebih 

jelas dan lebih dalam yang akan tertuju langsung ke target yang 

disasarkan yaitu anak-anak usia 6-12 tahun yang memasuki masa 

Usia Sekolah, usia dimana anak-anak mulai ingin tau hal baru. 

d) When social campaign to carried ? 

Proses social campaign berjangka cukup lama, karena 

penyelenggaran akan diselenggarakan selama weekend dan hari 

libur yang bertujuan agar pesan sampai ke target. 

e) Why choose this campaign ? 

Agar anak-nak mau untuk melestarikan permainan tradisional, 

yang berguna untuk anak-anak Kudus menjadi anak-anak yang 

mempunyai nilai sosialisasi dan mau mengenal lingkungan sekitar, 

mengingat permainan tradisional tersebut adalah permainan yang 

asli dari Indonesia. Yang nantinya akan menerapkan rasa cinta pada 

budaya Indonesia 

f) How to change their mindset ? 

Menerapkan nilai nasionalisme dalam bentuk cinta budaya 

Indonesia yang nantinya melalui media promosi dan iklan ditempat 

dimana masyarakat berkumpul yang nantinya akan mengamati iklan 

tersebut yang berisi tentang pengetahuan yang nantinya akan 

mengubah persepsi masyarakat agar tidak mempunyai persepsi 

buruk tentang permainan tradisional.   
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  III.3.2. Strategi Verbal 

Di dalam perancangan kampanye ini strategi verbal untuk penyampaian 

pesan kepada target sasaran usia 6-12 tahun dengan SES A-B menggunakan 

gaya bahasa komunikasi yang modern, bersahabat, lucu, dan simple, yang 

dimana gaya bahasa komunikasi ini lebih tepat kepada target sasaran yang 

dituju. 

  III.3.3 Strategi Visual 

 Di dalam perancangan ini tone and manner yang digunakan dalam 

strategi visual ini menggunakan gaya modern, bersahabat yang dimana akan 

memberikan penggambaran mengenai keseruan dari permainan tradisional dari 

kota Kudus. Lala, untuk gaya visual yang akan digunakan adalah menggunakan 

jenis gaya visual vector flat design yang dapat memberikan kesan modern dan 

minimalis yang dapat terima langsung oleh anak-anak. 

. 

Gambar 3.1 Refrensi Gaya Desain Flat Design 

(Sumber : https://www.nokidhungry.org/) 

   III.3.3.1 Warna 

https://www.nokidhungry.org/
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 Penggunaan warna di dalam elemen visual perancangan ini 

menggunakan warna yang memiliki kesan cerah agar dapat langsung 

menarik perhatian target sasaran. Warna yang akan digunakan 

mengandung unsur dan kesan tenang namun tetap berwarna yang akan 

disampaikan kepada target sasaran sesuai dengan unsur warna yang 

berhubungan dengan topik pembahasan menggunkan 3 unsur warna. 

Warna kuning memberi arti kehangatan dan rasa bahagia dan 

seolah ingin menimbulkan hasrat untuk bermain. Dengan kata lain warna 

ini juga mengandung makna optimis, semangat dan ceria yang 

melambangkan target sasaran yaitu anak-anak yang memiliki gairah yang 

besar dalam bermain. 

Warna merah memberi arti semangat dan gairah, yang dimana 

target sasaran akan bersemangat bermain dan bergairah untuk 

memainkan permainan tradisional. 

Warna biru muda membantu menenangkan pikiran dan 

meningkatkan konsentrasi yang melambangkan target sasaran yaitu 

dalam bermain anak-anak sangat membutuhkan konsentrasi dan 

berkomunikasi dengan teman bermainnya.. 

 

Gambar 3.2 Pacuan Warna yang Digunakan 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2017) 
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 III.3.3.2 Tipografi 

Di dalam perancangan ini tipografi yang digunakan di dalam logo 

“Dolanan Kudus” adalah menggunakan jenis font  tanpa kait (San Serif) 

yang akan menimbulkan unsur dan kesan modern, bersahabat dan 

efisien dalam penerapannya. Dalam perancangan ini menggunakan huruf 

besar dan huruf kecil dengan memberikan 3 warna agar dapat terbaca 

dengan jelas dan berwarna oleh target sasaran. 

 

Gambar 3.3 Pacuan Font Tidak Berkait (San Serif) yang Digunakan 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2017) 

III.3.4. Tema Kampanye 

Tema kampanye ini adalah mengenalkan kembali permainan tradisional 

Kudus untuk masyarakat Kudus khusunya anak-anak melalui kampanye sosial 

permainan tradisional kota Kudus sehingga dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat kota Kudus tentang pentingnya melestarikan permainan tradisional 

kota Kudus sebagai asset warisan budaya lokal yang mempunyai manfaat untuk 

perkembangan anak-anak Kudus yang hampir punah. 

  III.3.5. Judul Kampanye 

Judul kampanye sosial ini adalah “Dolanan Kudus” yang memiliki arti, 

yaitu : Dalam kampanye sosial ini terdapat event yang berisi permainan 

tradisional Kudus yang memiliki tujuan meningkatkan kesadaran serta minat 

masyarakat kota Kudus khususnya anak-anak bahwa di kota Kudus memiliki 

berbagai macam permainan tradisional untuk media bersosialisasi anak-anak 

kota Kudus dalam bermain.  
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III.3.6. Strategi Media 

 III.3.6.1. Objektif Media 

 Meningkatkan rasa cinta tanah air untuk mau bermain permainan 

tradisional Indonesia 

 Memberikan kesadaran untuk tidak menganggap permainan 

tradisional adalah permainan yang tidak bermanfaat dan 

membosankan. 

 Menyampaikan pesan yang menggunakan media yang sering 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari target sasaran. 

III.3.6.2. Pendekatan Media 

III.3.6.2.1. Media Pendukung 

 Merchandise 

 Ambience Media 

 Event Permainan Tradisional Kudus 

 Mini Map, Banner dan Poster 

 Teaser tentang Permainan Tradisional Kudus 

 Akun Sosial Media 

 Web 

III.3.7. Perancangan Promosi dan Time Schedule 

Tahapan ini memiliki beberapa proses yang akan dilakukan 

selama 7 bulan sebagai tahapan dalam pengembangan nilai-nilai rasa 

cinta budaya permainan tradisional guna untuk melestarikan permainan 

tradisional Indonesia khususnya permainan tradisional khas Kudus. 

 

Bagan 3.1 Tahapan AISAS 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2017) 
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Tahapan Media yang Digunakan Time Schedule 

 

 

 

 

 

Attention 

 Memberikan issue mengenai permainan 

tradisional yang terdapat di kota Kudus. 

 Memberikan issue mengenai  Social Campaign 

“Dolanan Kudus”, bahwa Kudus memiliki banyak 

macam permainan tradisional. 

 Digital Activation melalui media sosial berupa : 

Instagram  & Facebook (account Dinas 

Pariwisata Kabupaten Semarang dan Official 

Dolanan Kudus) 

 Media cetak yang digunakan berupa : 

1) Billboard (ditempatkan di sekitar area 

Alun-Alun Simpang 7) 

2) Poster Berseri (ditempatkan di sekitar 

area SD Swasta di Kudus) 

 

 

 

 

 

2 Bulan 

Januari – Februari 

2018 

 

 

 

Interest 

 Untuk menarik perhatian dan pemahaman lebih 

mengenai permainan tradisional Kudus terhadap 

target sasaran. Memberikan Insight mengenai 

macam-macam permainan tradisional Kudus 

melalui video infografis mengenai brand 

“Dolanan Kudus”. 

 Mengajak target sasaran untuk datang ke acara 

event yang dimulai tanggal 16-17 Juni 2018 

(Launching Event dan Social Campaign 

“Dolanan Kudus”) 

 Media video inforgrafis yang digunakan berupa : 

Youtube, instagram (story dan video), Facebook 

Videotron  

 

 

 

 

 

 

2 Bulan 

Maret – April  

2018 
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Search 

 Setelah target sasaran mememahami mengenai 

permainan tradisional Kudus dan tertarik untuk 

dating ke acara event yang dilakukan pada tahap 

interest. Audience dapat mengakses informasi 

dan mendaftar pada website online  

www.dolanankudus.com dan bisa juga melalu 

booth Dolanan Kudus yang disediakan di 

tempatkan di  (SD) Sekolah Dasar yang 

berstatus SES A-B sesuai dengan target sasaran 

di kota Kudus, di  Area Alun-Alun Simpang 7 

sebagai pusat kota dan di Taman Krida Wergu 

Kudus sebagai tempat bermain dan berkumpul 

masyarakat. Setelah melakukan pendaftaran 

target sasaran akan mendapatkan package set 

dan tiket official yang akan digunakan untuk 

masuk ke event. 

 Media promosi yang digunakan berupa : 

Instagram ( melalui upload poster ) 

Facebook  

 

 

 

 

 

1 Bulan 

Mei  

2018 

 

 

 

 

Action 

 Launching Event dan Social Campaign “Dolanan 

Kudus” 

 Target sasaran yang datang ke acara event 

kampanye ini akan mendapatkan package set 

yang berisi mini map, topi, nametag dan kaos 

 Di dalam event akan terdapat wahana bermain 

permainan tradisional, yang nantinya anak-anak 

datang ke event untuk mencoba 5 permainan 

yaitu, Gedrik (Engklek), Dakon, Gobak Sodor, 

Jamuran, Betengan yang dimana 5 permainan 

tersebut dimainkan dengan rules yang sudah di 

atur. 

 Media cetak yang digunakan yaitu : 

Banner dan Ex-Banner 

 

 

 

 

 

 

16-17 

Juni  

2018 

 

http://www.dolanankudus.com/
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Pada tahapan ini peserta akan mendapatkan informasi 

tentang permainan tradisional kota Kudus sebagai 

media anak-anak dalam bersosialisasi dan memahami 

bahwa permainan tradisional Kudus harus untuk di 

lestarikan agar tidak terkikis oleh jaman yang semakin 

modern. 

 

 

 

 

Share 

 Hasil dari kampanye ini akan meningkatkan 

minat anak-anak kota Kudus tentang permainan 

tradisional Kudus.  

 Target sasaran akan mendapatkan 

mearchendise yang di dapatkan melalui event 

sebagai hadiah yang nantinya akan digunakan 

oleh target untuk membuat anak-anak yang tidak 

mengikuti event merasa tertarik ingin ikut event 

ditahun yang akan mendatang. 

 Ambience Media ( permainan engklek yang di 

pasang di Alun-Alun Simpang 7 Kudus sebagai 

pusat kota dan tempat berkumpul masyarakat 

Kudus yang nanti akan memancing respon 

masyarakat untuk memainkan ) 

 

 

 

2 Bulan 

Juni-Juli  

2018 

 

 

Tabel 3.5 Tabel AISAS 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 
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III.3.8. Rincian Anggaran Biaya 
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Tahapan Perincian Harga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention 

 Brand building 

 Logo 

Concepting 7 jam x Rp 500.000,- = Rp 

3.500.000,- 

Sketching 3 jam x Rp 200.000,- = Rp 600.000,-  

Software Touch 5 jam x Rp 800.000,- = Rp 

4.000.000 

Revisi Design 2 jam x Rp 300.000,- = Rp 

600.000,- 

= Rp 8.700.000,- 

 Konsumsi  

45 hari ( 2 bulan Senin-Jumat ) x Rp 150.000,-  

= Rp 6.750.000,- 

 Event Organizer 

175 hari ( 7 bulan Januari-Juli) x Rp 500.000,-  

= Rp 87.500.000 

 Brand Activation 

Digital activation 

1 Bulan/ 30 hari  

Instagram  30 x Rp 75.000,- = Rp 2.250.000,- 

Facebook  30 x Rp 75.000,- =Rp 2.250.000,- 

Banner      20 x Rp 80.000,- = Rp 1.600.000,- 

 Sewa Billboard ukuran 12 x 8 m  (sekitar area 

Alun-Alun Simpang 7) 

7 Bulan (Januari-Juli) x Rp 25.050.000,- 

 = Rp 175.350.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp 275.700.000 

 

 

 

 

 

 

Media sosial activation  

 Youtube, Instagram, Twitter  

3 media sosial x 60 x Rp 75.000,- = Rp 

13.500.000,- 

 Sewa videotron durasi 15 detik Rp 

125.000.000,- (2 Bulan) 
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Interest  Iklan di Youtube 2 bulan – 60 hari 

60 x Rp 125.000,- = Rp 7.500.000,- 

 Poster A3 1.000  lembar x Rp 2.500,- = Rp 

2.500.000,- 

 Banner 20 x Rp 80.000,- = Rp 1.600.000,- 

 

 

Rp 150.100.000 

 

 

 

 

Search 

 5 Booth  (3x4,5 meter) x Rp 2.800.000,- = Rp 

14.000.000 

 Web developing Rp 15.000.000,- (aktivasi 1 

tahun) 

 Banner 20 x Rp 80.000,- = Rp 1.600.000,- 

 Poster 1000 lembar x Rp 2.500,- = Rp 

2.500.000 ,- 

 

 

 

 

Rp 33.100.000 

 

 

 

Action 

 Box set  

Kaos Rp 85.000,- + leaflet Rp 5.000,- + topi Rp 

25.000,- = Rp 115.000,- x 500 pcs 

 = Rp 57.500.000,- 

 Ex-Banner 15 X Rp 60.000,- = Rp 900.000,- 

 Banner  10 X Rp 80.000,- = Rp 1.600.000,- 

 

 

 

Rp 60.000.000 

 

 

 

Share 

 Merchendise 

1. Sticker 50 X Rp 5.000 = Rp 250.000,- + 

Gantungan Kunci 50 X Rp 8.000 = Rp 

400.000,-  

= Rp 650.000,-  

2. Notebook 20 X Rp 20.000 = Rp 

400.000,- 

3. Mug 10 X Rp 80.000 = Rp 800.000,- 

 

 

 

Rp 1.850.000 

TOTAL Rp 520.750.000 

 

Tabel 3.7 Tabel Rincian Anggaran Biaya 

(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 


