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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 
 

3.1 Analisa masalah  

3.1.1 Hasil Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Suasana kerja Herosoft Media 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

Metode observasi digunakan untuk mengerti gaya hidup atau kebiasaan 

pekerja kantor selama bekerja di depan komputer dengan memperhatikan hal-

hal yang dilakukan selama bekerja di kantor secara real atau tanpa disadari 

oleh pekerja sehingga memperoleh data yang jujur. Selain memperhatikan 

kebiasaan pekerja, penulis juga memperhatikan ruangan kerja untuk 

memperoleh data untuk pengaplikasian desain yang akan dirancang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Suasana dan fasilitas kerja Sooca Agency 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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Gambar 3.3 Suasana dan ruang kerja IS Creative Agency 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

Dalam observasi singkat yang telah dilakukan oleh penulis dari 5 kantor 

yang dijadikan sampel untuk penelitian, penulis menemukan kebiasaan yang 

hampir sama pada setiap pekerja. Pada kantor dengan background kreatif 

memiliki pekerja rata-rata dengan usia 20-25 tahun dengan kebiasaan dan gaya 

hidup yang lebih santai dan dinamis. Kantor kreatif juga memiliki suasana 

kantor yang lebih modern, terbuka dan dinamis. Disana juga terdapat beberapa 

fasilitas yang dapat membantu sosialisasi pekerjanya seperti gameboard 

hingga meja ping-pong, namun fasilitas tersebut jarang digunakan oleh pekerja 

disana karena kesibukan pekerjaan di depan komputer yang membuat mereka 

malas untuk bergerak lebih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Suasana kerja Bhinaya Marketing Communication Agency 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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Gambar 3.5 Suasana ruang kerja Kompas Harian 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

Berbeda dengan kantor kreatif, pada kantor dengan background non-

kreatif memiliki pekerja rata-rata dengan usia 26-30 tahun dengan kebiasaan 

dan gaya hidup yang lebih formal dan kaku. Kantor non-kreatif memiliki suasana 

kantor yang lebih tertutup dan ruang kerja yang terkesan kaku dengan meja 

yang terkotak-kotak oleh pembatas. Berbeda dengan kantor kreatif, pada kantor 

non-kreatif tidak memiliki fasilitas yang dapat digunakan oleh pekerjanya untuk 

melakukan kegiatan diluar pekerjaan. Hal tersebut membuat para pekerja 

menjadi pasif dan malas untuk bergerak dalam area kantor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Suasana ruang kerja Telkom Jl.Pahlawan 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

Pada kantor Telkom memiliki suasana yang sedikit berbeda dibandingkan 

dengan kantor Kompas, yaitu memiliki kesan yang agak modern, namun hanya 

pada lantai 7 dimana suasana ruangan yang disampaikan cukup hangat dan 

memiliki sekat yang lebih pendek dibandingkan ruangan lain. Perbedaan 
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tersebut juga terdapat pada usia pekerjanya yang lebih muda pada lantai 7, 

dengan menggunakan laptop pada meja kerjanya masing-masing. 

Pada setiap kantor yang telah dilakukan observasi singkat oleh penulis, 

penulis menemukan bahwa mereka sangat terfokus dengan pekerjaan mereka 

di depan layar komputer dan menyebabkan tidak adanya pergerakan kecuali 

hanya membutuhkan sesuatu pada tempat lain di kantor. Selain pasif, posisi 

duduk yang bungkuk juga banyak ditemukan pada pekerja kantor di Semarang, 

dengan wajah yang cukup lelah selama bekerja di depan komputer. 

 

3.1.2 Hasil Kuisioner Online 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Kuisioner 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Kuisioner 2 
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Tabel 3.3 Kuisioner 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Kuisioner 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Kuisioner 5 
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Tabel 3.6 Kuisioner 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7 Kuisioner 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.8 Kuisioner 8 
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Tabel 3.9 Kuisioner 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.10 Kuisioner 10 

 

Berdasarkan hasil riset melalui kuisioner online yang disebar oleh 

penulis dan diisi oleh pekerja pada 5 kantor kreatif dan non-kreatif di kota 

Semarang, penulis menemukan bahwa pekerja di Semarang yang memiliki 

masalah terhadap duduk terlalu lama yaitu pekerja yang berusia 22-30 

tahun. Melalui serangkaian riset yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

dihasilkan data bahwa banyaknya pekerja yang duduk diatas 6 jam dalam 

sehari di kota Semarang. Lebih dalamnya yaitu mereka banyak yang telah 

mengetahui mengenai bahaya akibat duduk terlalu lama, meskipun tidak 
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terlalu dalam. Tetapi hal tersebut membuktikan bahwa banyaknya pekerja 

yang masih menyepelekan akibat kesehatan yang ditimbulkan oleh duduk 

terlalu lama. 

Dalam beberapa data yang didapat, meskipun mereka beristirahat, 

mereka kebanyakan masih menghabiskan waktunya di tempat duduk 

dengan hanya menonton video Youtube dan bermain HP, yang padahal hal 

tersebut dilakukan juga dengan duduk di kursi. Namun demikian, masih ada 

juga yang melakukan aktifitas fisik seperti berjalan keliling kantor meskipun 

hanya sekedar mengobrol dengan karyawan lain maupun ke toilet. 

Banyak yang mengeluh akibat duduk terlalu lama di kantor, banyak 

yang mengeluh sakit pinggang, capek, pusing, dll. Kebanyakan dari mereka 

bergerak dari duduk lama di depan kantor hanya bergerak untuk pergi ke 

toilet, mengambil sesuatu, dan mengambil minum. 

 

3.1.3 Hasil Wawancara 

3.1.1.1 Dr. Andreas Vincent Handoyo, Sp.OT, M.Kes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Wawancara dengan dokter Vincent 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan dokter Vincent yang merupakan 

ahli tulang saraf dan sendi, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah benar duduk dalam waktu yang lama dapat menyebabkan penyakit 

berbahaya pada tubuh seperti kanker? 
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2. Apa yang menyebabkan penyakit berbahaya tersebut dapat terjadi pada tubuh 

kita? 

3. Orang dengan gaya hidup seperti apa yang dapat terkena penyakit berbahaya 

akibat duduk lama? Kerja apa? Usia berapa? 

4. Berapa lama waktu yang ideal untuk kita duduk dalam sehari? 

5. Di Semarang sendiri, apakah pernah ada kasus penyakit yang disebabkan 

karena duduk terlalu lama? 

6. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit berbahaya yang dapat 

ditimbulkan dari duduk terlalu lama? 

 

Jawaban: 

1. Hal tersebut mungkin saja terjadi, meskipun memiliki rentan waktu yang cukup 

lama untuk menuju hingga kepada kanker. Namun yang mungkin lebih dahulu 

terjadi pada tubuh adalah penyakit pada tulang, sendi, dan metabolisme atau 

peredaran darah yang terganggu. 

2. Hal tersebut dapat disebabkan karena tubuh kurang gerak, posisi duduk yang 

salah, hingga pada tempat duduk yang terbuat dari material yang keras seperti 

kayu. 

3. Orang yang paling mudah terkena dampak buruk akibat duduk lama adalah 

orang yang gemuk atau memiliki berat badan lebih, dan memiliki kebiasaan-

kebiasaan buruk pada kesehariannya seperti makan makanan yang kurang 

sehat, yang mengandung kolestrol jahat dan banyak gula, merokok, minum 

kopi lebih dari 2 kali dalam sehari. Dan pada pekerjaan yang paling sering 

untuk duduk, yaitu pekerja kantor karena mobilitas di depan komputer cukup 

tinggi sehingga tubuh menjadi kurang bergerak. Untuk rentan usia, tidak ada 

usia tertentu yang artinya semua usia dapat terkena dampak buruk dari duduk 

lama, namun pada usia tua lebih mudah karena oli pada sendinya mulai 

mengering dan memakan waktu yang lama untuk memproduksinya lagi. 

4. Yang idealnya setiap dalam waktu 1 jam, tubuh harus berdiri untuk 

melancarkan aliran darah hingga ke kaki dan menghentikan tekanan tubuh 

pada tulang belakang. Jika sehari dalam buku yang pernah saya baca, waktu 

yang ideal untuk duduk adalah 7-8 jam dalam sehari. 

5. Kalo yang berobat dengan saya lumayang sering, sekitar 4-5 orang dalam 

seminggu, dengan rentan umur yang bermacam-macam hingga anak sekolah 

juga ada. Kebanyakan mengalami penyakit pada tulang punggung, dan DVT 

(Deep Vein Thrombosis) akibat aliran darah yang terganggu. 
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6. Solusinya ya berdiri setiap jamnya, atau jika memang tidak sempat seperti 

sedang meeting kita dapat melakukan peregangan sederhana pada kaki, dan 

leher dengan posisi duduk. 

 

3.2 Khalayak sasaran 

3.2.1 Demografis 

Berdasarkan hasil riset dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti mendapatkan target yang dituju, dilihat dari segi usia yaitu berusia 22 

hingga 30 tahun yang merupakan pekerja kantor yang bekerja dengan duduk 

lama di depan layar komputer. 

3.2.2 Geografis 

Berdasarkan hasil riset dan analisa, peneliti menemukan target dalam segi 

geografis merupakan masyarakat perkotaan yang bekerja di kantor dan duduk 

di depan layar komputer di Semarang. 

3.2.3 Psikografis 

Berdasarkan hasil riset dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti melihat psikografis target yang disasar yaitu pekerja yang duduk di 

depan layar komputer atau laptop karena kesibukan pekerjaan memiliki gaya 

hidup teratur, urban, percaya diri, creative, open-minded, educated, dan 

modern.  

 

3.3 Creative brief 

Melihat permasalahan yang terjadi pada kebiasaan pekerja kantoran yang 

terdapat di kota Semarang, maka berikut merupakan hal-hal yang akan dilakukan oleh 

peneliti: 

1. Apa? Penulis akan memberikan awareness pada sebuah layar LED yang 

akan diletakkan pada meja pekerja, yang berfungsi sebagai alarm visual, 

setelah itu mereka akan diingatkan untuk melakukan pergerakan yang 

didalamnya juga terdapat anjuran untuk bermain pada interactive media. 

Selain itu terdapat pula beberapa media promosi yang diletakkan pada 

beberapa sudut ruangan kantor. 

2. Kapan? Berdasarkan kebiasaan dan waktu bekerja rata-rata pada pekerja 

kantoran dari pukul 08.00-17.00 wib. Dan berdasarkan informasi kesehatan 

yang diperoleh dari data yang relevan melalui berbagai sumber, maka 

pengguna diberi waktu setiap 60 menit sekali dalam 5-6 hari kerja 

diingingatkan untuk melakukan sesuatu aktivitas setelah duduk lama, 
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namun pada saat senggang, pengguna mendapatkan aktivitas fisik melalui 

interactive media. Penggunaan seluruh media yang digunakan 

diperkirakan dapat bertahan kurang lebih 1-2 tahun masa percobaan, 

apabila sekiranya berhasil seluruh media dapat diupgrade dengan aplikasi 

yang lebih matang dalam segala segi. 

3. Siapa? Yang akan menjadi target pengguna aplikasi ini adalah setiap 

pekerja kantor yang berusia 22-30 tahun yang merupakan gabungan 

antara rata-rata usia pekerja kantor kreatif dan non-kreatif, yang juga 

memiliki intensitas pekerjaan yang cukup tinggi dan dilakukan dengan 

duduk di depan komputer setiap harinya. 

4. Dimana? Media komunikasi visual yang diharapkan dapat membuat para 

pekerja untuk aware dengan media, setelah terlalu fokus dengan layar 

komputer dalam waktu kerja yang padat pertama adalah melalui LED pada 

meja kerja yang dekat dengan aktifitas karyawan selama bekerja di kantor, 

lalu pada interactive media diletakkan pada bagian dinding pada area 

santai dalam kantor yang memungkinkan untuk karyawan melakukan 

pergerakan lebih dan tidak mengganggu pekerjaan karyawan yang lain. 

Lalu beberapa media tambahan untuk promosi memanfaatkan beberapa 

barang yang cukup dibutuhkan oleh karyawan seperti kalender, dan pada 

toilet dimana pekerja yang lebih sering ke toilet saat senggang. 

5. Kenapa? Karyawan atau pekerja yang setiap harinya duduk lebih dari 6 

jam dapat menyebabkan berbagai penyakit, bahkan hingga penyakit yang 

berbahaya bagi kesehatan tubuh, hal tersebut dikarenakan kurangnya 

bergerak dan hanya duduk di depan layar komputer selama berjam-jam. 

Melalui data tersebut, duduk terlalu lama menjadi salah satu masalah 

serius bagi para pekerja kantoran. 

6. Bagaimana? Dengan merancang komunikasi visual melalui interaktif 

media untuk berdiri setiap 1 jam dan melakukan aktifitas fisik sederhana 

selama 3-5 menit, diharapkan mampu menjadi kebiasaan baru bagi para 

pekerja yang bekerja dengan hanya duduk di depan layar komputer selama 

berjam-jam dalam sehari.  
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3.4 Strategi Penyampaian Pesan Sosial 

Inti strategi penyampaian pesan sosial dipaparkan sebagai berikut:  

 

1. Memberikan pemahaman kepada General Manager dan HRD sebagai orang 

yang memperhatikan Sumber Daya Manusia di perusahaan mengenai 

bahaya yang diakibatkan oleh duduk terlalu lama pada saat bekerja di kantor 

dapat berdampak buruk bagi karyawan, dan secara tidak langsung akan 

berpengaruh pada perusahaan. Dengan pemahaman tersebut, maka 

diperlukan tindakan yang lebih lanjut untuk dapat mencegah segala dampak 

negatif yang dapat diakibatkan oleh duduk lama saat bekerja. 

 

2. Sosialisasi pada pekerja yang duduk lama di depan layar komputer selama 

berjam-jam tanpa istirahat melalui media yang akan dipasangkan pada 

beberapa sudut kantor, bahwa waktu duduk yang ideal adalah 1 jam dan 

berdiri hanya 3-5 menit saja sudah cukup. Meskipun sedang sibuk dengan 

layar komputer, mereka juga dapat melakukannya hanya di ruang kerjanya 

tanpa mengganggu pekerjaan.  

 

3.5 Tema 

Karena permasalahan duduk terlalu lama berakibat terhadap kesehatan tubuh, dan 

banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pekerja kantor di Semarang, 

maka peneliti mengambil tema mengenai “Healthy and Fun” yang dapat terganggu 

meskipun hanya dalam hal-hal yang dianggap sepele seperti duduk terlalu lama. Tema 

ini diharapkan mampu untuk membuat para pekerja untuk lebih sadar akan kesehatan 

dan tidak menyepelekan penyakit yang dapat ditimbulkan dari duduk terlalu lama. 

 

3.6 Judul 

Berdasarkan tema “Healthy and Fun” dan dengan kondisi target yang dituju 

merupakan pekerja kantoran dengan kelas ekonomi menengah, maka peneliti akan 

menggunakan judul dan keyword yang sesuai dengan citra target. Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan judul “Sehat di Kantor”. 

 

3.7 Tahapan Perancangan 

Berdasarkan perancangan yang akan dibuat oleh penulis, terdapat strategi 

penyampaian sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan perancangan yaitu: 
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1. Pada tahapan awal penulis akan bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk 

membantu karyawan yang telah bekerja dengan duduk lama selama berjam-

jam di depan layar komputer dapat menjaga kesehatannya, dan tentu saja 

dengan tidak mengganggu waktu untuk bekerja. Dengan kerjasama tersebut 

penulis dapat membantu perusahaan juga dalam hal produktifitas dan 

kebugaran karyawan saat bekerja di kantor, yang tentu saja berdampak positif 

bagi perusahaan dimana karyawannya tidak cepat jenuh dan membuat mood 

menjadi lebih baik setelah beraktifitas. 

 

2. Lalu selanjutnya, dengan memasang media perancangan. Karyawan yang 

sedang sibuk bekerja di depan layar komputer atau laptop akan diingatkan oleh 

LED yang menjadi sebuah alarm visual, dengan mengeluarkan visual yang 

berubah-ubah setiap jamnya. Pada media tersebut terdapat pengingat berupa 

teks yang berisi mengenai dampak negatif dari duduk terlalu lama di depan 

layar komputer, lalu memberikan arahan untuk melakukan sesuatu selama 

beberapa menit, diantaranya adalah berjalan keliling ruangan dan melakukan 

aktifitas di interaktif media “sehat di kantor”. 

 

3. Pada interaktif media, layar utamanya dibuat dengan adanya gerakan yang 

membuat karyawan atau user menjadi terdistrack dengan adanya gerakan pada 

media. Pada saat karyawan atau user mencoba media tersebut, mereka akan 

dapat langsung bermain atau dapat masuk sebagai pemain yang terdaftar 

sehingga secara tidak langsung juga terjadi proses interaksi dengan karyawan 

atau user lain yang bermain. 

 

4. Pada permainan ini terdapat juga beberapa makna yang diselipkan di 

dalamnya, seperti adanya icon energi dan kesehatan yang dapat bermakna jika 

mereka bermain ini, secara tidak langsung menambah mood dan kesehatan 

dengan aktif bergerak. Sehingga secara tidak langsung permainan ini juga 

memberikan pesan bahwa bergerak sebentar saja saat duduk terlalu lama 

dapat memberi dampak positif bagi kesehatan tubuh, terutama pekerja yang 

duduk lama di depan komputer atau laptop di kantor. 

 

Selain media yang terdapat pada meja kerja dan interaktif pada beberapa bagian 

pada sudut kantor, penulis juga memberikan media pembantu sebagai pengingat 

terhadap isu yang diangkat pada penelitian ini. Sehingga karyawan yang telah duduk 

lama saat bekerja dapat teringat dan menjaga kesehatannya saat bekerja di kantor. 
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3.8 Strategi Media 

Strategi media yang akan digunakan adalah menggunakan layar LED berukuran 

4,3 inch pada meja kerja sebagai awareness atau pengingat yang akan diatur dengan 

mengganti visual setiap 1 jam sekali, lalu penulis menyediakan interactive media 

berukuran 2x1 meter dengan layar berukuran 140x70 cm yang telah disesuaikan 

dengan ukuran tubuh normal orang dewasa dan akan diletakkan pada bagian dinding 

ruangan santai di area kantor yang digunakan untuk penunjang aktivitas fisik para 

pekerja melalui suatu gerakan yang diharapkan mampu menjadi hal yang dapat 

dilakukan setiap hari di dalam kantor, dengan menggunakan visual dan copywrite yang 

dituliskan sesuai dengan gaya bahasa target sasaran. Visual yang akan digunakan 

menggunakan warna yang memiliki nilai dinamis, modern, kesehatan, ceria, dan 

percaya diri seperti yang digunakan oleh beberapa aparel olahraga ternama di dunia 

namun tetap melihat dari sisi psikologi warna yang ada. 

Beberapa media dan faktor pendukung yang digunakan untuk mendukung strategi 

pemasaran ini ialah: 

 Secara Offline 

 LED screen 

Melihat dari kebiasaan mereka yang pasif hingga berjam-jam karena 

kesibukan di depan layar komputer untuk bekerja, penulis memanfaatkan 

kesempatan ini untuk membuat program komputer sebagai distraksi dan 

awareness atau pengingat yang membantu untuk mengingatkan penggunanya 

untuk bergerak dalam kurun waktu 60 menit sekali. Dengan diingatkan setiap 

jam pekerja menjadi terdistrak dari kesibukan pekerjaan. 

 Kalender 

Kalender merupakan suatu kebutuhan bagi karyawan setiap harinya yang 

digunakan untuk mengecek deadline, tanggal libur, dan jadwal lainnya. Dengan 

demikian kalender menjadi salah satu media yang dianggap cocok untuk 

mengaplikasikan visual mengenai isu yang diangkat. 

 Stiker pada cermin 

Melalui hasil kuisioner yang menyebutkan bahwa para pekerja lebih intens 

untuk pergi ke kamar mandi dibandingkan melakukan kegiatan lain saat berdiri, 

maka penulis mencoba memanfaatkan media melalui cermin yang terdapat 

pada kamar mandi kantor yang merupakan objek yang pasti diperhatikan saat 

pergi ke kamar mandi. 
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 Mug 

Salah satu hal yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh manusia 

adalah minum, dengan minum air putih yang sering membuat metabolisme 

tubuh menjadi lebih baik. Melalui faktor tersebut maka penulis memanfaatkan 

media melalui mug yang terdapat di kantor, selain untuk membantu untuk 

mengambil air minum, hal tersebut juga secara tidak langsung akan membuat 

karyawan bergerak dari tempat duduknya untuk mengambil air minum yang 

terdapat pada dispenser di kantor. 

 Pin 

Pengaplikasian pada pin disini hanya sebagai salah satu media promosi 

yang simple, murah dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Pin tidak hanya 

dapat digunakan satu objek tertentu saja, melainkan beberapa objek yang 

bersifat serat. 

 Notes 

Pengaplikasian pada notes adalah sebagai salah satu media catat selain 

menggunakan smartphone dan perangkat komputer yang bersifat fleksibel dan 

lebih cepat daripada harus mencatat melalui keyboard. Melihat hal tersebut, 

penulis menggunakan notes sebagai salah satu media promosi terhadap isu 

duduk lama. 

 Jam dinding 

Pengaplikasian pada jam dinding dilakukan karena jam merupakan alat 

vital yang dibutuhkan oleh seseorang. Penulis berupaya mengingatkan 

karyawan kembali melalui waktu yang terdapat pada jam dinding. 

 Secara Online 

 Interactive Media 

Melihat kebiasaan para pekerja yang menggunakan waktu istirahat dari 

pekerjaannya dengan bermain HP dan menonton Youtube. Dengan adanya 

interctive media diharapkan mampu menjadi sebuah alternatif yang dapat 

digunakan oleh pekerja untuk mengisi waktu lelah di tempat duduk dengan 

bergerak dan berinteraksi dengan sebuah media yang menyenangkan. 

Melalui interactive media yang akan diletakkan pada bagian dinding kantor, pekerja 

diajak untuk melakukan beberapa gerakan yang akan dikeluarkan melalui sebuah 

tampilan visual yang dapat digunakan untuk membuat pekerja jadi lebih aktif selama 

3-5 menit. Setelah selesai pekerja yang berpartisipasi akan mendapatkan info 
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kesehatannya yang akan ditampilkan pada media, dan sebuah motivasi lebih untuk 

melakukannya hingga memperoleh waktu duduk yang ideal. 

 

3.9 Strategi Anggaran 

Berikut merupakan anggaran yang akan digunakan untuk sampel kantor Telkom 

di Jl.Pahlawan Semarang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.11. Strategi Anggaran 

kebutuhan jumlah Harga satuan Jumlah 

Jasa programmer 1 5.000.000 Rp 5.000.000 

LED 4,3 inch 100 160.000 Rp 16.000.000 

Viewsonic Ifp5550 

55 Inch 4k Interaktif 

Touch Flat Panel 

Display 

10 53.000.000 Rp 530.000.000 

Kalender meja 500 11.000 5.500.000 

Mug 500 8.500 4.250.000 

Stiker a3 520 3.000 1.560.000 

notes 500 3000 1.500.000 

Jam dinding 10 30.000 300.000 

Jasa Desain 1 10.000.000 Rp 10.000.000 

   Rp 574.110.000 


