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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 
 

3.1. Analisa Target audience 

3.1.1. Analisa Masalah 

3.1.1.1. Kuisioner 

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden sejumlah 68 

orang, mayoritas responden merupakan generasi muda yang merupakan 

warga asli kota Semarang dan sekitar 70% responden yang menyatakan 

tahu akan Cheng Ho. Ada sebanyak 62% dari jumlah responden yang tahu 

tentang pengaruh Cheng Ho di semarang, rata-rata responden mengetahui 

Cheng Ho hanya sebagai pendiri Klenteng Sam Poo Kong, penyebar agama 

Islam dan pedagang dari Tiongkok. Menurut faktanya Klenteng Sam Poo 

Kong didirikan karena Wang Jing Hong membuat patung Cheng Ho disana, 

kemudian klenteng dibangun oleh warga sekitar untuk menghormati Cheng 

Ho. Sebanyak 76% responden pernah mengunjungi Klenteng Sam Poo 

Kong dan rata-rata mereka datang dengan tujuan berwisata atau mengambil 

foto (82% dari jumlah responden). Sebanyak 62% dari jumlah responden 

tidak mengetahui nilai yang tercermin dari Klenteng Sam Poo Kong 

tersebut, sebanyak 35% tahu akan nilai yang tercermin dari Klenteng Sam 

Poo Kong tapi sebagai nilai agama, sejarah, perdagangan, dan hanya 

sebanyak 3% yang mengetahui nilai toleransi Cheng Ho yang tercermin 

dari Klenteng Sam Poo Kong. Sebanyak 72% responden ingin mengetahui 

lebih banyak mengenai hubungan Cheng Ho dan Klenteng Sam Poo Kong, 

karena selama ini mereka hanya mengetahui tentang Cheng Ho dari mulut 

ke mulut, sehingga pengaruh dari nilai toleransi Cheng Ho di Semarang 

mulai terlupakan dan seiring berjalannya waktu akan semakin banyak anak-

anak muda  Kota Semarang yang tidak mengetahui akan peran Cheng Ho 

terhadap kota Semarang.  

Selain itu sebanyak 65% yang tahu tentang Cheng Ho hanya 

berdasarkan informasi dari mulut ke mulut (penelitian pribari, 2019). 

Mengingat kebanyakan informasi tentang Cheng Ho hanya disampaikan 

melalui cerita mulut ke mulut, maka dari itu perlu adanya sebuah media 

kreatif yang dapat menunjukkan serta mengingatkan kepada generasi muda 

Kota Semarang tentang nilai toleransi yang melekat pada Cheng Ho di 
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Klenteng Sam Poo Kong berupa media visual yang terdiri dari kumpulan 

foto bercerita yang menarik dan mudah dipahami yang akan diaplikasikan 

kedalam sebuah buku. Hal ini terbukti dari hasil kuisioner yang telah 

dilakukan, ada sebanyak 66% responden yang lebih menyukai media 

fotografi sebagai media yang menarik dalam penyampaian informasi 

tentang nilai toleransi Cheng Ho yang ada di Klenteng Sam Poo Kong. 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Raysa Kania Wandasari 

(2016) didalam jurnalnya yang berjudul perancangan buku ilustrasi 

manajemen desain, buku dapat digunakan selama mungkin karena buku 

bersifat barang yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Selain itu sebagian besar responden dari riset yang telah dilakukan 

menyatakan masih suka membaca buku (52% responden) walaupun tetap 

ada yang hanya terkadang membaca buku (25% responden). Sedangkan 

sebanyak 68% reseponden lebih menyukai membaca buku yang berisi foto. 

Dengan demikian buku fotografi dapat digunakan sebagai media perantara 

yang cukup efektif untuk menginformasikan nilai toleransi dari Cheng Ho 

ini, karena buku fotografi dapat meningkatkan rasa ketertarikan dimana 

susunan karya fotografi dapat memberikan informasi secara nyata tanpa 

harus banyak membaca. Upaya ini dilakukan untuk menginformasikan 

tentang nilai toleransi Cheng Ho di Semarang, sehingga kedepannya 

masyarakat khususnya generasi muda kota Semarang akan tetap 

memelihara rasa toleransi yang berhubungan erat dengan image kota 

Semarang. 

 

3.1.1.2. Wawancara 

Metode ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam informasi 

Cheng Ho serta hubungannya dengan Klenteng Sam Poo Kong. Wawancara 

ini dilakukan dengan narasumber yang bernama Ardianto dan sudah bekerja 

sebagai tour guide di Klenteng Sam Poo Kong selama 2 tahun. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan informasi 

bahwa Cheng Ho melakukan perjalanan hingga ke Indonesia khususnya 

pulau Sumatra dan Jawa, diantaranya Samudra Pasai, Palembang, Nakur, 

Lide, Lamiri pada pulau Sumatra sedangkan di pulau Jawa adalah Tuban, 

Gresik, Cirebon, Mojokerto, Surabaya, Semarang. Jejak peninggalan 
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Cheng Ho di beberapa daerah ini membuktikan kedatangan Cheng Ho di 

Indonesia dan diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar, seperti 

pemberian lonceng raksasa kepada Sultan Aceh yang berada di museum 

Banda Aceh, beberapa piring keramik bertuliskan ayat Kursi yang 

diberikan kepada Sultan Cirebon yang disimpan di Keraton Cirebon, 

Klenteng Sam Po Sui di Ancol, Gua Gedung Batu sebagai asal usul 

Klenteng Sam Poo Kong di Semarang dan dibuatnya beberapa masjid 

bernuansa Tionghoa di Surabaya, Palembang dan di beberapa kota lainnya 

sebagai bentuk penghormatan terhadap Cheng Ho. 

Cheng Ho datang ke Semarang pada tahun 1416 dengan tujuan 

damai dan membawa ajaran perdamaian yang sedang digencarkan oleh raja 

Tiongkok pada masa itu. Selain itu Cheng Ho juga mengunjungi negara-

negara lain dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik dan membuka 

jalur kerjasama antara Tiongkok dengan negara yang dikunjunginya, selain 

menjalin hubungan kerjasama Cheng Ho juga melakukan perdagangan dan 

bertukar ilmu-ilmu yang berguna pada wilayah yang dikunjunginya. Dalam 

pelayarannya bersama dengan ribuan awak kapalnya, Cheng Ho yang 

merupakan seorang laksamana dari Tiongkok yang beragama Islam ini 

membawa awak kapal yang tidak seluruhnya merupakan pemeluk agama 

Islam tentu saja ada yang beragama Budha dan Kong Hu Chu, tetapi Cheng 

Ho tetap menerima perbedaan itu dan tidak mempertentangkan akan 

perbedaan tersebut. wilayah Gedung Batu atau sekarang menjadi lokasi 

Klenteng Sam Poo Kong merupakan tempat pemberhentian Laksamana 

Cheng Ho dan awak kapalnya di wilayah Semarang pada saat itu. Cheng 

Ho dan awak kapalnya mengunjungi wilayah Gedung Batu karena Wang 

Jing Hong yang merupakan nahkoda kapal Cheng Ho mendadak sakit dan 

harus dirawat. Awalnya daerah tersebut merupakan sebuah gua yang 

digunakan Cheng Ho untuk beribadah Sholat sekaligus merawat Wang Jing 

Hong. Dalam kunjungannya di  Kota Semarang, Cheng Ho melebur dan 

membaur dengan masyarakat selama beberapa waktu dan pada saat Cheng 

Ho singgah di kota semarang ini beliau menunjukkan rasa toleransinya 

yang tinggi dengan memberikan berbagai pengetahuan yang berguna 

kepada masyarakat sekitar diantaranya adalah cara bercocok tanam yang 

lebih efektif dan berbeda dari yang sudah ada, memberikan pengetahuan 
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mengenai cara kepemimpinan, cara berdagang dan berbagai ilmu lainnya 

kepada warga sekitar tanpa melihat latar belakang daerah yang 

dikunjunginya. Setelah beberapa waktu Cheng Ho singgah di Semarang, 

Cheng Ho melanjutkan pelayarannya dan Wang Jing Hong merasa kerasan 

dan memutuskan untuk tinggal disana. Untuk menghormati kedatangan 

Cheng Ho ke Semarang Wang Jing Hong membuatkan sebuah patung 

Cheng Ho disana sebagai tanda penghormatan dan patung inilah yang 

menjadi asal usul didirikannya Klenteng Sam Poo Kong. 

Kedatangan Cheng Ho ke Semarang cukup membekas pada warga 

sekitar karena kedatangan Cheng Ho ke Semarang membawa pengaruh 

yang sangat besar pada waktu itu, karena rasa toleransi yang sangat melekat 

pada Cheng Ho terhadap warga sekitar maka mereka menghormatinya 

sebagai leluhurnya, karena alasan itulah warga sekitar membangun 

Klenteng Sam Poo Kong untuk menghormatinya. Awalnya klenteng ini 

hanya berupa gua  tempat menyimpan patung Cheng Ho dan benda pusaka 

lainnya, namun gua tersebut runtuh karena longsor yang menyebabkan 

hilangnya pusaka-pusaka tersebut. Maka setelah itu sekitar tahun 1700an 

dipugar oleh orang-orang tionghoa yang berada disekitarnya. Kemudian 

pada tahun 2002 klenteng ini direnovasi dan selesai pada tahun 2005, pada 

tahap renovasi inilah nilai toleransi semakin terlihat pada Klenteng ini. 

Secara keseluruhan Klenteng Sam Poo Kong ini terdiri dari 6 bangunan 

yang terdiri dari Bangunan Klenteng Utama, Klenteng Kyai Juru Mudi 

(Makam Wang Jing Hong), Klenteng Dewa Bumi, Klenteng Kyai Jangkar, 

Klenteng Kyai Nyai Tumpeng dan Gua Gedung Batu Sam Poo Kong. Nilai 

toleransi pertama terlihat dari adanya akulturasi budaya yang dapat dilihat 

dari salah satu bangunan klenteng yang mengadaptasi bentuk Joglo (rumah 

adat Jawa) namun masih tetap memiliki bentuk dasar arsitektur khas 

Tiongkok. Nilai toleransi yang kedua terlihat dari adanya Beduk yang 

biasanya dibunyikan untuk pemberitahuan waktu Sholat atau Sembayang 

bagi umat beragama Islam. Beduk ini melambangkan agama Islam yang 

juga dianut oleh Cheng Ho, serta terdapat juga lonceng kuningan yang 

biasanya digunakan untuk menandakan mulainya kebaktian umat beragama 

Kong Hu Chu. Lonceng ini melambangkan agama Kong Hu Chu, kedua 

benda tersebut diletakkan pada bangunan klenteng yang sama yaitu pada 
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Klenteng Utama untuk menunjukkan nilai toleransi Cheng Ho yang 

diangkat sebagai dasar pembangunan Klenteng Sam Poo Kong ini. Selain 

Beduk dan Lonceng didalam Klenteng Utama ini juga terdapat Gua Gedung 

Batu asli yang dikenal dengan nama Nyai Cundrik Bumi, yang awalnya 

digunakan oleh Cheng Ho sebagai tempat untuk beribadah Sholat sekaligus 

merawat nahkodanya yang sakit dan merupakan tempat patung Cheng Ho 

pertama kali berdiri. Tempat ini dulunya digunakan untuk menyimpan 

benda-benda pusaka sebelum dipindahkan karena longsor yang 

mengakibatkan hilangnya pusaka-pusaka tersebut, sehingga saat ini 

digunakan untuk menyimpan beberapa patung-patung, guci keramik dan 

bendera yang terkait dengan Cheng Ho. Nilai toleransi yang ketiga terlihat 

dari adanya Klenteng Kyai Juru Mudi yang digunakan sebagai tempat 

penyembahan sekaligus tempat persemayaman Wang Jing Hong sebagai 

nahkoda Cheng Ho. Wang Jing Hong dimakamkan secara Islam walaupun 

berada di dalam sebuah Klenteng. Kemudian nilai toleransi yang keempat 

terlihat pada Klenteng Kyai Jangkar yang didalamnya terdapat sebuah 

jangkar yang dikeramatkan karena dipercaya sebagai jangkar asli dari 

kapan Cheng Ho yang terjatuh saat pertama kali datang ke Jawa, serta 

dianggap sebagai simbol pelaut yang mengacu pada Cheng Ho dan 

digunakan sebagai alat konsentrasi dalam sembahyang. Saat ini umat 

Muslim yang berkunjung juga dapat beribadah didalam Klenteng Kyai 

Jangkar tersebut, namun kedepannya Klenteng Sam Poo Kong akan 

dilengkapi dengan bangunan Masjid didalamnya. Diarea luar Klenteng 

Kyai Jangkar juga terdapat pohon Rantai yang dipercaya sebagai gambaran 

rantai jangkar kapal yang digunakan oleh armada Cheng Ho karena 

bentuknya yang menyerupai rantai kapal dan identik dengan pelayaran 

Cheng Ho. Kemudian nilai toleransi yang kelima terlihat dari bentuk 

bangunan makam simbolis dari Kyai tumpeng sebagai juru masak Cheng 

Ho yang berbentuk Joglo. 

 

3.2. Sasaran Khalayak dan Target 

3.2.1. Geografis 

• Target primer bertempat tinggal di  Kota Semarang. 

• Target sekunder bertempat tinggal diluar Kota Semarang (calon turis). 

3.2.2. Demografis 
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• Target utama yang dituju pada perancangan ini adalah remaja dengan usia 17 – 

22 tahun dengan profesi pelajar & mahasiswa. Dimana usia tersebut cenderung 

mudah untuk dipengaruhi dan terpengaruh serta lebih menyukai penyampaian 

pesan melalui media visual berupa fotografi. 

• Target sekunder yang dituju pada perancangan ini adalah masyarakat awam 

yang berpotensi menjadi turis. 

3.2.3. Psikografis 

Target sasaran memiliki kecenderungan 

• Mudah dipengaruhi dan terpengaruh. 

• Gemar bermain (smartphone) sosial media. 

• Memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi. 

• Suka terhadap sesuatu yang baru. 

• Lebih menyukai media visual daripada verbal. 

• Lebih menyukai buku fotografi dibanding buku dengan banyak tulisan. 

 

3.3. Strategi Komunikasi 

3.3.1. Konsep Penyampaian Pesan (What To Say) 

  Menginformasikan kepada target audience tentang adanya nilai toleransi 

dari Cheng Ho yang tercermin dari keberadaan Sam Poo Kong di kota Semarang. 

Perancangan ini dilakukan sebagai upaya untuk menginformasikan, mengabadikan 

dan menanamkan nilai toleransi Cheng Ho yang ada di Klenteng Sam Poo Kong, 

sehingga kedepannya Klenteng Sam Poo Kong ini dapat digunakan sebagai bukti 

bahwa Semarang yang merupakan kota yang memiliki ragam keyakinan berbeda 

namun masyarakatnya dapat tetap hidup rukun berdampingan. 

  Bahasa yang digunakan pada perancangan buku fotografi sebagai media 

utama ini adalah bahasa Indonesia yang baku karena berkaitan dengan sejarah dan 

nilai yang terkandung didalamnya, namun konten yang ada didalamnya bukan 

merupakan konten yang berat untuk dipahami. Elemen fotografi akan lebih 

mendominasi dibandingkan tulisan, sehingga memudahkan audience untuk 

memperoleh gambaran mengenai nilai toleransi Cheng Ho yang tercermin di 

Klenteng Sam Poo Kong. Sedangkan bahasa yang digunakan pada media 

pendukung lainnya lebih terkesan ringan dengan bahasa yang lebih santai karena 

berupa ajakan dan informasi untuk memperoleh buku tersebut. 
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3.3.2. Strategi Penyampaian Pesan (How To Say) 

3.3.2.1. Afeksi 

  Tahap ini menggunakan berbagai macam media untuk 

mengiklankan buku fotografi yang akan dibagikan, antara lain 

menggunakan media sosial instagram, stiker, poster, banner.  Media sosial 

instagram, stiker dan poster digunakan untuk menarik perhatian audience 

yang berupa promosi dan informasi mengenai tata cara, serta ajakan untuk 

mendapatkan buku fotografi tersebut. Instagram dipilih menjadi media 

sosial untuk mengiklankan buku ini karena Instagram merupakan media 

sosial yang hingga saat ini banyak diakses oleh anak-anak muda, sehingga 

pesan dapat lebih mudah tersampaikan kepada target. Iklan di Instagram ini 

akan dilakukan dengan metode endorsement kepada akun-akun dengan 

jangkauan target yang lebih luas untuk mempromosikan buku fotografi ini. 

Selain itu instagram juga digunakan untuk menyampaikan informasi 

tentang adanya buku fotografi gratis yang dapat diperoleh di lokasi-lokasi 

yang sudah disediakan. Stiker akan digunakan sebagai ajakan untuk 

mengetahui cara mendapatkan buku fotografi ini dengan melakukan scan 

qr code yang tertera di stiker tersebut. Stiker akan dibagikan atau dapat 

diambil di tempat-tempat umum seperti, café, restoran, agensi tour and 

travel, mini market dan lain-lain. Poster mempunyai fungsi yang sama 

dengan stiker, hanya saja membutuhkan area yang lebih luas guna 

pengaplikasiannya karena harus ditempelkan, sehingga poster akan 

ditempatkan di sekolah, universitas, dan tempat-tempat lain yang 

mempunyai area lebih luas dan dapat memberikan ijin untuk pengaplikasian 

poster tersebut. Banner berfungsi sebagai media informasi yang 

memberitahukan tentang lokasi sekaligus berupa ajakan untuk memperoleh 

buku fotografi tersebut. 

3.3.2.2. Kognisi 

Pada tahap kognisi, buku fotografi ini akan berisi informasi 

mengenai perwujudan nilai toleransi Cheng Ho di Klenteng Sam Poo Kong 

yang akan dibagikan secara gratis dan dapat diambil di Rack display yang 

telah disediakan pada beberapa lokasi. Lokasi-lokasi ini merupakan tempat 

umum dan mudah terlihat seperti di Klenteng Sam Poo Kong, perpustakaan, 

mall, cafe, supermarket, halte BRT di pusat kota. Selain itu rack display 

juga ditempatkan di bandara, stasiun, tempat penginapan, dimana lokasi-
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lokasi tersebut memiliki potensi untuk mendatangkan turis baik dalam 

maupun luar kota Semarang.  

 

3.4. Strategi Media 

3.4.1. Objektif Media 

a. Media utama  

  Media utama yang digunakan adalah buku fotografi yang dapat 

menginformasikan nilai toleransi Cheng Ho yang tercermin di Klenteng 

Sam Poo Kong secara nyata. Konten buku yang disajikan adalah cerita 

mengenai Cheng Ho yang erat dengan toleransi beserta foto patung besar 

Cheng Ho. Foto bangunan Klenteng Dewa Bumi dan foto mengenai 

toleransi yang terjadi di Klenteng Dewa Bumi tersebut. Foto bangunan 

Klenteng Kyai Juru Mudi dan makam Kyai Juru Mudi atau Wang Jing 

Hong yang erat kaitannya dengan toleransi. Foto bangunan Klenteng 

Utama Sam Poo Kong, dimana tempat yang digunakan untuk sembahyang 

ini diletakkan Beduk dan Lonceng kuningan yang melambangakan dua 

agama berbeda yang berada dalam satu bangunan. Foto Gua Batu asli atau 

Nyai Cundrik bumi yang dulunya merupakan tempat Cheng Ho melakukan 

Sholat, beserta isi didalamnya berupa patung-patung, guci-guci keramik, 

bendera-bendera yang berkaitan dengan Cheng Ho. Foto bangunan 

Klenteng Kyai Jangkar, jangkar asli (simbol pelayaran Cheng Ho), serta 

kegiatan yang menunjukkan toleransi dalam beragama didalam Klenteng 

tersebut. Foto bentuk bangunan Klenteng Kyai Nyai Tumpeng yang 

menggambarkan akulturasi budaya antara Tiongkok dengan Indonesia, 

serta makam simbolis Kyai Nyai Tumpeng yang berada di dalamnya. 

Sebagai buku fotografi yang akan menginformasikan tentang nilai 

toleransi Cheng Ho yang tercermin di Klenteng Sam Po Kong, didalamnya 

ada narasi untuk memberikan penjelasan mengenai karya fotografi yang 

ada dalam buku tersebut. Sehingga buku ini dapat dikategorikan sebagai 

buku bacaan namun kontennya tetap didominasi oleh karya fotografi. 

Buku ini akan dibagikan selama kurang lebih 1 bulan menjelang hari 

peringatan kedatangan Cheng Ho (Agustus) dimulai pada bulan Juli 

hingga bulan Agustus sebanyak 528 buah pada 22 tempat umum yang 

berbeda. 

b. Media Pendukung 
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1. Media sosial (instagram) 

  Media sosial akan digunakan untuk memberikan informasi 

adanya pembagian buku fotografi gratis serta ajakan untuk 

memperolehnya, termasuk informasi mengenai lokasi pengambilan buku, 

hadiah bonus dan informasi lainnya. Selain itu media sosial juga akan 

digunakan untuk mempromosikan buku fotografi ini. Penggunaan media 

sosial sebagai sarana promosi ini akan memanfaatkan akun-akun dari 

media partner yang cukup mempunyai nama di kota Semarang, seperti 

contohnya eventsemarangid, semarangexplore, wisatasemarang dan lain 

lain dengan sistem endorsement. Sedangkan media sosial yang digunakan 

adalah Instagram karena media sosial tersebut yang ramai dikunjungi oleh 

banyak orang. 

2. Stiker 

  Stiker akan digunakan sebagai ajakan untuk mengetahui cara 

mendapatkan buku fotografi ini dengan melakukan scan qr code yang 

tertera di stiker tersebut. Stiker akan dibagikan atau dapat diambil di 

tempat-tempat umum seperti, café, restoran, agensi tour and travel, mini 

market dan lain-lain. 

3. Poster 

  Poster mempunyai fungsi yang sama dengan stiker, hanya saja 

membutuhkan area yang lebih luas guna pengaplikasiannya karena harus 

ditempelkan, sehingga poster akan ditempatkan di sekolah, universitas, 

dan tempat-tempat lain yang mempunyai area lebih luas dan dapat 

memberikan ijin untuk pengaplikasian poster tersebut. 

4. Banner 

  Banner berfungsi sebagai media informasi yang memberitahukan 

tentang lokasi sekaligus berupa ajakan untuk memperoleh buku fotografi 

tersebut. 

5. POP (Point Of Purchase) 

  Untuk mendukung penyampaian buku fotografi kepada target 

yang dituju, akan dibuat rack display yang dapat menarik perhatian dan 

mudah terlihat dengan desain yang menggambarkan bentuk dari Klenteng 

Sam Poo Kong. Display ini akan digunakan sebagai tempat memajang 

buku fotografi tersebut yang akan diletakkan pada lokasi-lokasi umum 

sehingga dapat dengan mudah ditemukan. Selain rack display, signage 
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juga digunakan untuk menunjukkan lokasi peletakkan rack display beserta 

buku fotografinya. 

6. Merchandise 

  Merchandise digunakan sebagai pemberian hadiah bagi target 

audience yang telah mengambil buku fotografi tersebut. Merchandise 

yang diberikan berupa pembatas buku, stiker dan totebag. Khusus untuk 

totebag diberikan kepada target yang mengambil buku fotografi ini di 

Klenteng Sam Poo Kong, sekaligus menarik minat target untuk datang ke 

Klenteng Sam Poo Kong. 

 

3.4.2. Pendekatan Media 

  Pada perancangan ini pendekatan media yang digunakan adalah 

pendekatan fotografi agar target dapat memperoleh gambaran dan lebih mudah 

memahami isi yang akan disampaikan.  

 

3.4.3. Strategi Anggaran 

a. Cetak Buku 

Rp. 25.000,-  x 528    = Rp. 13.200.000,- 

b. Iklan Instagram 

Rp. 500.000,- x 10     = Rp. 5.000.000,- 

c. Stiker (A3) 

Rp. 6000,- x 200    =  Rp. 1.200.000,- 

d. Rack Display 

Rp. 300.000,- x 22    = Rp. 6.600.000,- 

e. Poster (A3) 

Rp. 5.000,- x 30    = Rp. 150.000.- 

f. T Banner (outdoor) 

Rp. 100.000,- x 66    = Rp. 6.000.000,- 

g. Signage 

Rp. 30.000,- x 22    = Rp. 660.000,- 

h. Pembatas buku 

Rp. 1000,- x 528    = Rp. 528.000,- 

i. Totebag 

Rp. 20.000,- x 100    = Rp. 2.000.000,- 
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Total Anggaran    = Rp. 35.338.000,- 

 


