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III. KONSEP PERANCANGAN

3.1. Tujuan Visualisasi 

Tujuan dari visualisasi adalah untuk menciptakan sebuah media permainan 

edukasi yang menarik bagi anak perempuan berusia 3-6 tahun, dengan tujuan 

memperkenalkan edukasi karakter sejak dini pada anak. Hasil yang ingin dicapai 

adalah, melalui produk media interaktif ini, diharapkan anak mampu mengenali 

karakter-karakter baik yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada saat ia beranjak 

dewasa, dengan metode yang menyenangkan. 

3.2. Strategi Visualisasi 

Untuk mencapai tujuan visualisasi yang diharapkan, maka penulis 

menggunakan strategi sebagai berikut: 

a. Mendesain sebuah media permainan yang sesuai untuk anak-anak,

melalui pemilihan warna, bentuk, dan material yang digunakan dalam media 

permainan. 

b. Merancang sistem permainan dalam produk yang dibuat, sehingga

produk dapat berfungsi sebagaimana media edukasi interaktif bagi anak-anak, 

dan dapat berguna bagi perkembangan karakter anak sejak dini. 

c. Membuat buku panduan permainan yang ditujukan bagi orang tua atau

pendamping anak dalam bermain, dengan tujuan untuk membantu anak 

mencapai tujuan yang diharapkan melalui permainan tersebut. 
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d. Membuat media promosi pendukung untuk membantu pemasaran 

produk pada masyarakat, dengan menekankan pada pengenalan produk atau 

peningkatan awareness masyarakat terhadap media edukasi karakter pada 

anak-anak sejak dini, melalui permainan. 

 

3.3. Data Perancangan 

3.3.1. Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan dalam perancangan ini dibagi menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 

data secara langsung, baik melalui observasi maupun wawancara. Sedangkan data 

sekunder diperoleh melalui studi literatur dan internet. 

 

3.3.1.1. Hasil Pengumpulan Data Primer 

a. Observasi 

Observasi dilakukan secara tidak terstruktur dan bersifat rahasia. Observasi 

dilakukan di tempat bermain anak-anak serta toko buku yang menjual buku dan 

permainan anak-anak. 

Melalui observasi yang dilakukan, penulis mendapati bahwa anak-anak 

berusia 3-6 tahun mulai mengenali perbedaan jenis kelamin, sehingga mereka 

kebanyakan bermain dengan anak-anak yang berjenis kelamin sama, contohnya 

perempuan dengan perempuan, serta laki-laki dengan laki-laki. Anak perempuan 

cenderung bermain hal-hal yang bersifat feminim, seperti rumah-rumahan dan 

sebagainya. Permainan yang dilakukan anak perempuan cenderung lebih santai 
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dan tidak menggunakan banyak gerakan fisik. Sebaliknya, anak-anak laki-laki 

cenderung bermain kejar-kejaran, berpura-pura menjadi bajak laut, dan 

sebagainya. Permainan yang dilakukan anak laki-laki lebih banyak menggunakan 

fisik dan bersifat dinamis. 

Sedangkan jenis permainan yang dilakukan didominasi oleh permainan peran 

atau berpura-pura menjadi seseorang atau suatu keadaan. Anak-anak seringkali 

mengimajinasikan diri mereka menjadi orang yang sudah dewasa, dengan 

pekerjaan tertentu, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan 

cenderung mengimajinasikan diri mereka sebagai suster, ibu rumah tangga, dan 

peran lain yang lebih feminim, walaupun ada juga yang senang berperan sebagai 

polisi, dokter, dan sebagainya. Sedangkan anak laki-laki lebih suka berperan 

sebagai bajak laut, polisi, insinyur, dan peran-peran lain yang bersifat lebih 

maskulin dan banyak digeluti oleh pria dewasa. 

b. Wawancara 

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Novita Sugiarto, gembala EagleKids 

(sekolah minggu) Gereja Mawar Sharon Sidoarjo, didapatkan bahwa anak-anak 

berusia 3-6 tahun paling banyak menyerap berbagai hal di sekelilingnya, melalui 

teladan atau tingkah laku orang dewasa yang biasa ia temui. Contohnya, anak 

yang sering mendapatkan pelukan/ciuman dari orang tuanya secara otomatis akan 

mudah untuk memeluk/mencium orang lain, khususnya kakak-kakak di sekolah 

minggu. Hal ini membuktikan bahwa anak berusia 3-6 tahun cenderung mengikuti 

apapun yang dilakukan & diajarkan oleh orang tua atau orang dewasa di 

sekelilingnya. 
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Menurut Ibu Novita, edukasi yang paling efektif bagi kelas anak ini ialah 

melalui gambaran visual, pendengaran, maupun indra peraba. Dengan kata lain, 

edukasi yang efektif ialah degan memanfaatkan panca indra anak dan 

mengikutsertakan mereka dalam kegiatan yang dilakukan. Contohnya dalam 

pembacaan cerita, anak akan menyimak pembacaan cerita apabila si pembaca 

menggunakan gerakan-gerakan & ekspresi yang dramatis, dan ikut melibatkan 

anak dalam membaca cerita tersebut. Jika si pembaca terkesan pasif, anak menjadi 

tidak mengerti dan mudah teralihkan perhatiannya. 

Sedangkan mengenai perbedaan gender, anak berusia 3-6 tahun sudah mulai 

mengenal perbedaan gender, namun belum mempunyai rasa malu pada lawan 

jenisnya. Di saat inilah mulai terjadi penguatan identitas gender seseorang. Dan 

melalui berbagai permainan, mulai terlihat bahwa anak-anak cenderung bermain 

dengan teman sesama jenisnya. Secara khusus, anak laki-laki lebih suka 

melakukan permainan yang melibatkan banyak gerak fisik dan gerakan. 

Sedangkan anak perempuan lebih suka bermain dengan duduk tenang dan lebih 

bisa mengamati keadaan. 

Dalam pemilihan warna, mereka masih mudah terbawa arus, namun dalam 

pikiran mereka sudah terdapar mindset warna-warna untuk perempuan dan 

sebaliknya. Anak perempuan akan cenderung tidak memilih warna-warna “untuk 

laki-laki” dan sebaliknya. Sebagai contoh, apabila kakak sekolah minggu 

bertanya, “siapa yang suka warna pink?” maka anak laki-laki tidak akan 

mengangkat tangan. Tetapi sifat ini masih mudah dipengaruhi, misalnya dengan 

cara mempersuasi mereka, warna pink itu bagus, maka beberapa anak laki-laki 
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akan mulai terpengaruh. 

Sedangkan pemilihan warna bagi anak-anak ialah warna-warna terang (warna 

primer). Memilih warna merah untuk anak berusia 3-6 tahun, anak SD, anak SMP 

& SMA, hingga dewasa sangat berbeda. Warna untuk anak usia 3-6 tahun ialah 

Merah terang (primer), dan semakin bertambah usia, maka warna merah yang 

digunakan cenderung lebih gelap. Warna merah untuk orang dewasa, contohnya, 

lebih mengarah pada merah bata, untuk menimbulkan kesan elegan. Dan bentuk-

bentuk yang disukai anak berusia 3-6 tahun terbagi sesuai gender mereka. Anak 

laki-laki cenderung menyukai bentuk kubus, kotak, dan bentuk-bentuk yang 

memberi kesan kaku dan keras. Mereka juga lebih memilih bentuk sederhana. 

Sedangkan untuk anak perempuan, bentuk-bentuk yang menarik ialah bentuk-

bentuk yang lebih abstrak dan lebih rumit, seperti bentuk boneka. Tekstur alat 

bermain juga berbeda, sesuai gender. Anak laki-laki cenderung memilih benda 

yang bertekstur keras dan padat, sedangkan anak perempuan memilih tekstur yang 

lembut dan halus. Secara keseluruhan, anak 3-6 tahun sudah mulai mengerti untuk 

tidak merusak alat permainan secara sengaja, contohnya dengan menggigit. Oleh 

karena itu, tidak ada material yang harus dihindari dalam memilih permainan 

untuk anak.  

Jenis permainan yang sangat dominan pada anak usia ini adalah meniru atau 

permainan peran. Permainan peran yang mereka lakukan bervariasi, tergantung 

pada gender mereka. Dalam permainan tersebut, mereka menggunakan alat 

permainan, seperti contohnya peralatan bermain dokter-dokteran. 
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Cara terbaik untuk mengedukasi anak berusia 3-6 tahun ialah melalui teladan 

dan sikap orang dewasa di sekitarnya. Mereka tidak boleh diajari dengan cara 

dipaksa, karena hal tersebut tidak efektif bagi anak. 

Saat ini banyak media permainan edukasi bagi anak usia dini, tetapi sebagian 

besar membahas mengenai edukasi secara akademis, seperti cara berhitung, 

membedakan warna, dan menulis, karena pemikiran orang tua yang menganggap 

pendidikan akademis adalah segalanya bagi anak, sehingga mereka melupakan 

nilai-nilai karakter yang juga sangat penting untuk ditanamkan pada anak-anak. 

Menurut Ibu Novita, media permainan edukasi yang berkaitan dengan karakter 

juga belum banyak dijumpai di pasaran, padahal sebenarnya media tersebut juga 

tidak kalah penting untuk mengedukasi anak. 

Pada saat anak bermain, sangat diperlukan adanya pendamping, dengan tujuan 

memberikan batasan-batasan permainan agar permainan tersebut berfungsi sesuai 

dengan tujuannya, dan anak tidak salah mengerti. Pendampingan yang dilakukan 

ialah dengan cara ikut aktif dan mengajak anak berdiskusi atau menjelaskan 

berbagai hal yang mendukung dalam permainan tersebut. 

 

3.3.1.2. Hasil Pengumpulan Data Sekunder 

Dari pengumpulan data sekunder, baik melalui media cetak (buku, jurnal, 

dsb.) maupun media elektronik (internet), dapat disimpulkan bahwa anak berusia 

3-6 tahun mengalami perkembangan pesat pada panca indra dan kemampuan 

belajarnya, dan merupakan masa sangat penting dalam perkembangannya menjadi 

manusia dewasa. Anak berusia 3-6 tahun mampu menyerap banyak hal di 
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sekitarnya, dan mulai mencoba untuk menirukan orang-orang dewasa dan 

kehidupan dewasa seperti yang ada dalam pikirannya, sehingga penting bagi anak 

berusia 3-6 tahun untuk mendapatkan visualisasi yang benar dan sekaligus 

mengajarkan pada mereka hal-hal yang penting untuk dilakukan bagi 

perkembangan karakternya, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang 

berkarakter baik. 

Melalui data yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan juga bahwa anak-

anak usia pra-sekolah banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dan belajar 

melalui permainan tersebut, sehingga edukasi yang paling tepat bagi mereka ialah 

edukasi melalui permainan. Anak-anak usia dini banyak melakukan kegiatan 

bermain secara aktif, yaitu kegiatan yang melibatkan gerakan fisik dan bukan 

hanya melihat atau mengamati, atau kegiatan yang membuat anak terlibat di 

dalamnya secara langsung. 

Permainan yang mendominasi pada anak berusia 3-6 tahun ialah permainan 

peran, sebab pada usia ini mereka banyak mengimajinasikan kehidupan orang 

dewasa dari lingkungan sekitar mereka. Permainan peran ini dibagi berdasarkan 

gender mereka, dimana anak-anak perempuan lebih suka memerankan peran 

feminim, dan anak-anak laki-laki lebih memilih peran yang maskulin. Contoh 

permainan peran yang sering dimainkan adalah polisi-polisian, rumah-rumahan, 

dan berpura-pura menjadi orang tua/orang dewasa yang dekat dengan mereka. 
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Gambar 3.1. Permainan Peran Makro Untuk Anak Berusia 3-6 tahun 

(www.craft4kids.co.uk) 
 

 
 

Gambar 3.2. Permainan Peran Mikro Untuk Anak Berusia 3-6 tahun 
(www.craft4kids.co.uk) 

 

Anak berusia 3-6 tahun sudah mulai mengenal perbedaan gender/jenis 

kelamin, sehingga anak-anak perempuan cenderung bergaul dan bermain dengan 

sesama anak perempuan, dan memainkan permainan yang bersifat lebih tenang, 

dan sebaliknya berlaku untuk anak laki-laki. Begitu pula dalam warna-warna 

media permainan. Anak perempuan cenderung memilih warna yang bersifat 

“perempuan” seperti merah muda dan warna-warna pastel, meskipun sebagai 
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anak-anak, mereka juga tertarik dengan kombinasi warna dengan kontras tinggi. 

Anak laki-laki memilih warna yang lebih “berani”, dengan kombinasi merah-

kuning, biru-kuning, dan sebagainya. 

Mengenai bahan/material permainan, penulis menemukan bahwa bahan yang 

lazim digunakan untuk boneka anak-anak ialah kain velboa sebagai bahan luar 

(kulit), karena sifatnya yang tidak menimbulkan alergi dan tidak rontok. Untuk 

bagian dalam boneka, digunakan bahan dakron yang bersifat empuk dan tahan 

lama. 

Sedangkan materi pengenalan karakter yang diajarkan pada anak berusia 3-6 

tahun adalah sebagai berikut: 

a. Mempelajari hal-hal yang boleh/tidak boleh dilakukan, dengan cara 

membuat anak mengerti alasan mengapa suatu hal boleh atau tidak boleh, dengan 

tujuan meningkatkan kesadaran anak untuk mempunyai integritas pribadi. Cara 

mengedukasi anak mengenai hal ini ialah dengan mengajarkan yang benar tanpa 

membatasi kreativitas anak. 

b. Mengajarkan rasa simpati dan empati anak kepada sesamanya dan 

lingkungan. Anak yang bertumbuh secara positif akan dapat mengekspresikan 

rasa empatinya terhadap orang lain, dengan caranya sendiri. 

c. Belajar untuk mengontrol agresifitas anak. Secara kognitif, agresifitas anak 

berusia 3-6 tahun ditentukan dari cara pandangnya terhadap situasi yang terjadi. 

Melalui permainan ini, mereka belajar untuk memahami cara pandang orang 

dewasa dalam peran yang mereka mainkan, dalam menghadapi berbagai situasi. 
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3.3.2. Kesimpulan Hasil Pengumpulan Data 

Berdasarkan semua data yang dikumpulkan, didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Tujuan perancangan adalah anak berusia 3-6 tahun, sebab usia ini 

merupakan masa emas anak, dimana perkembangan panca indra dan 

kemampuan menyerap anak akan hal-hal yang terjadi di sekitarnya sangat 

pesat. Edukasi yang dilakukan pada usia ini akan sangat berpengaruh pada 

perkembangan anak di masa depan. 

b. Edukasi karakter diberikan dalam bentuk media permainan, sebab masa 

usia 3-6 tahun merupakan masa bermain anak, dimana anak mendapatkan 

berbagai pelajaran yang diserapnya melalui permainan dan kegiatan yang 

dilakukan. 

c. Jenis media permainan yang dibuat adalah permainan peran, sebab anak 

usia 3-6 tahun didominasi dengan khayalan dan imajinasi yang tinggi 

mengenai dunia sekitarnya dan orang dewasa di sekitarnya, sehingga 

permainan yang paling dapat diterima mereka ialah permainan peran atau 

role-playing, baik permainan peran makro ataupun mikro. Dalam perancangan 

ini, permainan peran yang dipilih ialah permainan mikro (permainan peran 

dengan menggunakan alat permainan dalam bentuk kecil). Dalam media 

edukasi ini, terdapat lima jenis peran yang dapat dimainkan anak. 
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d. Media permainan yang dibuat dikhususkan untuk salah satu gender, 

dalam perancangan ini untuk anak perempuan, usia 3-6 tahun ialah masa 

dimana anak mulai mengenal gender-nya, dan dengan demikian mereka 

memperkuat identitas gender dengan cara bermain dengan anak-anak lain 

yang berjenis kelamin sama. 

e. Pengenalan karakter yang diajarkan melalui media permainan ini secara 

garis besar ialah mempelajari apa yang boleh/tidak boleh dilakukan, 

membangkitkan rasa simpati dan empati anak terhadap sesama dan 

mengontrol agresifitas anak. 

f. Material yang digunakan adalah bahan yang bersifat lembut, empuk, dan 

halus, yang menarik bagi anak perempuan, seperti contohnya kain 

Rasfur/Velboa; kain yang digunakan untuk membuat boneka. 

 

3.4. Konsep Kreatif 

3.4.1. Tujuan Kreatif 

Tujuan dari pembuatan media permainan edukatif “Little Dreams” adalah 

untuk mengajak anak belajar melalui permainan sehari-hari anak berusia 3-6 

tahun, yakni imajinasi dan berpura-pura, atau permainan peran. Dalam permainan 

ini, anak-anak diharapkan mampu menyerap berbagai hal yang akan mereka 

jumpai di sekitar mereka dan merupakan simulasi dari kehidupan yang 

sesungguhnya di masa mendatang. Dalam permainan ini, anak bermain sesuai 

dengan alur cerita yang ada pada buku panduan, dan secara tidak langsung 

ditanamkan nilai-nilai pengenalan karakter dasar melalui kegiatan dalam masing-
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masing peran yang dimainkan. 

Edukasi karakter ini difokuskan pada hal-hal dasar seperti mengajarkan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, sopan santun dasar, dan sebagainya, tanpa 

membatasi kreativitas anak. Edukasi karakter dilakukan dengan cara bermain 

role-play/permainan peran secara kelompok atau dengan bantuan pendamping, 

sehingga dengan bermain, anak juga dapat belajar untuk bersosialisasi, dan 

dengan demikian juga membangun rasa simpati anak kepada sekitarnya. 

Secara keseluruhan, terdapat lima peran yang dapat dimainkan oleh anak, 

dengan fungsi dan tujuan pembelajaran yang berbeda. Hal ini ditujukan, selain 

agar media permainan lebih variatif, juga untuk mengenalkan anak bahwa 

masing-masing peran mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda namun saling 

mendukung. Diharapkan anak dapat menerima materi-materi yang ada dalam 

permainan tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya, 

secara sadar atau tidak sadar. 

 

3.4.2. Media Permainan 

3.4.2.1. Penggunaan Warna Pada Media Permainan 

Warna yang digunakan pada media permainan adalah warna-warna feminim, 

yang mencerminkan anak perempuan, dengan tujuan untuk membantu 

memperkuat identitas gender anak perempuan berusia 3-6 tahun. Contoh warna 

yang digunakan ialah warna pink dan warna-warna pastel, dengan tetap 

memperhatikan tingkat kekontrasan antar warna agar tetap menarik bagi anak-

anak yang menyukai kombinasi warna dengan kontras tinggi. 
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3.4.2.2. Penggunaan Material Pada Media Permainan 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, anak berusia 3-6 

tahun sudah mulai mengerti akan penggunaan material, dalam arti tidak menggigit 

atau merusakkan material dengan sengaja. Secara spesifik, material yang tepat 

untuk anak perempuan ialah jenis material yang bersifat empuk, halus, lembut, 

seperti contohnya boneka. Material untuk kulit luar boneka ialah velboa, bahan 

berbulu yang bersifat tidak menimbulkan alergi dan tidak rontok; sedangkan 

bahan dalam boneka ialah dakron. 

 

3.4.2.3. Konsep Permainan 

3.4.2.3.1. Permainan Peran Di Rumah Sakit 

Permainan peran yang pertama ialah kejadian sehari-hari di rumah sakit. 

Tujuan utama dari peran ini ialah mengedukasi anak untuk peduli dengan sesama 

makhluk hidup, dan membangkitkan jiwa sosial dalam diri anak, sehingga ia bisa 

memiliki rasa simpati dan empati terhadap orang lain. 

 

3.4.2.3.2. Permainan Peran Di Sekolah 

Permainan peran yang kedua ialah di sekolah. Tujuan utama dari peran ini 

ialah menanamkan pentingnya menghargai guru dan mendengarkan nasihat guru 

di sekolah, serta pentingnya belajar dan bersekolah. 
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3.4.2.3.3. Permainan Peran Di Rumah 

Permainan peran yang ketiga ialah kejadian sehari-hari di rumah. Tujuan 

utama dari peran ini adalah mengedukasi anak untuk menyayangi keluarganya, 

dengan cara memberikan sudut pandang baru melalui permainan peran, dari cara 

pandang seorang ibu dalam keluarga. 

 

3.4.2.3.4. Permainan Peran Di Jalan 

Permainan peran yang keempat ialah kejadian sehari-hari di jalanan. Tujuan 

utama dari peran ini adalah mengedukasi anak mengenai peraturan dan tata tertib 

yang ada dan memunculkan rasa mau diajar dan mau taat pada peraturan, 

sehingga dalam perkembangannya, anak menjadi manusia-manusia yang tidak 

sembarangan dalam bertindak, melainkan bertindak sesuai aturan dan tata krama 

yang ada. 

 

3.4.2.3.5. Permainan Peran Di Taman 

Permainan peran yang kelima ialah kejadian sehari-hari di taman. Tujuan 

utama peran ini ialah mengedukasi anak untuk peduli dengan lingkungan 

sekitarnya, dan bersikap positif terhadap lingkungan di sekitarnya, sehingga 

diharapkan anak menjadi manusia yang sadar akan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan di sekitarnya. 
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3.5. Konsep Perancangan 

3.5.1. Judul Perancangan 

Judul media permainan yang akan dibuat ialah Little Dreams, yang 

mempunyai makna: 

1. Little mengacu pada penggunaan jenis permainan peran mikro. 

2. Dreams mengacu pada permainan peran yang dilakukan, yaitu berpura-pura 

menjadi orang dewasa/cita-cita anak. Kata berbentuk jamak sebab peran yang 

dimainkan lebih dari satu. 

 

3.5.2. Tema Perancangan 

Tema dari media permainan edukatif ini adalah permainan peran dalam 

kegiatan sehari-hari (daily life), seperti di sekolah, di rumah, di jalan, di taman, 

dan di rumah sakit. 

 

3.5.3. Bentuk Penyajian 

Media permainan disajikan dalam bentuk sebuah bantal yang abstrak dengan 

material kain velboa. Bantal tersebut berisi boneka-boneka yang menjadi alat 

permainan. Ditengahnya terdapat zipper/ ritsleting yang membagi bantal menjadi 

dua bagian. Apabila bantal dibuka dan isinya dikeluarkan, maka bantal akan 

mengempis sehingga tidak dapat digunakan. Untuk menggunakan sebagai bantal, 

seluruh boneka harus dimasukkan kembali. 
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Gambar 3.3. Konsep Model Bantal Sebagai Tempat Boneka (Olahan penulis, 
2011). 

 

3.5.3.1. Boneka Karakter 

Dalam media permainan terdapat boneka karakter dengan jumlah yang 

disesuaikan menurut tema permainan. Boneka dibuat menggunakan dakron 

sebagai material dalam dan bahan kain velboa sebagai material luar. 

 

3.5.4. Spesifikasi Ukuran 

Ukuran bantal disesuaikan dengan besarnya volume semua boneka. 

Sedangkan tinggi boneka ialah 20 cm untuk karakter anak dan 30 cm untuk 

karakter orang dewasa. 



Desain Komunikasi Visual. Fakultas Teknik dan Desain. Universitas Ciputra. 
 

69 

 

Gambar 3.4. Konsep Ukuran Boneka Karakter (Olahan penulis, 2011). 

 

3.5.5. Konsep Buku Panduan 

Buku panduan dibuat dengan model buku cerita bergambar. Tipografi yang 

digunakan merupakan tipografi untuk anak-anak, dimana ujung huruf berbentuk 

bulat atau rounded dan model huruf “a” menggunakan a 1 tingkat. Typeface yang 

digunakan dalam buku panduan ialah GE Inspira. 
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Gambar 3.5. Typeface GE Inspira untuk penulisan buku panduan (Olahan penulis, 

2011). 
 

Buku panduan dicetak dengan menggunakan teknik hardcover, dengan format 

full-colour, dengan jumlah halaman 24 halaman, dua sisi. Lebar buku panduan 

adalah 15 cm dengan tinggi 20 cm. 
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3.6. Estimasi Biaya 

3.6.1. Media Permainan 

1. Pembuatan Boneka 

Estimasi Harga per boneka 20 cm untuk pemesanan minimum 100 buah 

adalah Rp. 10.000,-, dan estimasi harga per boneka 30 cm untuk pemesanan 

minimum 100 buah adalah Rp. 15.000,- 

Satu set permainan berisi enam buah boneka (dua buah boneka 30 cm dan empat 

buah boneka 20 cm). 

 

Estimasi harga per satu set boneka: 

(2 x Rp. 15.000,-) + (4 x Rp. 10.000,-)  = Rp. 70.000,- 

 

2. Pembuatan Buku Panduan 

Estimasi harga cetak offset per lembar (dua sisi) adalah Rp. 1.000,- untuk 

cetak minimum 500 lembar. Estimasi biaya hardcover per buku adalah Rp. 

5.000,- untuk pengerjaan minimum 100 buku. 

Satu buku panduan berisi 24 halaman (12 lembar). 

 

Estimasi harga per buku ukuran 15 cm x 20 cm: 

(12 x Rp. 1.000,-) + Rp. 5.000,- = Rp. 17.000,- 
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3. Pembuatan Packaging 

Estimasi harga cetak packaging dengan dimensi 15 cm x 30 cm x 18 cm 

adalah Rp. 5.000,- untuk pemesanan minimum 3000 buah. 

 

Estimasi harga per packaging berdimensi 15 cm x 30 cm x 18 cm: 

Rp. 5.000,- 

 

Sehingga estimasi biaya satu buah produk = Rp. 92.000,- 

 

3.6.2. Media Promosi 

1. Stand Pameran 

- Meja Pameran: 1 x Rp. 300.000,- = Rp. 300.000,- 

- 2 bh. Display Box (20 cm x 24 cm x 25 cm): 2 x Rp. 25.000,- = Rp. 50.000,- 

- 1 bh. Display Box (50 cm x 18 cm x 35 cm): 1 x Rp. 15.000,- = Rp. 15.000,- 

- Taplak Meja Pameran: 1 x Rp. 90.000,- = Rp. 90.000,- 

- X-Banner Outdoor: 1 x Rp. 35.000 = Rp. 35.000,- 

 

Sehingga estimasi biaya untuk stand pameran = Rp. 490.000,- 

 

2. Giveaways 

- Balon Promosi: 1 x Rp. 5.000,- = Rp. 5.000,- 

- Booklet ukuran 18 cm x 63 cm: 1 x Rp. 2.000,- = Rp. 2.000,- 
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Sehingga estimasi biaya untuk giveaways  = Rp. 7.000,- 

 

3. Goodie Bag 

a. Stationary Set 

- Buku Tulis: 2 x Rp. 2.000,- = Rp. 4.000,- 

- Notes: 1 x Rp. 5.000,- = Rp. 5.000,- 

- Pensil: 2 x Rp. 500,- = Rp. 1.000,- 

- Penghapus: 1 x Rp. 1.500,- = Rp. 1.500,- 

- Tempat Pensil: 1 x Rp. 2.500,- = Rp. 2.500,- 

- Pin 58 mm: 2 x Rp. 1.000,- = Rp. 2.000,- 

- Cutting Sticker (lebar 12 cm): 1 x Rp. 3.000,- = Rp. 3.000,- 

- Tas Promosi: 1 x Rp. 2.000,- = Rp. 2.000,- 

 

Sehingga estimasi biaya untuk sebuah Stationary Set = Rp. 21.000,- 

 

b. Lunch Set 

- Tempat Makan dan Minum: 1 x Rp. 15.000,- = Rp. 15.000,- 

- Pin 58 mm: 2 x Rp. 1.000,- = Rp. 2.000,- 

- Cutting Sticker (lebar 12 cm): 1 x Rp. 3.000,- = Rp. 3.000,- 

- Tas Promosi: 1 x Rp. 2.000,- = Rp. 2.000,- 

 

Sehingga estimasi biaya untuk sebuah Lunch Set = Rp. 22.000,- 

c. Leisure Set 
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- Kaos dewasa: 2 x Rp. 20.000,- = Rp. 40.000,- 

- Kaos anak-anak: 2 x Rp. 12.500,- = Rp. 25.000,- 

- Topi: 2 x Rp. 8.000,- = Rp. 16.000,- 

- Pin 58 mm: 2 x Rp. 1.000,- = Rp. 2.000,- 

- Cutting Sticker (lebar 12 cm): 1 x Rp. 3.000,- = Rp. 3.000,- 

- Tas Promosi: 1 x Rp. 2.000,- = Rp. 2.000,- 

 

Sehingga estimasi biaya untuk sebuah Leisure Set = Rp. 88.000,- 

 


