
 

 

24 

 

BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1 Analisa Masalah 

III.1.1 Hasil Kuesioner 

III.1.1.1 Usia 

Tanggapan Hasil 

18 tahun 15% 

19 tahun 12% 

20 tahun 25% 

21 tahun 48% 

Tabel 3.1 Usia 

 

III.1.1.2 Bahasa Jawa Yang Masih Sering Digunakan 

Tanggapan Hasil 

Ngoko 82% 

Madya 2% 

Krama 16% 

Tabel 3.2 Bahasa Jawa Yang Masih Sering Digunakan 

 

III.1.1.3 Apakah Kerap Menggunakan Krama Jawa? 

Tanggapan Hasil 

Ya 16% 
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Kadang-kadang 29% 

Tidak 55% 

Tabel 3.3 Apakah Kerap Menggunakan Krama Jawa? 

 

 III.1.1.4 Pedulikah Terhadap Kelestarian Krama Jawa? 

Tanggapan Hasil 

Ya 88% 

Tidak 12% 

Tabel 3.4 Pedulikah Terhadap Kelestarian Krama Jawa? 

 

III.1.1.5 Seberapa Penting Melestarikan Krama Jawa? 

Tanggapan Hasil 

Sangat Penting 79% 

Biasa saja 15% 

Tidak Penting 6% 

Tabel 3.5 Seberapa Penting Melestarikan Krama Jawa? 

 

III.1.1.6 Apakah Anda Gemar Bersosialisasi? 

Tanggapan Hasil 

Ya 93% 

Tidak 7% 

Tabel 3.6 Apakah Anda Gemar Bersosialisasi? 

III.1.1.7 Alasan Tetap Menggunakan Bahasa Krama Jawa 
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Tanggapan 

Mengedepankan rasa menghargai dan menghormati dalam bertutur 

kata kepada orang yang lebih tua 

Melestarikan kebudayaan Jawa sekaligus bentuk apresiasi terhadap 

tradisi leluhur khususnya lingkup masyarakat Jawa 

Menerapkan unggah-ungguh, tata krama, dan sopan santun yang 

berlaku di tanah Jawa 

Tabel 3.7 Alasan Tetap Menggunakan Bahasa Krama Jawa 

 

III.1.1.8 Alasan Tidak Menggunakan Bahasa Krama Jawa 

Tanggapan 

Belum terbiasa sehingga kesulitan dalam memahami tata bahasa 

yang digunakan dalam bahasa krama Jawa 

Takut salah dalam berbahasa krama sehingga memilih cara aman 

dengan menggunakan bahasa Indonesia 

Malas 

Tabel 3.8 Alasan Tidak Menggunakan Bahasa Krama Jawa 

 

Dari hasil perolehan data melalui metode kuesioner yang 

diisi oleh 100 orang responden tersebut disimpulkan bahwa anak 

muda pada usia tersebut masih sangat banyak yang tidak memilih 

untuk membiasakan diri menggunakan bahasa krama Jawa untuk 

berkomunikasi dengan orang-orang tua dikarenakan beberapa 

jawaban terbanyak menyebutkan kesulitan untuk memahami dan 

mempelajari ragam kosakata dalam bahasa krama Jawa tersebut. 

Adapun sebaliknya bagi beberapa anak muda, mereka mulai 

membiasakan diri dan mengklaim dirinya telah terbiasa 
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menggunakan bahasa krama Jawa dikehidupan sehari-hari 

sebagai bahasa komunikasi dengan orang-orang tua. 

Hampir keseluruhan dari responden memiliki statement 

bahwa bahasa krama Jawa merupakan sesuatu yang penting, 

mereka peduli akan kelestarian dari salah satu bagian dari tata 

krama Jawa yang tetap berlaku dimasa sekarang. Banyak dari 

golongan usia remaja akhir ini yang memang tipikal seseorang 

yang senang bersosialisasi, sehingga hal tersebut memudahkan 

mereka untuk berbaur dengan lingkungan sekitar, meskipun 

polling terbanyak mengatakan bahwa anak muda di rentang usia 

ini lebih sering menggunakan bahasa Jawa ngoko, yang tentunya 

digunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang seusia. 

Demi memperkuat data yang ada, penulis melakukan 

sebuah purposive sampling ke 10 orang yang tergolong dalam 

kriteria penelitian, hal tersebut berguna untuk menggali data yang 

lebih dalam serta bersifat realistis dan tertuju. Dari data tersebut 

penulis menyimpulkan. 

1. 7 dari 10 orang lebih sering menggunakan bahasa 

ngoko untuk berkomunikasi dengan sesama. 

2. 7 dari 10 orang kerap mencoba untuk membiasakan 

diri berbahasa krama ketika berbicara dengan orang 

tua demi menjunjung tinggi nilai sopan santun, namun 

3. Beberapa diantaranya berpendapat takut salah 

berbahasa karena tidak cukup fasih. 

III.1.2 Analisa SWOT Penggunaan Krama Jawa 

Analisa SWOT penggunaan krama Jawa ini disusun 

berdasarkan sampel yang dibagian secara online keseluruh 

responden yang memenuhi kriteria dalam proses penelitian, yakni 

anak muda usia 18 – 21 tahun dengan golongan usia remaja 

akhir. Dari hasil pengumpulan data melalui metode kuesioner 
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tersebut, telah terkumpul 100 suara responden, dan berikut 

analisa SWOT berdasarkan hasil perolehan suara tersebut: 

Strength 

(Kekuatan) 

 Bahasa krama Jawa merupakan bagian 

dari budaya di Indonesia yang harus 

selalu diterapkan dan dilestarikan. 

 Penggunaan bahasa krama Jawa 

membentuk sikap saling menghormati 

dan sopan santun dalam berbicara. 

 Anak muda digolongan usia remaja akhir 

memiliki kepedulian tinggi terhadap 

kelestarian penggunaan bahasa krama 

Jawa. 

 Mayoritas anak muda pada usia remaja 

akhir tipikal seseorang yang gemar 

bersosialisasi. 

Weakness 

(Kelemahan) 

 Mayoritas anak muda kurang menguasai 

dikarenakan tata bahasa yang rumit dan 

kosakata yang beragam. 

 Beberapa anak muda lebih memilih untuk 

menggunakan bahasa Indonesia. 

 Beberapa diantaranya tidak mau untuk 

mulai membiasakan diri menggunakan 

bahasa krama Jawa. 

 Masih ada segelintir anak muda yang 

tidak peduli dan tidak menganggap 

penting permasalahan terkait kekayaan 

budaya. 

Opportunity 

(Kesempatan) 

 Mayoritas anak muda memegang 

kepedulian terhadap pentingnya menjaga 
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bahasa krama Jawa. 

 Bahasa krama Jawa adalah bahasa yang 

dapat dilatih lewat niat dalam 

membiasakan diri untuk bertutur kata. 

 Penggunaan bahasa Jawa ngoko masih 

menjadi bahasa Jawa yang paling banyak 

digunakan anak muda di Jawa. 

Threats 

(Rintangan) 

 Lingkungan yang mempengaruhi proses 

berkembangnya setiap anak muda 

berbeda. 

 Perlu kesabaran untuk membangun niat 

dan memahami kosakata krama Jawa. 

 Membuat target sasaran tidak hanya 

terhibur dengan konten yang diangkat 

dalam proses kampanye, namun juga 

menyadari bahwa dirinya juga perlu ikut 

memberikan perubahan. 

Tabel 3.9 Analisa SWOT Penggunaan Krama Jawa 

III.2 Khalayak Sasaran 

III.2.1 Geografis 

Secara khusus target kampanye ditujukan kepada seluruh 

anak muda Indonesia yang berdomisili di wilayah Jawa terutama 

Jawa Tengah dikarenakan mayoritas masyarakatnya mengerti dan 

masih menerapkan penggunaan bahasa krama Jawa. 

III.2.2 Demografis 

 III.2.2.1 Jenis Kelamin dan Usia 

Proses penelitian ini mentargetkan anak muda yang 

berusia 18 – 21 tahun yang merupakan kategori usia remaja akhir. 
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Dikarenakan pada usia tersebut dimulainya rangkaian perubahan 

yang secara langsung dialami oleh anak muda. Perubahan 

tersebut merupakan sebuah proses berkembangnya seorang anak 

muda kearah yang lebih dewasa. Hal ini terkait dengan mulai 

munculnya kemampuan mereka dalam berinteraksi secara 

langsung dengan lingkungan sekitar. Anak muda pada usia ini 

akan lebih banyak melakukan proses komunikasi dan interaksi 

dengan orang lain. 

III.2.2.2 Social Economic Strata 

Mentargetkan masyarakat menengah atas dengan 

golongan social economic strata A-B, karena golongan ekonomi 

tersebut memenuhi kriteria perancangan dan memungkinkan 

untuk terlibat dalam proses kampanye. 

III.2.2.3 Profesi 

1. Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan para pemikir yang menggabungkan 

peranan moral, tanggung jawab dan intelektualitas menjadi 

sebuah solusi. Keterlibatan mahasiswa ini akan sangat 

membantu dalam berlangsungnya kampanye, apalagi ketika 

mereka memiliki kesadaran untuk terlibat dan bergabung 

dalam menyuarakan perubahan.  

2. Karyawan 

Remaja akhir tergolong kedalam usia produktif yang 

beberapa diantaranya tidak melanjutkan perjalanan hidupnya 

menuju bangku perkuliahan dan memilih untuk mencari nafkah 

dan bekerja. Namun kehidupan tersebut tentunya tidak akan 

pernah terlepas dari komunikasi dan sosialisasi antar sesama 

terutama dilingkungan kerja. 

III.2.3 Psikografis 
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Anak muda yang membuka diri terhadap hal-hal positif, 

peka terhadap tren dan isu, mampu menerima hal-hal baru dan 

memiliki kesadaran akan peranan dan tanggung jawabnya 

sebagai anak muda terkait perubahan kearah yang lebih baik 

disertai rasa nasionalisme dan kecintaan, antusias, kepedulian 

terhadap nilai-nilai kebudayaan Indonesia. 

III.2.4 Behaviour 

Target utama kampanye merupakan anak muda melalui 

hal-hal mendasar seperti aktif di dunia nyata dan dunia maya 

dengan contoh yakni senang bersosialisasi dengan orang-orang 

sekitar maupun orang-orang tua, serta senang mencari informasi 

dan kerap memantau perkembangan tren melalui media sosial 

dan tidak menutup diri terhadap hal-hal baru. 

III.3     Creative Brief 

III.3.1 Background / overview 

Sebagai seseorang yang tumbuh, tinggal, dan berkembang 

di Jawa tentunya kita tidak lagi asing dengan bahasa krama Jawa, 

yang menjadi bagian dari tata krama masyarakat Jawa. Sebuah 

bahasa daerah yang tercipta dari mekanisme kebudayaan tersirat 

yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang 

Jawa demi menjunjung tinggi sopan santun dalam perilaku dan 

interaksi guna terciptanya rasa nyaman antara satu sama lain. 

Christriyati (2002) pun menegaskan bahwa tata krama masyarakat 

Jawa yang masih berlaku dan tetap diterapkan oleh orang Jawa 

yakni salah satunya adalah penggunaan bahasa daerah. 

III.3.2 Objective : what is the goal of the campaign? 

Menyadarkan anak muda Jawa sebagai generasi 

berikutnya untuk membangun minat dalam bertutur kata krama 

Jawa dengan turut andil dalam melestarikan bahasa daerah, 

karena bahasa krama Jawa memuat nilai-nilai positif mengenai 

moral, etika, identitas, sejarah yang harus selalu ada. Karena 
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ketika anak muda Jawa tidak mulai untuk belajar menerapkan hal 

tersebut, tentunya penggunaan bahasa krama Jawa akan 

dihilangkan oleh generasi ini. 

III.3.3 Target audience : who are we talking to? 

Anak muda yang berusia 18 – 21 tahun yang merupakan 

kategori usia remaja akhir. Dikarenakan pada usia tersebut 

dimulainya rangkaian perubahan yang secara langsung dialami 

oleh anak muda. Perubahan tersebut merupakan sebuah proses 

berkembangnya seorang anak muda kearah yang lebih dewasa. 

Hal ini terkait dengan mulai munculnya kemampuan mereka 

dalam berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitar. 

Anak muda pada usia ini akan lebih banyak melakukan proses 

komunikasi dan interaksi dengan orang lain. 

III.3.4 Focus: what's the most important thing to say or show? 

Bahasa menjadi sebuah esensi dan poin penting dari tata 

krama Jawa, karena sikap serta perilaku yang baik kurang 

bermakna tanpa bahasa yang halus dan baik. Meskipun masih 

banyak para orang tua yang hingga kini masih melestarikan 

bahasa krama Jawa, tetapi apabila anak muda Jawa tidak mulai 

untuk belajar menerapkan hal tersebut, tentunya penggunaan 

bahasa krama Jawa akan dihilangkan oleh generasi ini. Sehingga 

perlunya menyadarkan anak muda Jawa sebagai generasi 

berikutnya untuk membangun minat dalam bertutur kata krama 

Jawa. 

III.3.5 Reasons why: what are the most compelling reasons to 

believe, to try, to learn, to keep? 

1. Setidak-tidaknya kita harus berkontribusi dalam usaha 

menjaga warisan masa lalu yakni bahasa krama Jawa 

merupakan bahasa turun temurun yang diwariskan maupun 

diperoleh dari proses komunikasi antara tetangga atau kerabat 

serta mengandung nilai-nilai adat yang berlaku. 
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2. Meskipun masih banyak para orang tua yang hingga kini 

masih melestarikan bahasa krama Jawa, tetapi apabila anak 

muda Jawa tidak mulai untuk belajar menerapkan hal tersebut, 

tentunya penggunaan bahasa krama Jawa akan dihilangkan 

oleh generasi ini. Sehingga perlunya menyadarkan anak muda 

Jawa sebagai generasi berikutnya untuk membangun minat 

dalam bertutur kata krama Jawa. 

III.3.6 What do we want them to think/do? 

1. Sadar akan peran dari bahasa daerah yang menjadi sebuah 

esensi dan poin penting dari tata krama Jawa dengan mulai 

belajar menerapkannya kedalam kehidupan sehari-hari agar 

penggunaan bahasa krama Jawa akan tetap lestari. 

2. Memelihara serta mengembangkan segala bentuk upaya 

dalam melestarikan kebudayaan nasional dengan cara turut 

berpartisipasi maupun mendukung berbagai bentuk misi 

pelestarian kebudayaan asli Indonesia. 

3. Mampu mengantisipasi dan menyeleksi nilai-nilai budaya 

asing tanpa meninggalkan bahasa krama Jawa sebagai 

bagian dari tata krama Jawa yang masih berlaku di Indonesia. 

III.3.7 Tone: How should we be communicating? 

Menanamkan kesadaran dalam diri seseorang bukanlah 

sesuatu yang dapat dilakukan dengan instan, sehingga proses 

tersebut perlu dilakukan secara berkala. Tentunya dengan 

memanfaatkan sisi hiburan yang dapat dinikmati oleh audien. 

Sehingga audien lebih tertarik untuk mengikuti perkembangan 

konten. Sebut saja perkembangan komik strip dimasa sekarang, 

tidak sedikit juga kreator komik yang sering menyinggung isu-isu 

sosial, secara tidak langsung konten visual tersebut 

mempengaruhi audien namun dengan cara yang menarik. Hal 

tersebut yang berusaha penulis realisasikan melalui perancangan 

narasi ilustratif dengan memanfaatkan platform media sosial. 
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III.4 Strategi Penyampaian Pesan Sosial 

III.4.1 Kampanye Online 

Kampanye online memanfaatkan platform media sosial 

yang berfungsi untuk menyebarkanluaskan konten komunikasi 

visual yang dikemas penulis melalui kampanye dengan unsur 

visual yang mengedepankan hiburan berupa narasi ilustratif. 

Konten dari narasi ilustratif tersebut berisi konten utama mengenai 

edukasi berbahasa krama dan konten selingan mengenai 

himbauan, opini, fakta terkait, lelucon, dan lain-lain. Yang berguna 

untuk mempengaruhi anak muda untuk perlahan kembali 

melestarikan penggunaan bahasa krama Jawa. 

III.4.2 Kampanye Aksi 

Melalui sebuah acara sebut saja car free day. Kegiatan 

disana selain bermanfaatkan untuk mewujudkan lingkungan sehat, 

ruang publik yang ramai datangi oleh orang-orang dengan 

berbagai usia tersebut mampu menjadi media untuk menyuarakan 

perubahan demi melestarikan kembali penggunaan bahasa krama 

Jawa sebagai bagian dari budaya tata krama Jawa yang masih 

berlaku. Dengan membuka booth pameran, disertai penjualan 

official merchandise dari program kampanye itu sendiri guna 

menyebarluaskan pesan. 

III.5 Tema Kampanye 

Tema yang akan diangkat adalah “Kampanye Melestarikan 

Penggunaan Bahasa Krama Jawa”. Setelah merasakan dan melihat 

permasalahan tersebut kerap disinggung diberbagai artikel maupun 

media, penulis memutuskan untuk membuktikan apakah hal tersebut 

benar adanya. Sehingga penulis telah melakukan riset dengan 

mentargetkan 100 orang responden yang berada pada usia 18-21 tahun. 

Dan ternyata hasil riset menunjukan bahwa penggunaan bahasa krama 

sangat sedikit penggunaannya di kalangan anak muda. Persentase 

terbesar adalah penggunaan bahasa ngoko yang kemungkinan anak 

muda gunakan untuk berkomunikasi dengan teman seusianya. 
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Namun dengan adanya kampanye ini, penulis berusaha 

menyuarakan perubahan dengan perlahan mempersuasi anak-anak 

muda untuk mulai menggunakan kembali bahasa krama, melalui 

penggunaan media sosial yang dibalut dengan konten-konten narasi 

ilustratif. Alasan dari penggunaan narasi ilustratif sendiri oleh karena 

definisinya, narasi atau naratif merupakan suatu pola wacana yang cara 

penyampaiannya dilakukan melalui proses penggambaran secara jelas 

yang ditujukan pada pembaca tentang sebuah kejadian dalam waktu 

tertentu (Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi). Maka narasi pasti 

memiliki unsur peristiwa yang tentunya menjadi elemen penting dalam 

menjalin keterlibatan emosional antara pesan dengan audien. 

III.6 Judul Kampanye 

Judul dari kampanye ini adalah “Noto Kromo”, nama tersebut 

terinspirasi dari sebuah kombinasi kata atau frase yang cukup populer di 

Jawa yakni “Notonegoro”. Kata tersebut terdiri dari dua kata yakni Noto 

berarti menata dan Negoro berarti negara yang bermakna menata 

negara. Penggunaan “Noto Kromo” disini juga merupakan gabungan dari 

dua kata namun tidak dirubah menjadi frase, Noto yang berarti menata, 

dan Kromo yaitu bahasa krama yang berarti menata bahasa krama. 

Menata bisa diartikan berupa upaya yang sangat definisinya sangat luas 

meliputi mempelajari, melestarikan, maupun menjaga keberadaan bahasa 

krama Jawa. 

III.7 Tahapan Kampanye 

III.7.1 AISAS 

Timeline Attention Interest Search Action Share 

Image 

Index 

Pengenalan 

diri 

Mulai 

tertarik 

   

Action 

Index 

  Mencari 

tahu 

Terlibat 

edukasi 

Berbagi 

pengalaman 

Contact Konten visual 
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Point    Merchandising, dan 

acara Noto Kromo 

Tabel 3.10 AISAS 

III.7.2 Timeline 

Kampanye akan dicoba untuk dijalankan dalam jangka 

waktu kurang lebih 6 bulan, dengan pembagian waktu sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.1 Timeline Kampanye 

III.7.3 Pendekatan Skenario 

 Secara garis besar skenario perancangan kampanye 

pelestarian kembali bahasa krama Jawa di kalangan anak muda 

meliputi: 

1. Pembentukan identitas brand kampanye berupa kebutuhan 

visual mulai dari logo, pengenalan diri, dan lain-lain. 

2. Mempersuasi kalangan anak muda untuk menjadi bagian dari 

pengikut di berbagai akun media sosial. 

3. Mengunggah karya-karya berupa materi kampanye melalui 

platform media sosial. 

4. Melibatkan anak muda dalam hal kreativitas dan ide yang 

bertujuan menyuarakan perubahan. 

5. Mengadakan pameran disebuah ruang publik car free day 

guna mendekatkan diri dengan masyarakat berbagai usia. 
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III.8   Strategi Media 

Merancang strategi media sama dengan merancang sebuah cara 

menyampaikan suatu pesan ke khalayak dengan menggunakan sebuah 

media. Pemilihan media memiliki tujuan agar pesan yang disampaikan 

tepat dan dapat dirasakan oleh audien. Media akan dibuat sekreatif 

mungkin sehingga mampu memberikan peringatan psikologis dan 

keterlibatan emosional dengan audien melalui berbagai dukungan 

kombinasi antara verbal maupun visual. Pemilihan media didasarkan 

pada hasil-hasil riset sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi 

solusi dari permasalahan. Media yang digunakan penulis bagi menjadi 

dua jenis yakni: 

1. Media Cetak 

Poster yang menginformasikan perihal pengenalan diri 

program tersebut yang nantinya akan ditempel ruang-ruang 

publik yang banyak didatangi anak muda golongan usia 

remaja akhir, contohnya seperti papan pengumuman kampus, 

ruang terbuka hijau, cafe, dsb. 

2. Media Online 

Karena penggunaan smartphone dengan internet cepat 

kini telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda 

sekarang, maka memanfaatkan media sosial yang bersifat 

online dapat menjadi pilihan media yang berpotensi. 

Serta penggunaan media sekunder yang meliputi media gimmick 

yang bersifat langsung ke audien dengan contoh seperti kaos, payung, 

gelas, pin, stiker, dsb. Adapun substansi maupun nilai-nilai yang 

ditanamkan kedalam media-media tersebut yakni: 

1. Edukasi  

Merupakan elemen yang harus ada didalam sebuah 

kampanye yang baik. Pesan-pesan yang diutarakan akan lebih 

bermakna ketika dilandasi oleh nilai-nilai edukasi terkait 

pelestarian kembali bahasa krama Jawa. Hal-hal tersebut 
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berfungsi untuk membina seseorang untuk sadar dan berniat 

untuk perlahan merubah kebiasaannya. Edukasi yang 

diutarakan dalam kampanye ini ada memberikan pengetahuan 

bahwa upaya dalam membiasakan diri untuk menggunakan 

kembali bahasa krama Jawa tidak sesulit yang anak muda 

bayangkan, serta ilmu-ilmu pengetahuan terkait bahasa krama 

Jawa. 

2. Emosional 

Untuk mempengaruhi seseorang bukanlah hal yang mudah 

dan instan, perlu adanya gempuran nilai dari sisi emosional. 

Keterlibatan emosional memiliki pengaruh besar dalam proses 

berpikir seseorang, sehingga dalam kampanye ini penulis 

berusaha menyajikan konten yang mampu menyampaikan 

keterlibatan emotional tersebut agar pesan tersebut tidak 

hanya tersampaikan namun disertai pula dengan pengaruh 

yang berdampak perubahan bagi audien, tentunya dengan 

dukungan kombinasi elemen verbal dan visual dalam 

perancangan. 

III.9   Anggaran Kampanye 

III.9.1 Anggaran Kampanye Noto Kromo 

1. Beriklan di Instagram Rp 42.000,- 

(1000 views) 

Rp 4.200.000,- 

2. Poster @ Rp 3.000,-  

(1000 Poster) 

Rp 3.000.000,- 

3. Tenda Sarnafil (3x3M) Rp 350.000,- 

4. Bensin Pertamax Per Liter Rp 7.600,- Rp 300.000,- 

5. Koneksi Internet Rp 300.000,- 

6. Seragam Noto Kromo @ Rp 85.000,- Rp 255.000,- 
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(3 Public Relation) 

 Stiker @ Rp 200,- 

(100 Stiker) 

Rp 200.000,- 

7. X Banner + X Stand Aksesoris Rp 48.000,- 

8. Instalasi Listrik Rp 45.000,- 

9. Flooring / Lantai (alas) per Meter Rp 45.000,- 

10. Meja Stand Lipat (60x90cm /70x100cm) Rp 30.000,- 

Rp 8.473.000,- 

Tabel 3.11 Anggaran Kampanye Noto Kromo 

1.4.1 Anggaran Desain Noto Kromo 

1. Indeks per jam Rp 20.000,- 

(8 Jam Kerja x 22 Hari) 

Rp 3.520.000,- 

per bulan 

2. Internet, Komputer, Listrik Rp 300.000,- 

Tabel 3.12 Anggaran Desain Noto Kromo 

(Indeks perjam Rp 20.000,- x 8 Jam Kerja x 22 Hari) x (Analisa Brief 6 

jam x Brainstroming 6 jam x Draft 12 jam x Desain 24 jam x Revisi 12 jam 

x Final 48 jam) + Investasi Internet, Komputer, Listrik Rp 300.000,-. 

= (Rp 20.000,- x 108) + Rp 300.000,-. 

= 2.460.000 (standard harga desain) 
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