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III. KONSEP DESAIN 

3.1. Tujuan Perancangan 

a. Tujuan umum : 

Memperkenalkan Childhood sebagai majalah home education untuk ibu 

dan anak melalui event dan media promosi yang dirancang untuk mendukung 

event tersebut. 

b. Tujuan khusus : 

Menghasilkan suatu media promosi yang efektif untuk mempromosikan  

event launching ini.  

 

3.2. Strategi Perancangan 

3.2.1. Event 

3.2.1.1. Latar Belakang Event 

 Event launching yang dipilih berupa Mom and Kid Day. Pemilihan nama 

acara dipilih untuk menunjukkan dengan jelas target audience dari acara ini. 

Selain itu, acara ini juga berlangsung hanya sehari. Kata Day menjelaskan jumlah 

hari dan memberi kesan bahwa hari itu khusus untuk Ibu dan anak. 

Menurut hasil kuesioner, acara launching yang sesuai adalah gabungan 

dari Fun Workshop dan bazar. Karena itu, acara ini juga dilengkapi dengan bazar 

vendor – vendor yang mendukung acara sebagai sponsor. Tersedia juga  area 

bermain anak – anak untuk membuat kerajinan yang nantinya diberikan kepada 

ibu dan photobooth untuk ibu dan anak. 

 Acara ini diadakan hari Sabtu, 11 Desember 2011. Pemilihan tanggal 

mempertimbangkan ketersediaan tempat. Untuk tempat, Tunjungan Plaza 

merupakan tempat yang tepat. Karena target audience sering pergi ke Tunjungan 

Plaza. Selain itu, letaknya yang strategis di tengah kota memudahkan target 

audience  untuk datang ke lokasi. 
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3.2.1.2. Tujuan Event 

 Event ini bertujuan untuk memperkenalkan Childhood Freemagazine 

sebagai majalah home education ibu dan anak. Selain itu, acara ini bertujuan 

untuk memberitahu target market keberadaan majalah ini. Meningkatkan 

kesadaran target market juga merupakan salah satu tujuan dari event ini. 

 Event ini ditujukan kepada wanita berusia 25 – 35 tahun yang tinggal di 

Surabaya. Selain itu, memiliki anak berusia 3 – 8 tahun yang juga menjadi target 

pengunjung event ini.  

 

3.2.2. Media 

3.2.2.1. Tujuan Media 

 Media – media yang dipilih untuk digunakan dibagi menjadi dua jenis. 

Media itu adalah media yang digunakan sebelum event berlangsung dan media 

yang dipakai pada saat event berlangsung. Setiap jenis media memiliki tujuan 

yang berbeda. 

Untuk media yang digunakan sebelum event berlangsung terdiri dari 

billboard, umbul – umbul, poster, iklan radio, radio talkshow, school roadshow, 

dan invitation. Tujuan dari media – media tersebut yaitu : 

- Memberikan informasi mengenai event launching yang diselenggarakan oleh 

Childhood Freemagazine 

- Mengundang sekitar 100 orang target market yaitu ibu yang berusia 25 – 35 

tahun yang memiliki anak berusia 3 – 8 tahun 

- Membangun image dari Childhood freemagazine sebagai majalah home 

education ibu dan anak di Surabaya 

 Media yang digunakan pada saat event berlangsung berupa signage, 

paper bag, merchandise (fridge magnet, notes), point of purchase, brosur, dan x-

banner . Tujuan dari media ini adalah : 

- Membangun image dari Childhood freemagazine sebagai majalah home 

education ibu dan anak di Surabaya 

- Menarik perhatian pengunjung Tunjungan Plaza untuk datang ke area event. 
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3.2.2.2. Strategi Media 

Penggunaan media ini ditujukan untuk membidik dua target audience 

sekaligus. Pertama adalah profil ibu yaitu wanita berusia 25 – 35 tahun, 

berdomisili di Surabaya, memiliki anak berusia 3 – 8 tahun. Tingkat 

perekonomian target audience menengah hingga menengah ke atas. Gaya hidup 

target audience adalah gaya hidup modern. Secara garis besar memiliki sifat 

mengikuti trend, suka mencoba hal baru, mudah terpengaruh, dan memiliki 

kecenderungan menitipkan anak kepada pengasuh. 

Selain itu, media juga ditujukan untuk anak berusia 3 – 8 tahun. Tingkat 

perokonomian menengah hingga menengah ke atas. Secara garis besar memilki 

sifat suka hal yang lucu, mudah terpengaruh, senang bermain.  

Media – media yang akan digunaan dalam perancangan promosi event 

launching Childhood Freemagazine dibagi menjadi dua bagian. Media pertama 

adalah media yang dipakai sebelum acara launching berlangsung. Media ini lebih 

memfokuskan tujuan untuk memperkenalkan event yang akan berlangsung. Media 

tersebut meliputi billboard, poster, umbul – umbul, radio ad yang akan dipasang 

di Metrofemale 88.5 FM, radio semiblocking (radio talkshow) yang akan dipasang 

di Metrofemale 88.5 FM, school roadshow,dan invitation. Sedangkan media yang 

kedua adalah media promosi yang digunakan pada waktu event berlangsung. 

Fokus dari media ini adalah untuk memperkenalkan brand Childhood Free 

Magazine serta memberikan informasi lebih lagi tentang majalah ini. Media 

tersebut meliputi signage, paper bag, merchandise (berupa notes, childhood 

freemagazine edisi 1,  dan fridge magnet), point of purchase (POP), brosur dan X-

banner.  

Berikut ini penjelasan mengenai media – media yang akan digunakan 

dalam berpromosi sebelum acara event berlangsung. Media tersebut antara lain : 

a. Billboard 

Billboard digunakan karena target market yang dituju adalah orang – 

orang yang pasti melewati spot yang ditentukan untuk sampai di 

Tunjungan Plaza. Selain itu, ukuran billboard yang besar diharapkan 

mampu menciptakan dan meningkatkan awarness terhadap event 

launching ini. 
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Kelebihan billboard adalah1 : 

- Ukuran 

Billboard biasanya disajikan dalam ukuran yang sangat besar sehingga  

kehadirannya sangat mencolok. 

- Frerkuensi 

Billboard dipasang di pinggir jalan yang sering dilalui oleh banyak 

kendaraan. Apabila ada kendaraan lewat di sana, mereka akan melihat 

informasi event launching yang tertera di billboard itu. Hal ini 

memperbesar kemungkinan bagi orang yang melihat untuk hadir di 

acara event launching. 

- Warna  

Billboard dapat menampilkan warna dengan jelas karena ukurannya 

yang besar. Selain itu, warna dapat diatur sesuai dengan kesan yang 

ingin disampaikan kepada masyarakat. 

- Kontinuitas 

Letak billboard tidak berubah , sehingga pesan yang ingin 

disampaikan  dapat ditangkap secara maksimal. 

Billboard yang dipilih berukuran 4 x 6 m. Tempat yang dipilih adalah 

Jalan Basuki Rachmat. 

 
Gambar 3.1. Lokasi Pemasangan Billboard 

                                                
       1 Jean Grow dan Tom Altstiel , Advertising Strategy, (Singapura : Sage Production, 2007), h. 249-251. 
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b. Umbul – umbul 

Umbul – umbul adalah bendera kecil beraneka warna yang dipasang 

memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya, dipasang untuk memeriahkan 

suasana serta menarik perhatian.2 Pemasangan umbul – umbul ini di sepanjang 

jalan Basuki Rachmat. Jalan tersebut sering di lewati oleh target audience. 

 
Gambar 3.2. Lokasi Pemasangan Umbul - umbul 

 

c. School Roadshow 

School Roadshow adalah salah satu bentuk promosi secara langsung. 

Tujuan dari hal ini adalah agar anak – anak mendapat informasi langsung 

mengenai event ini. Selain memberikan informasi tentang event, hal ini juga 

memberi informasi tentang Childhood. Sekolah – sekolah yang dituju adalah TK 

dan SD di Surabaya seperti Petra, Mimi, Santa Maria, dll. 

 

d. Poster 

Poster ini digunakan untuk memberikan informasi tentang event. Poster ini 

dibawa pada waktu School Roadshow dan diberikan di sekolah – sekolah yang 

                                                
       2 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=umbul&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&subm
it=tabel 
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dikunjungi agar poster tersebut bisa dipajang di sekolah tersebut. Tujuan dari hal 

ini adalah agar anak – anak di sekolah tersebut terus mengingat event ini. 

Kelebihan dari poster adalah3 :  

- Ekonomis 

Biaya produksi poster ini murah dibandingkan dengan media lain seperti 

billboard. 

- Eksklusif 

Tempat pemasangan poster dapat dipilih sesuai dengan tujuan. 

- Efektif 

Poster ini selalu terlihat dan dipajang di tempat yang sama sehingga pesan 

yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik. 

 

e. Radio Ad 

 Radio Ad ini digunakan untuk menjangkau target audience yang menurut 

hasil survey suka mendengarkan radio Metrofemale 88.5 FM. Selain itu, iklan 

radio memiliki kelebihan4 :  

- Bisa mengetahui reaksi tentang iklan yang dipasang apakah sukses atau     

tidak. 

- target pendengar dari radio sangat spesifik 

Lama radio ad adalah 30 detik. Iklan ini akan dipasang pada waktu acara 

Gelaran Metronews. 

 

f. Radio Semiblocking / Talkshow 

Radio Talkshow ini akan berlangsung di Radio Metrofemale. Di dalam 

acara ini akan disampaikan informasi lebih lanjut tentang event. Waktu talkshow 

diadakan tiga hari sebelum hari event  yaitu 9 Desember 2011.  

 

g. Invitation 

Invitation adalah undangan yang memberikan informasi mengenai tempat, 

tanggal dan jenis – jenis acara yang ada. Penyebaran invitation ini dilakukan 

                                                
       3 Op.Cit., h. 218. 
       4 Op.Cit., h. 249-250.  
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melalui acara School Roadshow. Selain itu, penyebaran juga melalui Radio 

Metrofemale dengan cara memberitahukan kepada pendengar mereka bisa 

mengambil undangan di kantor Radio Metrofemale.  

 

Berikut ini penjelasan mengenai media – media yang akan digunakan 

dalam berpromosi selama acara event berlangsung. Media tersebut antara lain : 

a. Brosur 

Brosur ini berisi informasi mengenai event launching ini.  Brosur ini 

akan dibagikan selama event berlangsung Tunjungan Plaza.  

 

b. Signage 

Signage adalah tanda atau petunjuk. Signage ini akan diletakkan disekitar 

Tunjungan Plaza untuk mengarahkan pengunjung Tunjungan Plaza untuk datang 

ke acara ini. 

 
Gambar 3.3. Contoh Penerapan Signage 

 

c. Paper bag dan merchandise 

Handbag dan merchandise akan dibagikan selama event berlangsung 

sebagai tanda ucapan terima kasih. Selain itu, diharapkan target audience  dapat 
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terus mengingat Childhood freemagazine. Merchandise yang akan dibuat adalah 

hiasan kulkas / fridge magnet, notes dan Childhood freemagazine. 

 

e. Point of Purchase (POP) 

Point of Purchase (POP) adalah teknik promosi tempat memajang 

produk untuk mendorong pembelian. Di dalam hal ini, POP digunakan untuk 

memajang Childhood freemagazine agar target market dapat mengambil majalah 

itu. Selama event, POP akan dipajang di area event untuk memperkenalkan bentuk 

POP kepada pengunjung event. 

 

3.2.2.3. Program Media 

 Program media adalah pengaturan jadwal media berdasarkan kemampuan 

daya jangkau masing – masing media, karakteristik media, waktu tayang, dan 

ukuran. Berikut ini table untuk menjelaskan jadwal media :  

 

 
Tabel 3.1. Tabel Program Media 

3.3. Program Kreatif 

3.3.1. Tujuan Kreatif 

Di dalam perancagan ini, tujuan kreatif yang ingin dicapai adalah target 

audience mengetahui acara ini dan menghadirinya. Selain itu, tujuan jangka 

panjangnya adalah target audience mengerti Childhood freemagazine sebagai 

majalah home education untuk ibu dan anak.  
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3.3.2. Strategi Kreatif 

3.3.2.1. What to Say 

Event launching yang diadakan oleh Childhood freemagazine adalah 

Mom and Kid Day. Di dalam acara ini terdapat berbagai macam acara diantaranya 

Fun Workshop , photobooth, bazar, dan banyak lainnya. Semua acara itu 

dirancang untuk meperdekat hubungan antara ibu dan anak. Event ini ingin dilihat 

sebagai event  yang fun dan bermanfaat.  

 

1.3.2.2. Target Audience 

Segmentation Keterangan 

Demografi Usia : 25 – 35 tahun 

Jenis kelamin : Wanita 

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga dan 

wanita karir 

Tingkat ekonomi : Menengah hingga 

menengah ke atas. 

Geografis Surabaya 

Behavioral Belum mengenal dan pembaca 

potensial 

Psikografis Modern, berpendidikan, suka mencoba 

hal baru, mudah terpengaruh 

Tabel 3.2. Tabel Segmentasi Target Audience 

 

3.3.2.3. How to Say 

- Pesan verbal (key word)  : ‘Join Us.. Super Fun’ 

- Pesan Visual (key visual): kesan fun ditunjukkan menggunakan warna – 

warna ceria seperti orange, biru, pink, dan hijau. Penerapan warna 

menggunakan warna yang mudah dicerna, warna blok bukan gradasi. 

Penggunaan tipografi memakai huruf yang strokenya lebih melengkung 

untuk memberikan kesan ramah. Selain itu, menunjukkan maskot dari 

Childhood yang berupa ibu dan anak bergandengan tangan. 
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3.4. Estimasi Biaya 

3.4.1. Biaya Kreatif 

Biaya kreatif merupakan biaya yang dikeluarkan selama perencanaan event 

berlangsung. Biaya tersebut adalah :  

 - Sewa Atrium Tunjungan Plaza = Rp 35.000.000,- 

 - Brosur    = Rp 10.000.000,- 

 - Handbag & Merchandise = Rp 10.000.000,- 

 - Poster    = Rp   2.000.000,- 

 - POP Display   = Rp   2.500.000,- 

 - Signage   = Rp   2.500.000,- + 

     = Rp 55.000.000,- 

3.4.2. Biaya Media 

Biaya media merupakan rincian biaya yang dikeluarkan dalam perencanaan. Di 

dalamnya terdapat :  

-‐ Biaya pemasangan media 

-‐ Pajak  Pemasangan (PPN) 

-‐ Biaya produksi 

1. Ikan pada billboard 

Biaya Produksi (4x6)m2 x Rp 1.250.000 = Rp 30.000.000 

Biaya konstruksi (4x6)m2 x Rp 250.000 = Rp   6.000.000 

Pajak pemda (4x6)m2 x Rp 288.000  = Rp   6.912.000 + 

      = Rp 42.912.000 

PPN 10%     =  Rp   4.201.200+ 

      = Rp 47.203.200 

 

2. Umbul – umbul 

Biaya Produksi    = Rp 2.500.000,- 

Biaya Pemasangan    = Rp 2.500.000,- 

Harga spot    = Rp 7.500.000,- + 

      = Rp 12.500.000 

 

3. Talkshow di Radio 
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Biaya Promosi di radio (Talkshow)  Rp 4.500.000 

PPN 10%     Rp    450.000 + 
      = Rp 4.950.000 

 




