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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Analisa Masalah 

3.1.1 Ananlisa Data Primer 

3.1.1.1 Analisa Data Cerita Rakyat Asal Mula Api Abadi Mrapen 

Dalam proses pengumpulan data primer perancang menggunakan 

metode observasi lapangan dan melakukan dengan wawancara kepada juru 

kunci objek wisata Api Abadi Mrapen dan mendapatkan data cerita rakyat 

asal mula terjadinya Api Abadi Mrapen, cerita lengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

Kata Mrapen diambil dari kata prapen yang artinya perapian. Alkisah 

Pada masa Prabu Brawijaya ke-5, kerajaan Majapahit runtuh yang salah satu 

penyebabnya adalah serangan dari tentara Girindrawardhana dari Keling 

Kediri kira-kira tahun 1478 M. Setelah itu giliran kerajaan Demak 

menguasai Majapahit setelah mengalahkan tentara Girindrawardhana, 

sehingga para tentara (bintoro) Kerajaan Demak mengambil semua benda-

benda kerajaan Majapahit sebagai hasil jarahan perang untuk dibawa ke 

Demak, rombongan tersebut dipimpin oleh Sunan Kalijaga. 

Perjalanan yang ditempuh rombongan tentara (bintoro) Kerajaan 

Demak dari Majapahit menuju Demak sangatlah jauh dan medan yang harus 

dilewatipun tidak mudah karena membawa barang bawaan yang banyak. 

Sampailah Sunan Kalijaga dan rombongan di suatu tempat, yang akhirnya 

beliau memutuskan untuk istirahat karena kondisi rombongan banyak yang 

kelelahan, kelaparan, dan kehausan. Dengan keadaan kelelahan dan haus 

tanpa adanya sumber mata air, para tentarapun bingung, akhirnya Sunan 

Kalijaga mempimpin para rombongan untuk berdoa kepada Tuhan meminta 

sumber air. Setelah berdoa, Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke 

tanah dan mencabutnya kemudian keluarlah air dari tanah. Dengan senang 

hati rombongan memanfaatkan air tersebut untuk minum dan mandi. Air 

tersebut menjadi sendang atau sumber mata air yang dinamakan “Sendang 
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Dudo”. Dinamakan Sendang Dudo karena sendang atau sumber mata air itu 

hanya satu atau sendirian dan kata Dudo itu pria yang sendiri karena saat itu 

rombongan prajurit semuanya pria. 

Kemudian menjelang malam, para rombongan mulai kedinginan dan 

bingung mendapatkan sumber api. Sunan Kalijaga memimpin rombongan 

untuk berdoa lagi kepada Tuhan meminta api untuk sumber cahaya dan 

untuk penghangat. Setelah berdoa bersama, Sunan Kalijaga menancapkan 

tongkatnya ke tanah dan mencabutnya kembali, kemudian muncullah api 

dari dalam tanah. Dari api inilah kelak di kenal dengan “Api Abadi 

Mrapen”, disebut api abadi karena apinya tidak padam baik malam maupun 

siang. 

Setelah itu pagi harinya rombongan melanjutkan perjalanan ke Demak, 

akan tetapi ada prajurit yang mengeluh tidak kuat untuk membawa sebuat 

batu umpak (batu penyangga tiang Majapahit). Sunan Kalijagapun 

menyuruh meninggalkan batu tersebut di dekat api mrapen. Batu ini yang 

kemudian hari disebut “Batu Bobot”, kata bobot yasng berarti berat. 

Ketika akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba salah seorang prajurit 

berteriak melihat emas di atas bunga kelapa (manggar), Sunan Kalijaga 

kemudian menjelaskan bahwa itu bukanlah emas, melainkan tetesan embun 

yang berkilauan karena terkenasina matahari. Kemudian Sunan Kalijaga 

menamai tempat tersebut Manggarmas yang kemudian menjadi Desa 

Manggarmas pada masa sekarang tempat lokasi objek wisata Api Abadi 

Mrapen berada. 

 Jadi, dari pemaparan hasil data yang didapat dari metode observasi 

lapangan dan wawancara, perancang mendapatkan data lengkap tentang 

cerita rakyat asal mula terjadinya Api Abadi Mrapen. 

3.1.1.2 Analisa Data Kuisioner Tentang Cerita Rakyat Api Abadi Mrapen 

Dalam proses perancangan, untuk mendapatkan data cergam yang 

diinginkan oleh target sasaran, yakni anak-anak usia 6-12 tahun. Perancang 

menyebarkan kuisioner kepada 25 responden anak di Sekolah Dasar di 5 

Kecamatan berbeda di wilayah Kabupaten Grobogan. 
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Berikut data yang diperoleh dari kuisioner tentang cerita rakyat asal 

mula Api abadi Mrapen yang diketahui oleh anak-anak SD di 5 Kecamatan 

sekitar lokasi objek wisata, yakni: 

1. Lokasi dan Cerita 

Data ini berkaitan tentang pengetahuan anak mengenai lokasi dan 

cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen. Dari kuisioner diperoleh data 

adalah anak yang mengetahui lokasi dan cerita sebanyak 7 anak (28%), 

anak yang mengetahui lokasi dan tidak mengetahui cerita rakyat 

sebanyak 16 anak (64%), dan anak yang tidak mengetahui keduanya 

sebanyak 2 anak (8%), dari total 25 responden anak Sekolah Dasar. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar anak 

tidak mengetahui cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen. Maka dari 

itu diperlukan perancangan karya cergam tentang cerita rakyat asal mula 

Api Abadi Mrapen. 

2. Baca Buku 

Data ini berkaitan dengan minat baca anak terhadap buku. Dari 

kuisioner diperoleh data adalah anak yang suka baca buku sebanyak 5 

anak (20%), anak yang tidak baca buku sebanyak 8 anak (32%), dan anak 

yang biasa saja sebanyak 12 anak (48%), dari total 25 responden anak 

Sekolah Dasar. 

Jadi, dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa minat baca 

anak terhadap buku di wilayah Kabupaten Grobogan masih rendah. 

3. Pesan Moral dalam Cergam 

Data ini berkaitan dengan pemahaman anak terhadap pesan moral 

atau nilai-nilai positif dalam cergam. Dari kuisioner diperoleh data 

adalah anak yang tahu pesan moral sebanyak 21 anak (84%), anak yang 

tidak tahu sebanyak 8 anak (16%), dari total 25 responden anak Sekolah 

Dasar. 

Jadi, dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar anak mngetahui dan paham tentang pesan moral yang terkandung 

di buku cergam. 
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4. Buku Tulis atau Gambar 

Data ini berkaitan dengan kesukaan anak terhadap buku memilih 

buku yang banyak tulisan atau bergambar. Jadi, kecenderungan anak 

memilih atau tertarik buku yang bertulis atau bergambar. Dari kuisioner 

diperoleh data adalah anak yang suka buku yang didominasi tulisan 

sebanyak 2 anak (8%), anak suka buku yang didominasigambar sebanyak 

8 anak (82%), dari total 25 responden anak Sekolah Dasar. 

Jadi, dapat disimpulkan sebagian besar anak-anak lebih suka 

terhadap buku yang didalamnya didominasi gambar. 

5. Cergam Berwarna. 

Data ini berkaitan dengan kesukaan anak terhadap buku memilih 

buku cergam yang berwarna atau tanpa warna. Dari kuisioner diperoleh 

data adalah anak yang suka buku cergam yang berwarna sebanyak 22 

anak (88%), anak suka buku cergam tanpa warna sebanyak 3 anak (12%), 

dari total 25 responden anak Sekolah Dasar. 

Jadi, dapat disimpulkan sebagian besar anak-anak lebih suka 

terhadap buku cergam yang berwarna. 

6. Setuju Cergam Api Abadi Mrapen 

Data ini berkaitan dengan persetujuan atau minat anak, jika cerita 

rakyat asal mula Api Abadi Mrapen diwujudkan dalam bentuk media 

cergam. Dari kuisioner diperoleh data adalah anak yang setuju sebanyak 

25 anak (100%), dari total 25 responden anak Sekolah Dasar. 

Jadi, dapat disimpulkan semua  anak-anak setuju, jika cerita rakyat 

asal mula Api Abadi Mrapen diwujudkan dalam bentuk media cergam. 

 

3.1.1.2 Analisa Data Sekunder 

Perancang mengunakan buku-buku baik yang didapatkan diperpustakaan 

maupun beli di toko untuk mendapatkan data-data maupun informasi serta teori 

yang berkaitan dengan teori cergam dan teori perkembangan psikologi anak, serta 

teori desain. Buku yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut, Buku 

Children’s Picturebook: The Art of Visual Storytelling, karya Martin Saliasbury dan 
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Morag Styles untuk mendapatkan teori tentang buku cerita bergambar. Buku 

Illustration A Theorical and Contextual Perspective, karya Alan Male untuk 

mendapatkan teori lengkap tentang ilustrasi. Buku Psikologi Perkembangan Anak 

dan Remaja, karya Syamsu Yusuf dan buku Perkembangan Psikologi Anak, karya 

Sri Mulyanti untuk mendapatkan teori perkembangan anak. Buku Nirmana Elemen-

Elemen Seni Dan Desain, karya Sadjiman Ebdi Sanyoto,buku Tipografi dalam 

Desain Grafis, karya Danton Sihombing dan buku  Font & TIPOGRAFI dan 

LAYOUT, Dasar & Penerapannya Karya Surianto Rustan untuk mendapatkan teori 

praktek dalam mendesain cergam. Dari internet didapatkan data-data berupa berita 

dan contoh kasus perilaku anak-anak dan informasi berkaitan dengan cerita rakyat 

serta objek wisata Api Abadi Mrapen. 

 

3.1.1.3 Ananlisa SWOT 

 Dari data-data dan insight yang telah didapatkan dari metode observasi 

lapangan, wawancara, kuisioner, studi pustaka dan internet. Maka dilakukan 

analisis SWOT agar memudahkan dalam mengklasifikasi data serta memudahkan 

melakukan proses perancangan. Berikut ini adalah penjabaran analisis SWOT dari 

target sasaran anak-anak: 

Strenght (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

- Daya imajinasi tinggi 

- Mudah tertarik 

- Cepat bosan 

- Mudah dipengaruhi 

Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) 

- Termasuk hal baru 

- Keingintahuan tinggi 

- Pengaruh media lain (gadget dan 

film) 

 

Berikut ini analisis SWOT untuk media yang akan digunakan yakni media cergam: 

Strenght (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

- Untuk media cergam digemari oleh 

kalangan anak, karena mengandung 

unsur gambar yang mendominasi.  

- Minat baca anak yang lemah, 

menjadikan cergam belum begitu 

menarik 
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- Kemudahan media yang dapat 

dibawa dan dapat dinikmati 

dimanapun berada. 

Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) 

- Media yang tergolong baru untuk 

menceritakan cerita rakyat Mrapen 

karena belum ada yang membuat 

cergam dikalangan target SES C. 

- Komik dan buku bacaan lainnya 

- Smartphone dan film-film luar 

negeri (Walt disney Ipin dan Upin) 

 

 

3.2 Khalayak Sasaran 
 

Karakteristik yang dijadikan sebagai target sasarandari perancangan buku cerita 

bergambar cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen, secara detail digolongkan 

berdasarkan segmentasi geografis, demografis, etnografis, dan psikografis. Hal ini 

dikarenakan sebagai upaya efektifitas penyampaian pesan yang terkandung dalam 

cerita bergambar dapat tersampaikan secara tepat dan sesuai target sasaran yang dituju. 

Adapun segmentasinya berdasarkan sebagai berikut: 

3.2.1 Geografis 

Perancangan buku cerita bergambar ini ditujukan kepada target sasaran 

yang berdomisili di wilayah Kabupaten Grobogan pada khususnya (target 

primer), dan luar wilayah Kabupaten Grobogan pada umumnya (target 

sekunder dan tersier). 

3.2.2 Demografis 

Segmentasi secara demografis terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan 

setiap individu secara personal, seperti diantaranya adalah jenis kelamin, umur, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi, dan etnis (Stone, 2010: 72). 

Jadi, berdasarkan segmentasi demografis target sasarandari perancangan cerita 

bergambar adalah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berumur dari 6-12 

tahun, pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagai target primer dan sekundernya. 

Anak SES C-BC sebagai target primer dan anak SES B untuk target sekunder. 

Untuk target tersiernya adalah laki-laki dan perempuan (orang tua anak) usia 

produktif, 25 sampai 50 tahun, pendidikan SMA sederajat atau lebih, SES B-C.
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3.2.3 Etnografis 

Segmentasi etnografis berdasarkan budaya yang berkembang di masyarakat 

yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menggambarkan perilaku suatu 

lingkungan masyarakat, faktor tersebut adalah tradisi, kebangsaan, norma-norma 

sosial, dan agama (Stone, 2010: 72). Jadi, berdasarkan segmentasi etnografis 

target sasaran dari perancangan buku cerita bergambar ini adalah berkebangsaan 

Indonesia dan golongan masyarakat urban yang mencari kerja dari desa ke kota 

atau yang menetap di perkotaan yang memiliki kepercayaan terhadap cerita 

rakyat maupun tidak, serta memiliki norma sosial tenggang rasa terhadap sesama 

dan saling berinteraksi sosial. Memiliki tradisi yang masih berpegang teguh 

kepada peninggalan leluhur. Hal ini dikarenakan latar cerita berlokasi di 

Grobogan yang masih kental tradisi Jawa, sehingga bisa relevan dengan target 

sasaran. 

3.2.4 Psikografis dan Tingkah Laku (Behavior) 

Segmentasi psikografi mengeksplorasi faktor-faktor yang berhubungan 

dengan motivasi yang mendasari seseorang dalam berperilaku, diantaranya 

seperti kondisi kebiasaan membeli, tujuan dan aspirasi, kepentingan spesial, 

serta pilihan gaya hidup (Stone, 2010: 74). Jadi, berdasarkan segmentasi 

psikografis target sasaran dari cerita bergambar adalah memiliki pengalaman 

maupun yang belum memiliki pengetahuantentangcerita rakyat asal mula Api 

Abadi Mrapen. Memiliki tujuan spesial ingin mengetahui dan melestarikan 

kearifan lokal, serta memiliki hobi membeli, mengoleksi dan membaca buku 

cerita bergambar. Anak-anak yang memiliki kebiasaan tingkah laku suka dengan 

bercerita dan mendengarkan cerita tentang cerita fantasi dan aktif berimajinasi. 

 

3.3 Creative Brief 

Dalam creative brief menggunakan metode analisis 5W+1H, adalah sebagai berikut: 

3.3.1 What (Apa)? 

Apa isi atau tema dan media yang digunakan dalam perancangan buku cerita 

bergambar asal mula Api Abadi Mrapen? 

Tema dalam perancangan adalah fantasi dan religi. Hal ini dikarena dari cerita 

rakyatnya sendiri menceritakan tokoh yang memiliki kekuatan supernatural dan 
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selalu berdoa memohon kepada Tuhan sebelum melakukan suatu perbuatan, 

terlebih sosok Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali penyebar agama islam. Media 

yang digunakan adalah buku cerita bergambar untuk aanak-anak dalam wujud buku 

dengan ilustrasi yang unik dan cerita sederhana, sehingga dapat menarik dan 

komunikatif bagi anak-anak. 

3.3.2 Where (Dimana)? 

Dimana persebaran buku cerita bergambar cerita rakyat asal mula Api Abadi 

Mrapen? 

Wilayah sebaran buku cerita bergambar asal mula Api Abadi Mrapen adalah di 

seluruh perpustakaan Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Grobogan untuk target 

sasaran primer dan untuk target sasaran sekunder serta tersier cergam di sebar di 

toko-toko buku di luar wilayah Kabupaten Grobogan. 

3.3.3 Why (Mengapa)? 

Mengapa perancangan buku cerita bergambar tentang cerita rakyat asal mula 

Api Abadi Mrapen dibuat? 

Karena belum adanya buku cerita bergambar yang mengangkat cerita rakyat 

asal mula Api Abadi Mrapen. Dengan adanya perancangan ini diharapkan 

masyarakat luas mendapatkan wawasan atau pengetahuan tentang cerita rakyat asal 

mula Api Abadi Mrapen, agar masyarakat luas khususnya anak-anak mengetahui 

sejarah dan kearifan lokal yang ada di objek wisata Mrapen. 

3.3.4 When (Kapan)? 

Kapan buku cerita bergambar tentang cerita rakyat asal mula Api Abadi 

Mrapen di-launching dan dapat dinikmati oleh khalayak umum? 

Perancangan cerita bergambar tentang cerita rakyat asal mula Api Abadi 

Mrapen untuk sementara waktu direncanakan akan diterbitkan dengan bekerjasama 

Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah selaku pengelola objek wisata 

Api Abadi Mrapen pada tahun 2018, serta di-launching pada akhir tahun 2018 di 

objek wisata Api Abadi Mrapen sendiri. Persebarannya direncanakan meliputi kota-
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kota besar di Indonesia pada umumnya dan di seluruh perpustakaan Sekolah Dasar di 

wilayah Kabupaten Grobogan untuk target sasaran primer. 

3.3.5 Who (Siapa)? 

Siapa yang akan menjadi target sasaran daricerita bergambar tentang cerita 

rakyat asal mula Api Abadi Mrapen? 

Yang menjadi target sasaran, yakni anak-anak usia 7-12 tahun, pendidikan 

dasar (SD) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Grobogan, SES C-BC sebagai 

target sasaran primer. Untuk target sekundernya anak-anak usia 7-12, pendidikan 

dasar (SD) yang berdomisili di kota di luar wilayah Kabupaten Grobogan, SES B. 

Untuk target tersiernya dewasa (orang tua yang punya anak kecil) usia produktif 25-

50 tahun, pendidikan SMA dan Sarjana yang berdomisili di kota-kota besar maupun 

di wilayah Kabupaten Grobogan, SES C-B. 

 

3.3.6 How (Bagaimana)? 

Bagaimana cara agar khalayak umum tertarik, mengetahui, dan memahami isi 

dari buku cerita bergambar tentang cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen? 

Buku cerita bergambar dirancang untuk anak-anak dengan menyajikan gambar 

yang khas dan unik dikombinasikan dengan pewarnaanyang penuh warna serta 

menampilkan sudut perspektif gambar yang unik, agar kesan cerita rakyatnya terasa 

nyata yang dikemas dalam bentuk cerita bergambar. Selain itu dari segi cerita akan 

dibuat lebih sederhana, sehingga dengan tampilan ilustrasi menarik dengan goresan 

gambar yang khas ilustrasi anak-anak, cerita yang sederhana, diharapkan dapat 

menarik minat dan mudah dipahami oleh pembaca anak-anak. 
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3.4 Strategi Penyampaian Pesan 

Perancang dalam strategi penyampaian pesan moral menggunakan gabungan dari 

strategi kreatif yang berfokus pada visual dan strategi komunikasi yang berfokus pada 

penyampaian pesan baik verbal maupun visual.Buku cerita bergambar sebagai media 

utama dan media pendukung berupa poster baik online maupun print ads dan dan berupa 

merchandise, serta diikuti dengan kegiatan promosi berslogan atau hastag “Mrapen 

Kucinta” yang melibatkan instansi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah 

selaku pengelola objek wisata Api Abadi Mrapen dan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Grobogan untuk menggiatkan minat baca anak dan melestarikan kearifan lokal yang ada 

serta sebagai media promosi objek wisata Api Abadi Mrapen agar lebih di kenal di 

masyarakat luas. 

3.4.1 Strategi Kreatif 

Strategi Kreatif dalam perancangan dengan memanfaatkan strategi verbal dan 

visual,yakni sebagai berikut. 

3.4.1.1 Strategi Visual 

Strategi visual yang digunakan dalam perancangan memakai visual 

dengan teknik tradisional yang menonjolkan goresan pada lineart 

dikombinasikan dengan ilustrasi digital sederhana dan digambarkan secara 

gamblang dengan gaya gambar semi realis yang menarik dan komunikatif, 

sehingga diharapkan mampu disukai oleh anak-anak. 

3.4.1.2 Strategi Verbal 

 Strategi verbal yang digunakan adalah kata-kata yang sederhana 

disertai komposisi layout yang nyaman memudahkan mata untuk membaca, 

mengingat target utama adalah anak-anak, sehingga di desain dengan 

sederhana namun tetap menarik dan komunikatif. Selain itu menggunakan 

jenis huruf Sans Serif. Pemilihan jenis huruf tersebut dikarenakan jenis huruf 

ini yang tingkat keterbacaaan yang tinggi, sehingga mudah untuk di baca 

untuk anak-anak maupun orangtua. Semua strategi tersebut dilakukan karena 

untuk menciptakan karya cergam yang menarik minat baca anak dan pesan 

yang terdapat di dalam cergam mampu dipahami oleh anak-anak. 
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3.4.2 Strategi Komunikasi dan Media 

Strategi komunikasi yang digunakan adalah AISAS(Attenttion InterestSearch 

Action Share). Pemilihan media dalam strategi komunikasi untuk mempromosikan 

buku cerita bergambar tentang cerita rakyat asal mula Api Abadi Mrapen, 

meanggunakan media online maupun offline. Media online meliputi media sosial 

(Instagram,facebook, dan youtube) menyasar khalayak muda untuk mengenalkan 

mrapen sekaligus untuk media penjualan buku cergam dan merchandise. Selain itu 

menyebarkan kampanye dengan slogan “Mrapen Kucinta” untuk mengajak kaum 

muda berkunjung ke objek wisata Api Abadi Mrapen. Media online dipilih karena 

media yang paling efektif untuk menyasar khalayak muda yang mayoritas 

mobilitasnya di jaringan internet. Media offline yakni menggunakan print ads, 

berupa poster dan kegiatan roadshow ke Sekolahan Dasar di wilayah Kabupaten 

Grobogan yang menyasar target utama adalah siswa dan siswi untuk lebih 

mengenal Mrapen. 

Tahap Media Yang Digunakan Rentang Waktu 

Attenttion - Media poster baik online 

yang di sebar di media sosial 

dan print ads. 

1 Bulan sebelum 

launcing Buku cerita 

bergambar cerita rakyat 

asal mula Api Abadi 

Mrapen 

Interest - Gantungan kunci berbentuk 

karakter Sunan Kalijaga dan 

fenomena alam yang ada di 

objek wisata Mrapen yang di 

bagikan secara gratis sebagai 

hadiah dalam kegiatan 

promosi sebanyak 20 buah 

per sekolah di 19 Sekolahan 

Dasar secara acak di 19 

Kecamatan wilayah 

Kabupaten Grobogan. 

1 Bulan sebelum 

launcing Buku cerita 

bergambar cerita rakyat 

asal mula Api Abadi 

Mrapen 

Search - Media sosial 1 Bulan sebelum 
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(Instagram,facebook, dan 

youtube) sebagai tempat 

informasi tentang cergam 

serta pre-order buku cergam. 

- Pemberian informasi melalui 

perpustakaan SD di wilayah 

Kabupaten Grobogan. 

launcing Buku cerita 

bergambar cerita rakyat 

asal mula Api Abadi 

Mrapen 

Action - Buku cerita bergambar cerita 

rakyat asal mula Api Abadi 

Mrapen di sebar seluruh 

perpustakaan Sekolah Dasar 

di wilayah Kabupaten 

Grobogan untuk target 

sasaran primer dan toko buku 

di luar kota untuk target 

sekunder serta tersier. 

- Kegiatan sosialisasi 

berslogan“Mrapen Kucinta”, 

kegiatan untuk mencintai 

Mrapen beserta kearifan 

lokalnya. 

 

1 Bulan 

Share - Share kegiatan melalui media 

sosial (Instagram,facebook, 

dan youtube) dengan 

slogan““Mrapen Kucinta”, 

kegiatan untuk mencintai 

Mrapen beserta kearifan 

lokalnya. Kegiatan berupa 

lomba foto dengan buku 

cergam cerita rakyat Asal 

Mula Api Abadi Mrapen atau 

berfoto di lokasi wisata 

1 Bulan setelah launcing 

Buku cerita bergambar 

cerita rakyat asal mula 

Api Abadi Mrapen 
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tersebut dengan gaya yang 

menarik dan pemenang akam 

mendapatkan hadiah, berupa 

buku cergam, tempat pensil, 

hiasan pensil, dan tas 

bernuansa objek wisata 

Mrapen. 

 

 

3.4.3 Strategi Biaya 

3.4.3.1 Estimasi Biaya Media Utama 

3.4.3.1.1 Spesifikasi 

Judul Buku : Cerita Rakyat Asal Mula Api Abadi Mrapen 

Oplah  : 8000 eksemplar (792 Sekolah Dasar) 

Ukuran Buku : 20 x 20 cm 

Mesin Cetak : Fuji Xerox 700 Digital Color Press 

Teknik Jilid : Softcover 

3.4.3.1.2 Biaya 

No. Rincian Biaya 

1. Biaya Desain Rp.   4.450.000,- 

2. Biaya Jilid dan Finishing Rp. 40.000.000,- 

3. Biaya Cetak Rp. 182.600.000,- 

Total Rp. 227.050.000,- 

4. PPN + PPh (10%) Rp.  22.705.000,- 

Total Biaya Rp. 249.755.000,- 

Harga per buku (HPP) = Total Biaya / oplah 

= Rp. 249.755.000,- / 8000 eks 

= Rp. 31.221,87  Dibulatkan menjadi Rp. 31.500,- 

 

+ 

+ 
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3.4.3.2 Estimasi Biaya Media Pendukung 

No. Nama Media Rincian Biaya 

1. Tempat Pensil                   @Rp. 10.000,- X 600 pcs Rp   6.000.000,- 

2. Tas                                 @Rp. 55.000,- X 300 pcs Rp.16.500.000,- 

3. Gantungan Kunci @Rp. 5.000,- X 1000 pcs Rp    5.000.000,- 

3. Print Ads  Rp.   8.000.000,- 

10. Uang Hadiah 

Lomba Foto 

Juara 1    Rp. 2.000.000,- 

Juara 2    Rp. 1.500.000,- 

Juara 3    Rp. 1.000.000,- 

Favorit   Rp. 1.500.000,- 

Rp.   6.000.000,- 

10. Uang Hadiah 

Lomba Vlog 

Juara 1    Rp. 2.000.000,- 

Juara 2    Rp. 1.500.000,- 

Juara 3    Rp. 1.000.000,- 

Favorit   Rp. 1.500.000,- 

Rp.   6.000.000,- 

Total Biaya Rp.   47.500.000,- 

 

 

3.4.3.3 Estimasi Total Biaya 

No. Rincian Biaya 

1. Media Utama Rp. 249.755.000,- 

2. Media Pendukung Rp.   47.500.000,- 

Total Biaya Rp. 297.255.000,- 

 

 

+ 

+ 
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