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KATAPENGANTAR 

Assalamu Alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

sebesar-besarnya atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul Perancangan Promosi 

"Kebun Binatang Surabaya "Untuk Merangsang Peningkatan Jumlah 

Pengunjung Melalui Pendekatan Pada Anak. Laporan riset tugas akhir ini 

dibuat sebagai salah satu cara merangsang kenaikan Jumlah pengunjung 

Kebun Binatang Surabaya dari kacamata Desain Komunikasi Visual . 

Desain komunikasi visual merupakan suatu ilmu yang didukung 

dengan ilmu-ilmu seperti teori-teori desain, teori tentang komunikasi yang 

berhubungan dengan visual dan media maupun teori yang berhubungan 

dengan masyarakat sebagai konsumen yang secara disadari maupun tidak 

telah berpengaruh besar dalam penyajian informasi, berita, hiburan dan 

cara berkomunikasi dalam masyarakat menjadi jauh lebih baik, efektif, 

mudah, menarik dan atraktif. 

Penulis disini mempunyai harapan agar laporan tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bukan hanya untuk mahasiswa desain namun dapat bermanfaat 

bagi masyarakat luas. Penelitian ini adalah bagian dari proses belajar di 

bangku perkuliahan jadi penulis juga memohon maaf apabila terjadi 

kesalahan, baik cara penulisan ataupun cara penyampaian dalam laporan 

tugas akhir ini. 

Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 

Surabaya, 27 Juli 2006 
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Abstraksi 

Kebun Binatang Surabaya adalah salah satu fasilitas rekreasi di 

Surabaya yang didirikan pada tanggal 31 Agustus 1916. Ide dari didirikannya 

KBS datang dari seorang Jurnalis dengan inisial H.F.K Kommer yang 

mempunyai hobby menoleksi berbagai jenis binatang di rumahnya .Pada tahun

tahun sebelumnya Kebun Binatang Surabaya juga perna disebut-sebut sebagai 

Kebun Binatang terbesar di kawasan Asia tenggara. 

Sejak empat tahun terakhir pengunjung Kebun Binatang Surabaya 

terus menurun tajam lebih dari 50%, untuk mengatasi kenaikan harga dari 

makanan, perawatan binatang dan juga mencukupi gaji pegawai maka KBS 

menaikkan harga tiket masuk dari tahun ke tahun , berdasarkan survey yang 

telah dilakukan kenaikan itu menjadi semakin bawah untuk pengunjung padahal 

target utama KBS adalah pengunjung menengah kebawah. Untuk mengatasi 

masalah ini maka harus dicari sebuah cara untuk meningkatkan pertumbuhan 

jumlah pengunjung yang nantinya bisa menyeimbangkan kondisi keuangan 

untuk perawatan. 

Dari survey yang dilakukan telah ditemukan cara untuk mengatasi 

masalah ini, sebuah fakta menarik dari survey adalah sekitar 80% pengunjung 

ternyata datang dari luar kota Surabaya, target potensial inilah tidak boleh 

diabaikan, jadi solusinya adalah membuat suatu promosi untuk masyarakat luar 

kota Surabaya yang selama ini menjadi target potensial tersembunyi 

Promosinya tentu saja akan mempunyai komunikasi yang disesuaikan 

untuk pasar potensial yaitu masyarakat luar kota Surabaya, keyword yang akan 

dipakai nantinya adalah "lebih dekat" sebagai alaasan utama masyarakat ingin 

pergi ke Kebun Binatang adalah melihat hewan lebih dekat. Promosi ini 

nantinya diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi KBS 

sekarang ini dan membuat KBS di masa mendatang mempunyai servis, fasilitas 

dan kualitas lebih baik lagi. 
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Abstract 

Surabaya ZOO is one of the main Surabaya recreation facility which is 

found on August 31 81 1916. Early idea of Surabaya zoo was come from a 

Journalist Initial H.F.K. Kommer whose hobbies is collecting many kinds of 

animals in his house. Surabaya ZOO also have been announced as the ZOO 

with most various animals in south east Asia durng previous year. 

In last Two Years the number of Surabaya ZOO visitors has decreased 

sharply over 50%, to solve the high pricing of animals food, care taker and staff 

salary, Surabaya ZOO had decided to increase the ticket price year by year, 

based on the survey the price is quite expensive for the visitors because the 

main target of Surabaya ZOO is middle class and low class family. To solve this 

problem there should be a way to get more visitors to balancing the high price 

of animals care. 

A survey and polls has been done recently to get clearly about what is 

the best way to solve the problem, an interesting fact from the survey is that 

about 80% visitors are come from town out of Surabaya, these potential target 

shouldn't be abandoned, so the solution should be make a good promotion for 

people out of Surabaya who has been hidden potential target. 

The Promotion of course will have different communication and 

messages, so it will be customized to fit best for the potential market (people in 

town out of Surabaya city), it will bring the keyword "get closer" as the main 

reason people go to the zoo is watch the animals directly and closer. hopefully 

the promotion gonna solve the problem and even make the Surabaya ZOO 

better in service, facilitiy and Quality . 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kebun Binatang Surabaya adalah salah satu tujuan wisata di Surabaya yang 

didirikan pertama kali berdasar SK. Gubemur Jendral belanda pada Tanggal 31 

Agustus 1916 No . 40 dengan nama "Soerabaiasche Planten-en Dierentuin". Ide dari 

Pembangunan Kebun binatang Surabaya atau disingkat KBS berawal dari Seorang 

Jurnahs dengan JnjsjaJ H.F.K. Kommer yang mempunyai hobj memehhara dan 

mengumpulkan berbagai jenis binatang, dengan bantuan beberapa orang yang 

mempunyai modal cukup maka berdirilah KBS. 

KBS yang semula dibawah pengurus Kebun Binatang Surabaya pada tahun 

2003 kepengurusannya dipegang oleh organisasi "Taman Flora dan Fauna 

Surabaya" (TFSS). KBS sendiri fungsinya telah meluas, selain sebagai tempat 

rekreasi KBS juga menangani konservasi satwa Ex-situ, edukasi dan riset. Salah 

satu bentuk kegiatannya adalah penangkaran satwa langka seperti berbagai jenis 

harimau, gajah sumatara, badak jawa, babi msa, anoa, komodo, Jalak bali, pelicak, 

kuda nil dan banyak lagi. 

Seiring berjalannya waktu KBS sempat menjadi salah satu Kebun Binatang 

terbesar di Asia Tenggara dan mengalami masa-masa keemasan pada tahun 1980-

1990. Banyaknya tujuan wisata baru, pertokoan serta Mal-mal yang berkembang 

pesat di Jawa Timur belakangan ini menjanjikan banyak alternatif pilihan untuk 

berekreasi selain di KBS, dampaknya yaitu menurunnya pengunjung KBS secara 

pelan-pelan. Karena pemasukan utama KBS adalah dari tiket pengunjung maka 

penumnan jtu mengakjbatkan beberapa pengurangan fasjJjtas seperti koJam renang, 
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pennainan born-born car dan beberapa fasilitas lainnya untuk rnenghernat biaya 

operasional yang cukup tinggi. 

Persaingan antar ternpat wisata telah rnernasuki era bam dirnana beberapa 

diantaranya telah rnenyarnbut era globalisasi secara lebih siap dan matang, sebagai 

pernbanding tempat wisata di Jakarta bahkan sudah lama beriklan mernpromosikan 

kawasannya rnelalui TV Commercial seperti Ancol, Dufan dan Sea World. Hal itu 

rnernbuktikan bahwa untuk eksis maka kornunikasi massa mernang diperlukan 

agar bisa bersaing. 

Penurunan Jumlah pengunjung secara terns rnenerus yang dimulai sejak 

tahun 2001 adalah salah satu tanda bahwa K.BS perlu melakukan promosi dalarn 

persaingan tempat wisata. Dibawah ini adalah data jumlah keseluruhan pengunjung 

dari hasil tiket sejak tahun 1998- 2005. 

Bulan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Jaruarl 134.910 375.685 408 .992 301 .606 172.718 201.205 211.043 

Februari 245.596 16t926 149.200 165.381 134.068 86.164 126.525 

Maret 199.293 257.784 254.915 267 .195 212 .318 96.499 90.856 

April 155.689 211.206 210.933 189220 136.920 124252 104.013 
Mel 127.1 53 265.733 188.531 217.111 153.284 132.997 143.390 

Jllll 248.96'4 188.855 346.844 300.748 253.024 194.358 197.470 

Jull 226-327 265-563 361 .171 308.577 234 .242 201 .922 187.839 

Agustus 132.345 172.289 138.163 165233 111.439 134293 91.883 

September 112.717 134.000 131 .163 151 .826 123.424 107.587 97.916 

Oktober 154.969 235.100 221 .053 203 .377 143.967 103.988 70.378 

Nopember 155.242 153.440 137.442 110.582 60.988 172.273 228.694 

Des ember 103_644 89286 237.515 351.872 276.562 177.093 92892. 

2005 

187.022 

94.443 

87.945 

108.906 

117.520 

161 .672 

204 .928 

70.188 

n.614 

14.815 

117.907 

35.187 

Jumlah 1.996.849 2.610.897 2.785..992 2..7:!2.728 2.012.954 1.132..783 1.642.904 1.278.152 

Padahal jika dilihat dari sumber pemasukan, pengunjung adalah sumber terbesar, 

dibawah ini adalah prosentase pemasukan K.BS: 

1. Karcis Masuk :80% 

2. Surnbangan!Donasi : 10% 
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3. Bentuk Uang 7% 

4. Bentuk bangunan 2% 

5. Lain-lain 1% 

Data-data diatas menunjukkan bahwa jika masalah ini tidak segera diatasi 

maka akan berakibat semakin buruk bagi KBS karena selain biaya operasionalnya 

yang tinggi untuk menjamin kelangsungan hidup hewannya omzet KBS terns 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menaikkan harga tiket sepertinya bukan 

menjadi solusi yang tepat karena akan sulit terjangkau bagi masyarakat menengah 

kebawah yang menjadi pangsa pasar terbesar KBS. Jika keadaan seperti ini terns 

berlangsung maka akan KBS akan sulit bertahan dalam waktu lama karena akan 

kehilangan pangsa pasar terbesarnya dan ada kemungkinan terburuk yaitu 

ditutupnya KBS. KBS sendiri mempunyai fungsi sangat penting di Surabaya, 

fungsinya yaitu : 

1. Satu-sahmya sarana rekreasi dan wisata flora dan fauna di Surabaya juga 

sempat menjadi yang terkemuka dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. 

2. Sebagai salah satu sumber lapangan kerja yang besar mulai dari pengurus 

KBS, Pedagang mainan, makanan, jasa foto dan lain sebagainya. 

3. Sarana edukasi secara langsung terntama yang menyangkut kehidupan flora 

dan fauna, sebagai pennnjang juga tersedia mnsimn mini berisi hewan

hewan yang diawetkan dan perpustakaan. 

4. Sarana konservasi hewan-hewan langka dengan melakukan penangkaran 

dan perkawinan. 

5. Alternatif wisata alam yang cukup murah dan menarik bagi kalangan 

menengah kebawah sekaligus sebagai sarana edukasi tentang hewan. 

6. Sarana riset tetang flora dan Fauna. 
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7. Sebagai salah satu Kebun binatang tertua dan juga eagar budaya yang perlu 

dijaga karena ada beberapa bangunan peninggalan sejarah dan KBS 

mempunyai nilai historis karena turut andil sebagai tempat persembunyian 

gerilyawan Surabaya pada saat terjadi peperangan. 

8. Salah satu Lembaga penangkaran terbaik temtama Komodo (berita 

Trans TV) 

9. Salah satu penanda atau ciri kota Surabaya. (polling masyarakat Surabaya) 

Pada harian KOMPAS tanggal 14 Juni 2002 memuat artikel dengan Judul 

"KBS Masih Layak Dipertahankan" ini berkaitan dengan fungsinya diluar sebagai 

sarana rekreasi yaitu pan1-pam kota Surabaya yang terkenal tinggi tingkat polusinya 

dan juga sebagai salah satu penanda kota Surabaya, Jadi fungsi KBS juga sebagai 

icon kota Surabaya. 

PenUflUlan pengunjung yang terjadi telah membuat beberapa fasilitas ditutup 

untuk mengurangi biaya operasional, walaupun begitu untuk masalah perawatan 

KBS tetap konsisten merawat tamannya sehingga keindahannya masih terjaga, 

untuk itu perlu diadakan komunikasi yang cocok sebagai pemberitahuan bahwa 

KBS masih menjadi salah satu tujuan wisata terbaik di Surabaya, jika komunikasi 

pada masyarakat berhasil maka KBS bisa meraih keuntungan secara maksimal dan 

bisa membangtu1 fasilitas-fasilitasnya yang telah ditutup agar pelayanan ke 

masyarakat bisa terns ditingkatkan dan lebih maksimal. 

Dibawah ini ada tabel dari Kebun Binatang yang ada di Indonesia, disitu 

juga terlihat bahwa Kebun Binatang Surabaya adalah salah satu Kebun Binatang 

tertua di Indonesia yang pada tahun 2006 ini telah bemmur 90 tahtm. 
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Tabel5 9 
Taman Satwa Anggota dan onanggota Persatuan Kebun Btnatang lndonesia (PKBI) 

No TamanSatwa Tahlra 
Berdin 

1 Kebun B atang Surabaya 1916 
2 Taman Margasatwa dan Budaya Kmantan Buklt Tingg• 1929 
3 Kebun Bmatang T man San B ndung 1933 
4 Taman Hewan Pematang Siantar 1936 
5 Taman Margaraya Tanpmoyo Semarang 1951 
6 Kebun Raya d n Kebun Banatang Gembara loka Yogyakarta 1953 
7 Taman Margasatwa Ragunan Jakarta 1966 
8 Kebun B at ng Med n 1968 
9 Kebun Binatang Taman Ria Aneka Ramba Jambs 1973 
10 Gelanggang Samudra Jaya Ancol Jakarta 1974 
11 Taman Burung Taman M nalndonesaa lndah 1976 
12 Taman Buaya Asam Kumbang Medan 1981 
13 Tam n Satwa Bengkulu 1984 
14 Taman Satwa Taru Jurug Sutakarta 1986 
15 Taman Safan un•t I Casarua Bogor 1986 
16 Museum Serangga dan Taman Kupu-Kupu T man Mtntlndones•a lnd h 1993 
17 Sea World lndonesta 1994 
18 Taman Akuanr Tawar Taman Mtntlndones~a lndah 1994 
19 Taman Burung Cttra Ball 1995 
20 Taman Kaloka Wadya Mandala Wanasuk.a, Baturaden Banyumas 1995 
21 Taman Reptal Bah 1995 
22 Kupu-Kupu Taman Lestan Bah 1996 
23 Taman Safan umt II Pasuruan. Jawa Tmur 1997 
24 Taman Satwa Snwipya Muara En om 1994 
25 Taman Buaya Indonesia Jaya Jakarta 1983 
26 Taman Buaya lndones Jaya Bah 1997 
27 Kcbun B atang Seruhngmas Selamamk Banjameg;ara 1997 
28 Eleph nt Sa fanes Bala 1997 
29 Batt Zoo Park 2002 
30 Taman Wisata dan Margasatwa Kasang Kulim Riau · 1991 
31 Kebuo Blflatang PontJanak·: 1979 
32 Taman RekreaSI dan Kebun Banatang Umbul MadJUn·: 1974 
33 Taman Burung Malang· 

Luas 
(ha) 

16 
7 

14.5 
4,5 
65 

20.4 
135 
3.5 
3,6 
12 

6,5 
2 

2.5 
14 

138,5 
1,6 

3 
5.5 

2 
3,5 
3.5 

1 
135 
34 
2 
2 

3,5 
2 (Jatur hntas 6 ha) 

2,5 
17 

1,1 

Pelayanan Fasilitas Wisata Fasilitas Umum 

Kantor Sekretariat KBS Aquarium Musholla 

Kantor Stapam Nocturama Toilet 

Kantor koleksi satwa Diorama Panggung terbuka 

Kantor Litbang Animal Show Shelter (tempat istirahat) 

Kantor Nutrisi Kios Souvenir 
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Kantor Klinik dan Karantina 

Kantor Koperasi karyawan 

Kantor Peke~aan Umum 

Auditorium 

Aula 

Taxidermi 

Mainan anak-anak 

nursery 

Jembatan Pantau 

Parkir 

Naik perahu 

Cafetaria 

Tabel berbagai macam bangunan dan fasilitas di KBS 

Ada beberapa teori oleh ahli ekonomi dunia Philip Kottler dalam bukunya 

Manajemen Pemasaran Jilid 2 yang juga dapat menjadi dasar mengapa KBS perlu 

melakukan promosi yaitu Jika kelas produk tersebut sudah matang, perusahaan itu 

adalah pemimpin pasar dan penggunaan merek ternyata rendah, tujuan yang tepat 

seharusnya adalah merangsang penggunaan yang lebilt tinggi. Hal diatas adalah 

salah satu kondisi KBS saat ini menurut wawancara, hasil polling dan berita-berita 

tentang KBS. 

Teori yang dikemukakan Philip Kottler itu adalah salah satu alasan 

mengapa KBS perlu melakukan promosi tahun ini untuk meningkatkan jumlah 

pengunjung. Dengan promosi yang tepat untuk segmen yang paling potensial maka 

diharapkan akan meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan, jika hal 

tersebut dapat dicapai maka KBS bisa melanjutkannya dengan penurunan harga 

tiket yang nantinya bisa lebih sesuai dengan target masyarakat menengah dan 

menengah kebawah yang dituju KBS. Promosi ini diharapkan bisa menarik 

masyarak:at Jawa Timur (luar Surabaya) karena roadshow yang selama ini diadakan 

oleh KBS cakupannya hanya wilayah sekitar Surabaya padahal masyarakat diluar 

Surabaya adalah pasar yang sangat potensial ditunjang lokasi KBS di Surabaya 

sebagai kota metropolitan di Jawa Timur yang merupakan daya tarik tersendiri. 
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1.1.1 Hasil Polling sementara Masyarakat Surabaya 

Penelitian ini telah melakukan polling sementara kepada 72 orang 

masyarakat Surabaya secara acak pendapat mereka tentang KBS, hasil polling 

tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

tahuf<ah anda 

tentang KBS 

Terakhir 
kafi 

0 20 40 

berkunjung ._,~..,......_,.,..,-.----1( 

keKBS 

0 

Pendapat 
tentang kondisi 
KBS sekarang 

0 

10 20 

10 

60 

30 

20 

80 

• tidak pernah 

0 sudah larra sewaktu 
rrasih kecH 

o antara 2000-2004 

• antara 2004-2006 

c tahun ini 

30 

otidaktahu 

o rnmurun 

• sarra saja 

0 Meningl<at 
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0 tidaktahu 

o Negatif 

Biasa saia 

0 Positif 

0 5 10 15 20 25 :x> 3S 

Apakah KBS 

pantas 
rnenjadi icon 
Surabaya 
yang patut 

dipertahankan ~----~----.---"' 
-,1----,1 

0 10 20 30 40 

• sangat tidak setuju 

o tidak setuju 

o biasa saja 

• setuju 

o Sangat setuju 

Dalam polling tersebut mereka setuju bahwa K.BS masih merupakan salah 

satu penanda kota Surabaya yang perlu dijaga dan dipertahankan. Ini berarti 

masyarakat Surabaya masih mempunyai harapan tinggi agar KBS bisa berbenah 

lebih baik lagi. 

Hasil survey tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya 

mayoritas mengidentikkan KBS dengan binatang, tetapi ada juga sedikit pendapat 

negatif tentang KBS yaitu: 

1. KBS identik dengan binatang yang dikurung dalam jeruji besi. 

2. KBS sekarang banyak: dibuat untuk pacaran. 
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3. KBS dari dulu tidak berubah dan tidak ada yang barn 

Untuk meningkatkan jumlah pengunjung secara optimal maka masalah pendapat 

negatif diatas harus diminimalkan dalam rencana output yang akan dibuat, untuk 

mengatasi masalah diatas adalah : 

1. Visualisasinya nanti lebih mengedepankan binatang yang dibatasi oleh 

sungai buatan dan tidak menampilkan binatang yang dikurung dalam 

jeruji-jeruji besi. 

2. Dengan fokus visual dan promosi ke anak diharapkan dapat 

menguat.kan bahwa KBS adalah wisata keluarga sehingga pendapat 

negatif masyarakat bahwa KBS untuk tempat pacaran dapat dikurangi. 

3. .KBS telah melakukan banyak perubahan dan memiliki banyak fasilitas 

yang tidak semua orang tahu bahkan pengunjung KBS sendiri juga 

banyak yang tidak tahu tentang fasilitas lainnya seperti perpustakaan 

dan museum binatang, Animal show, Rumah akuarium, naik perahu 

mengelilingi danau buatan, acara memberi makan satwa, mainan anak, 

mrrsery (tempat dirawatnya bayi-bayi binatang) dan beberapa acara 

lainnya, dalam rencana promosi yang akan dibuat maka fasilitas

fasilitas itu juga akan ditampilkan dalam visualisasinya. 

1.1.2 Hasil Polling semen tara Pengunj ung KBS 

Penelitian ini telah melakukan polling sementara kepada 60 Pengunjung 

KBS pada hari Sabtu dan Minggu, kuisioner dibagikan di siang hari saat 

pengunjung banyak yang beristirahat dengan asumsi bahwa mereka telah 

berkeliling KBS sehingga pendapatnya tentang KBS bisa lebih dipertanggung 

jawabkan: 
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Kebersihan 
diKBS 

rrerTUaskan 

Suasana afam 

di KBS 

memuaskan 

0 
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10 20 
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• sangat tidak setuju 

o tidak setuju 

o biasa saja 

• setuju 

CJ Sangat setuju 

• sangat tidaksetuju 

C tidak setuju 

Cbiasa saja 

setuju 

1 C Sangal setuju 

Dari hasil yang didapat disimpulkan bahwa mayoritas mereka menyukai 

KBS, orangtua lebih menyukai keindahan alamnya sedangkan anak-anak lebih 

menyukai hewannya, tetapi beberapa juga keberatan akan harga tiket yang terns 

naik. Kenaikan tiket disini adalah untuk standarisasi perawatan hewan dan 

tumbuhan KBS yang cenderung naik dari tahun ke tahun tetapi tidak diimbangi 

dengan kenaikan Jumlah pengunjung. Pangsa pasar KBS yang cenderung untuk 

kelas menengah dan menengah kebawah sangat rentan dengan kenaikan harga 

karena keadaan ekonomi mereka pas-pasan, jika permasalaahan ini terus berlanjut 

dan solusi K.BS untuk kedepannya tetap menaikkan tiket maka pasarnya akan habis 

karena menganggap tiket KBS terlalu mahal. 
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Prornosi pada KBS nantinya akan rnenggunakan Prornosi yang fokus pada 

anak-anak dengan memperlihatkan visual yang dekat dengan dunia anak dengan 

sedikit informasi singkat tentang apa yang ada di KBS, promosi ini nantinya akan 

memakai visual yang barn dan lebih segar yaitu bemuansa anak, ceria dan kartunal 

untuk menjangkau sasaran, dibawah ini adalah beberapa alasan pemakaian tokoh 

kartunal: 

1. Untuk memberi suasana yang lebih segar karena rnasyarakat banyak 

yang menganggap KBS tidak banyak berubah. 

2. Kartunallebih cocok untuk komunikasi ke anak yang dari hasil polling 

temyata bertindak sebagai inisiator berkunjung ke .KBS. 

3. Dari survey A.I.O temyata anak lebih suka gaya kartun daripada gaya 

lain dengan cerita yang sama. 

4. Gaya kartun selain lebih segar juga membuat KBS keluar dari visual 

umum tentang Kebun Binatang yang selalu menggambarkan hewan 

secara langsung, sehingga nantinya akan terlihat beda dengan kebun 

binatang lain yang masih divisualisasikan dengan gambar-gambar ash. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berikut ini adalah identiflkasi masalah di Kebun Binatang Surabaya pada 

tahun-tahun belakangan ini yaitu : 

1. Penurunan pengunjung yang dimulai sejak tahun 2001 hingga tahun 2005 

mencapai lebih dari 50%. 

2. Roadshow dan Iomba-lomba yang digelar selarna tahun 2005 di wilayah 

Surabaya tidak berhasil meningkatkan jumlah pengunjung. 

3. KBS kurang melakukan komunikasi ke masyarakat diluar kota Surabaya, 

padahal mayoritas pengunjung KBS adalah masyarakat dari luar kota 

Surabaya. 
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1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini tidak difokuskan kepada : 

1. Isu-isu sosial yang mempeugaruhi daya beli masyarakat dan minat 

berwisata. 

2. Berkurangnyajumlah satwa di KBS. 

3. Penyelesaian Masalah Internal KBS seperti pergantian pen gurus atau sistem 

banmya. 

1.4. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan dan batasan masalah diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian difokuskan pada Bagaimana cara promosi untuk 

merangsang kenaikan jumlah pengunjung dengan fokus pada segmen anak 

khususnya wilayah Jawa Timur? 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari promosi KBS ini dibagi menjadi beberapa bagian 

1. Mencari media komunikasi dan simbol yang tepat bempa bahasa dan 

tampilan visual yang bisa mewakili citra KBS di mata anak-anak. 

2. Membuat komunikasi yang cocok dengan anak sehingga memunculkan 

keinginan mengunjungi Kebun Binatang Surabaya. 

3. Membuat media promosi yang berupa : 

a. TV Commercial 

b. Poster 

c. Iklan cetak 

d. BjlJboard 

e. 
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f. Gimmick 

g. Display Jadwal. 

1.6. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari riset ini yaitu menaikkan jumlah pengunjung KBS yang 

selama ini terns menurun yang jika dibiarkan bisa membahayakan kelangsungan 

KBS. Promosi yang tepat dengan komunikasi yang difokuskan untuk wilayah Jawa 

Timur diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung secara optimal 

berdasarkau hasil survey yang telah dilakukan. 

1.7. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang KBS ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna 

untuk peneliti dan pihak: Kebun Binatang Surabaya, manfaat tersebut adaJah : 

1. Bagi pengurus Kebun Binatang Surabaya : 

Mendapatkan hasil, ide dan temuan baru dari hasil penelitian dan 

diharapkan bisa menjadi acuan baru untuk perkembangan KBS 

berikutnya agar lebih baik. 

2. Bagi peneliti : 

Mendapatkan pengalaman baru dan pengalaman berharga serta koneksi 

yang luas dengan masyarak:at sekaligus bisa mempraktekkan ilmu atau 

teori yang didapat dari bangku perkuliahan secara nyata dalam kasus 

yang sebenamya. 
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1.8. Sistematika 

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang dan dasar-dasar utama pemilihan topik tugas akhir 

disertai alasan dan beberapa data-data existing yang dapat dipercaya, Identifikasi 

masalah yang merupakan point-point penting dari latar belakang diatas. Rumusan 

masalah yang timbul pada latar belakang, tujuan yaitu apa yang ingin dicapai dalam 

tugas akhir, Ruang Lingk-up untuk membatasi ruang gerak dan analisa kita agar 

tetap fokus dan metodologi pelaksanaan tugas akhir. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisikan tentang arti, istilah makna ataupun teori yang digunakan dalam 

tugas akhir untuk memperjelas dan memeperkuat bahwa apa yang kita kerjakan 

tidak menyimpang dari ari kata atau kalimat yang sesungguhnya. 

Bab III Studi Existing 

Pada bab ini dijelaskan tentang para pesaing, menganalisa baik kekurangan 

dan kelebihannya untuk memperbaiki rancangan desain kita selanjutnya agar bisa 

sukses dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

Bab IV Konsep dan Visual 

Pada bah ini dijabarkan rencana dari desain yang akan kita tampilkan baik 

dari segi bentuk, pesan maupun isinya disertai penjelasan yang logis dan masuk 

akal tentang sistem kerja dan maksud dari Desain itu sendiri 



BABII 

T.INJAUAN PTJST~t\K~~ 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Kebun Binatang 

Kebun Binatang merupakan suatu tempat penyenggaraan dan pelestarian 

satwa-satwa yang terancam punah sekaligus sebagai sarana edukasi bagi 

masyarakat tetntang hewan,usaha konservasi ini tidak hanya untuk satwa-satwa 

yang hampir punah, tetapi juga pada satwa lainnya terntama yang mempunyai nilai 

ekonomis sehingga bisa dipakai sebagai percontohan upaya penangkaran kepada 

masyarakat. Kebun Binatang mempunyai peranan penting dalam penelitian satwa 

serta kehidupannya misalnya: tingkah laku, sistematika makanan, penyakit dan 

sebagainya. Kebanyakan satwa yang dipelihara dalam kebun binatang juga 

merupakan suatu objek rekreasi alam yang menarik. 

2.2 Tahap Perkembangan Anak 

Prof. Kohnstamm dalam buktmya Pribadi dalam Perkembangan (personality 

in Wording) rnernbagi rnasa perkembangan dilihat dari sisi pendidikan dan tujuan 

luhur umat manusia seperti pernbagian di bawah ini : 

• Masa Vital (penyusu), sarnpai usia satu setengah tahun 

• Mas a anak kecil ( estetis) usia satu setengah tahun sampai 7 talmn 

• Masa anak sekolah (intelektualitas) usia 7-14 tahun 

• Masa remaja, usia 14-21 tahun 

• Masa dewasa, usia 21 keatas 

Pada anak usta sekolah dasar, anak-anak cenderung mengungkapkan sesuatu 

dengan lebih jujur terutarna untuk rnengatakan keinginannya .. 
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Menurut para ahli anak-anak pada usia 8-12 tahun merupakan pengamat 

yang teliti dan serius karena pandangan yang realistis terhadap dunia, serta 

perhatian yang serius terhadap segala sesuatu yang terjad.i d.i sekitar mereka. 

2.2.1. Kemampuan Anak 

a. Peningkatan dalam Pengertian 

Untuk dapat berkornunikasi dengan orang lain, anak harus rnengerti apa 

yang dikatakan orang Jain . Kemampuan mengerti sangat dipengaruhi cara 

anak mendengarkan apa yang dikatan kepadanya. Apabila orang berbicara 

dengan lambat dan jelas kepada anak, dengan menggunakan bahasa dan 

kata-kata yang sekiranya dapat dimengerti, hal ini juga dapat mendorong 

anak untuk rnendengarkan dengan baik. Sebaliknya, kalau orang berbicara 

terlampau cepat dengan menggunak:an kata-kata yang sulit dipahami oleh 

mereka, asing dan kalimat majemuk, maka anak-anak akan menjadi 

bingung dan tidak bersemangat karena tidak dapat mengerti apa yang 

dibicarakan. 

b. Perkembangan Moral 

Perkembangan moral pada awal masa anak-anak masih dalam tingkat yang 

rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak-anak 

belum mencapai titik dimana anak dapat mempelajari atau menerapkan 

prinsip-prinsip abstrak tentang benar atau salah. Mereka juga tidak 

rnernpunyai dorongan untuk rnengikuti peraturan-peraturan karena tidak 

mengerti manfaatnya sebagai anggota kelompok sosial. 

J.J. Roseau menyatakan bahwa hal terpenting dalam perkembangan jiwa 

manusia adalah perkembangan perasaannya. Perasaan ini hams dibiarkan 
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berkembang sesuai dengan pembawaan alam (natural development) yang 

berbeda dari satu individu ke individu yang lain. Sejalan dengan 

pandangannya tentang natural development, Roseau menganalogikan 

perkembangan individu dengan evolusi manusia. Bahwa perkembangan 

individu (ontogeny) merupakan wujud ringkasan perkembangan mahluk 

(phylogeny). 

a) Elementary School Age 

Pada periode ini, anak-anak urnurnnya duduk di sekolah dasar dan 

diharapkan untuk dapat mempelajari segala macarn pengetahuan dan 

keterampilan sebagai dasar yang dibutuhkan untuk tahap selanjutnya. 

b) Smart Age 

Smart Age adalah periode dimana seorang anak mengira, bahwa dia 

mengetahui sesuatu lebih baik dan tidak segan-segan berbagi dan 

bercerita kepada orang lain. 

c) The Gang Age 

Istilah ini diberikan para allli psikologi karena dalam periode ini anak 

senang berkumpul dan mendirikan sebuah kelompok atau crowd 

khusus, yang memungkink:an mereka untuk meniru agar dapat berbaur 

dengan kelompok tersebut. 



Tugas Akhir- PD1581 20 
Perancangan Promosi "KEBUN BINATANG SURABAYA" Untuk Merangsang 
Peningkatan jumlah Pengunjung Melalui pendekatan Pada Anak 

Tahap perkembangan kognitif Menurut Piaget 

Periode Usia Deskripsi Perkembangan 

I Sensomonitor 0-2 Tahun Pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi 

fisik, baik melalui orang atau objek (benda). 

Skema-skema baru berbentuk refleks-refleks 

sederhana seperti menggenggam atau 

menghisap. 

Praoperasional 2-6 Tahun Anak mulai menggunakan simbol-simbol 

untuk merepresentasi dunia (fingkungan) 

secara kognitif. Simbol-simbol itu seperti 

kata-kata dan bilangan yang dapat 

menggantikan objek, peristiwa dan kegiatan 

(tingkah laku yang tampak) 

Operasi Anak sudah dapat membentuk operasi-

Konkret 6 - 11 Tahun operasi 

mental atas pengetahuan yang mereka miliki. 

Mereka dapat menambah, mengurangi dan 

mengubah. Operasi ini memungkinkannya 

untuk 

dapat memecahkan masalah secara logis 

Operasi 

Formal 11 Tahun Periode ini merupakan operasi mental tingkat 

sampai 

dewasa tinggi. Disini anak (remaja) sudah dapat 

berhubungan dengan peristiwa-peristiwa 

hipotesis atau abstrak, tidak hanya dengan 

objek-OOjek konkret. Remaja sudah dapat 

berfikir abstrak dan memecahkan masalah 

melalui pengujian semua altematif yang ada. 
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2.3. Defmisi Promosi 

Promosi artinya yaitu setiap aktifitas yang dilakukan untuk 

memberitahukan, membujuk, atau mempengaruhi konsumen untuk menggunakan 

produk yang dimaksud. Philip Kottler mengemukakan bahwa promosi adalah 

"Promotion encompasses all the tools in the marketing mix whose mayor is 

persuasive communication" 

Tujuan promosi merupakan dasar dalam membuat keseluruhan program 

promosi yang akan dijalankan oleh perusahaan dalam rangka mencapai apa yang 

diinginkannya, kemudian akan menyusul langkah-langkah selanjutnya seperti 

starteg] komunikasi dan medianya. Promosi yang banyak sekarang ini mempunyai 

tujuan yang berbeda-beda. Akan tetapi pada umumnya suatu promosi mempunyai 

tujuan antara lain sebagai berikut : 

1. Penampakan : 

Salah satu tujuan penting dari promosi adalah promosi tersebut harus 

dapat menyampaikan pasan pada calon pembeli yang dituju atau yang 

ditargetkan, dengan demikian perusahaan atau instansi tersebut hams 

memilih media mana yang paling efektif yang dapat dicapai ke pembeli 

yang dituju tersebut. 

2. Perhatian : 

Promosi hams dapat menarik perhatian konsumen atau calon pembeli 

yang dituju, namun seringkali cukup sulit untuk menarik perhatian calon 

pembeli terhadap promosi yang · kita lakukan disebabkan adanya 

sedemikian banyak promosi yang dilakukan pula oleh perusahaan atau 

instansi lainnya juga bisa disebabkan karena komunikasi yang kurang 

terarah. 
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3. Pemahaman : 

Tujuan promosi lainnya ialah pemahaman yang dicapai pada waktu calon 

pembeli menginterpretasikan pesan yang sampai kepadanya. Calon 

pembeli sering kali tidak dapat memahami promosi yang tidak 

direncanakan dengan baik atau yang dapat menarik perhatian 

4. Perubahan Sikap : 

Setelah promosi dapat dipahami oleh calon pembeli, maka perusahaan 

mengharapkan suatu tanggapan dari calon pembeli terhadap promosi 

tersebut. Setiap perusaan harus menyesuaikan promosinya dengan produk 

yang dihasilkannya untuk dapat merubah sikap calon pembeli yang 

ditujunya, misalnya perubahan agar pembeli mengalihkan pembeliannya 

dari produk perusahaan lain ke produk yang dihasilkan oleh 

pemsahaannya. 

5. Tindakan : Sesuai dengan tujuan akhir promosi ada1ah untuk 

meningkatkan hasil perusahaan melalui peningkatan hasil penjualan, maka 

tujuan promosi yang paling penting adalah untuk dapat menimbulkan 

tindakan dari calon pembeli yang ditujunya, karena hal ini menandakan 

berhasil atau tidaknya suatu promosi 

2.4. Definisi Periklanan 

Ada beberapa standar dalam periklanan, periklanan itu sendiri 

mengandung beberapa elemen penting, dibawah ini akan dibahas mengenai elemen 

tersebut: 

1. periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar, walaupun 

beberapa bentuk periklanan seperti iklan layanan masyarakat, biasanya 

menggunakan ruang khusus yang gratis, atau walaupun harus 

membayar tapi dengan jumlah yang sedikit. 
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2. Pesan yang hams disampaikan hams dibayar, dalam iklan juga teijadi 

proses identifikasi sponsor. Iklan bukan hanya menampilkan pesan 

mengenai kehebatan produk yang ditawarkan, tapi juga sekaligus 

menyampaikan pesan agar konsumen sadar mengenai perusahaan yang 

memproduksi produk yang ditawarkan sehingga kita sering mendengar 

atau melihat iklan yang selain menawarkan produknya tapi juga 

menyampaikan siapa produsennya. 

3. Pesan dirancang sedemikian rupa agar bisa membujuk atau 

mempengaruhi konsumen. 

4. Upaya membujuk dan mempengaruhi konsumen diatas memadukan 

elemen media masa sebagai media penyampai pesan. Media masa 

merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada audiens sasaran. 

5. Penggunaan media masa diatas menjadikan periklanan dikategorikan 

sebagai komunikasi masal, sehingga periklanan mempunyai sitat 

bukan pnbadi ( nonpersonal) 

6. Audiens hams ditentukan secara jelas, tanpa identiflkasi audiens yang 

jelas, pesan yang disampaikan dalam iklan tidak akan efektif. 

2.4.1. Menentukan Sasaran Periklanan 

Setiap iklan dirancang untuk memenuhi atau mencapai sasaran tertentu. 

lklan sebaiknya dirancang untuk mencapai sasaran spesrfik dan pemasar, 

walaupun tujuan akhir dari program penklanan adalah untuk mendorong 

terjadi keputusan pembelian oleh konsumen. Sasaran periklanan bisa 

ditentukan berdasarkan klasifikasi apakah tujuan periklanan bermaksud 

menginformasikan, membujuk atau hanya mengingatkan saJa. Sasaran 

periklanan yang didasarkan pada tujuan menginformasikan, misalnya 50% 

penonton televisi mengetahui keberadaan produk di pasar. Sementara itu 
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sasaran periklanan yang didasarkan pada tujuan untuk membujuk, misalnya 

sebagian besar penonton televisi mempunyai sikap positif terhadap produk, 

dan terdorong tmtuk melakukan pembelian. Sedangkan sasaran penklanan 

yang didasarkan pada tujuan mengingatkan, misalnya 80% persen 

penonton masih mengingat akan keberadaan produk di pasar. 

2.4.2. Pesan 

a. Memilih Pesan 

Komunikator harus membayangkan daya tarik atau tema yang akan 

menghasilkan respons yang dikehendaki. Terdapat tiga tipe daya tank rasional, 

emosional, dan moral yaitu : 

l. Daya tarik Rasional : 

Daya tarik pesan yang berkaitan dengan minat phbadi sasaran dan 

menunjukkan bahwa produk akan menghasilkan manfaat yang 

dinyatakan; contohnya termasuk daya tarik yang menunjukkan mutu, 

ekonomi, niJai atau kinerja produk. 

2. Daya tarik Emosional 

Daya tarik pesan yang berusaha mengendalikan emosi negatif atau positif 

yang dapat memotivasi pembelian contohnya termasuk rasa takut, 

bersaJah, dan maJu, cinta, humor, kebanggaan dan kegembiraan. 

3. Daya tarik Moral 

Pesan periklanan yang ditujukan pada perasaan sasaran mengenat "apa 

yang benar" atau "pada tempatnya" . 



Togas Akhir- PD1581 25 
Perancangan Promosi "KEBUN BINATANG SURABA YA" Untuk Merangsang 
Peningkatan jumlah Pengunjung Melalui pendekatan Pada Anak 

b. Pelaksanaan Pesan 

Dampak dan pesan tidak hanya tergantung pada apa yang dikatakan, 

tetapi juga bagaimana mengatakannya. Pesan apapun dapat disajikan dalam 

gaya pengungkapan berbeda, yaitu : 

1. Cermin Kehidupan: 

Gaya ini menunjukkan satu atau beberapa orang khusus yang 

menggunakan produk dengan setting kehidupan normal. 

2. Gaya Hidup : 

Gaya ini menunjukkan bagaimana suatu produk sangat cocok 

dengan gaya hidup komunitas tertentu. 

3. Fantasi: 

Gaya ini menciptakan fantasi di sekitar produk dan 

pengunaannya sehingga tampilan cenderung terlihat lebih menarik dan 

hiperbolis . 

4. Suasana hati atau citra : 

Gaya ini memupuk suasana hati atau citra di sekitar produk. 

5. Bertema musik 

Gaya ini menunjukkan satu atau beberapa orang atau karakter 

menyanyikan tentang produk tersebut dengan fokus pada musik 

6. Simbol Kepribadian 

Gaya ini menunjukkan karakter yang mewakili produknya. Misal iklan 

Handphone tahan banting ditunjukkan dengan suasana petualangan 

pada penayangan iklannya. 

7. Keahlian teknik 

Gaya ini menunjukkan keahlian perusahaan untuk membuat produk 
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8. Bukti ilmiah 

Gaya ini menyajikan bukti survey atau ilmiah bahwa mereknya 

Jebih baik atau Jebih disukai ketimbang satu atau beberapa merek lain 

9. Bukti kesaksian 

Gaya ini menonjolkan sumber yang amat dapat dipercaya atau amat 

disukai yang menganjurkan produk itu. 

2.4.3. Aspek Kreatif dalam Periklanan 

Di belakang setiap iklan yang baik terdapat sebuah konsep kreatif, 

sebuah Gagasan Besar yang membuat pesannya menjadi berbeda, merebut 

perhatian dan mudah diingat Beberapa pakar periklanan berpendapat. bahwa agar 

sebuah kampanye periklanan menjadi efektif, maka iklan itu harus mengandung 

gagasan besar yang menarik perhatian konswnen, mendapatkan reaksi, serta 

memisahkan produk dan jasa yang diiklankan produk lain dalam persaingan 

Meskipun gagasan yang benar-benar besar dalam penklanan sulit ditampilkan 

secara berbeda, beberapa contoh Gagasan Besar telah menghasilkan penklanan 

yang mudah diingat dan efektif. Pesan "1 keeps going and going" dan kelinci 

Energizer telah memiliki penerapan penerapan tidak terbatas (ikon budaya berupa 

kelinci ini telah merebak kedalam kartun, percakapan, dan kampanye polrtik, dan 

bahkan direproduksi sebagai mainan mekanik). 

Sering kali sulit untuk memastikan sumber inspirasi secara tepat guna 

mendapatkan gagasan-gagasan besar dan mengajan orang-orang perklanan cara 

untuk menemukannya. Meski demikian, beberapa metode dapat memandu tim 

kreatif dalam mencan gagasan utama dan menawarkan berbagai solusi dan pilihan 

alternative dalam mengembangkan penklanan yang efektif. Metodemetode ini 

termasuk teknik " inkubasi" James Webb Young, proses pemikiran lateral, dan 



Tugas Akhir- PD1581 27 
Perancangan Promosi "KEBUN BINATANG SURABAYA" Untuk Merangsang 
Peningkatan jumlah Pengunjung Melalui pendekatan Pada Anak 

proses pengisahan cerita. 

b. teknik memproduk:si ide 

Dalam A Technique for Producing Ideas, James Webb Young 

megusulkan proses lima langkah untuk memtmculkan gagasan. 

Sebagai eksekutrfkreatif di J.Walter Thompson, Young mengembangkan 

proses ini pada tahun 1940 Pertama-tama, kumpulkan informasi spesiftk 

( elemen-elemen dan infonnasi yang langsung berkaitan dengan produk: 

atau jasa) dan informasi umum (informasi teramati perihal kehidupan 

dan peristiwa-peristiwa ) Selanjutnya, cernalah materi itu dan biarkan 

mental bekerja Kemudian, dalam penode inkubasi" lupakanlah materi 

ini dan biarkan pikiran bawah sadar bekerja. Young memperkirakan 

bahwa gagasan akan muncul Akhirnya, bentuklah, kembangkan, dan 

adaptasikan gagasan menjadi periklanan. 

2.5. Pengertian Komunikasi 

Para pakar psikologi komunikasi mengartikan komunikasi sebagai "The 

process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (ussually 

verbal) to modify the behaviour of other individuals (audience)" Dictionary 

Behavioural Science, juga menyebutkan bahwa dalam kamus psikologi, ada 6 

pengertian komunikasi, yaitu : 

• Sampainya perubahan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti 

halnya system syaraf atau penyampaian gelombang suara. 

• Penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme 

• Pesan yang disampaikan 

• Proses dimana satu system mempengaruhi system yang lain melalui pengaturan 

sinya-sinyal yang disampaikan (teori komunikasi) 
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• Pengaruh suatu wilayah pesona wilayah pesona yang lain sehingga perubahan 

dalam suatu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan pada wilayah lain. 

• Pesan pasien dalam psikoterapi 

Menurut William Albig komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang 

yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak-pihak 

yang terlibat dalam suatu kegiatan komunikasi,yang dimaksud dengan lambang 

dalam pengertian diatas adalah 

1. Bahasa 

2. Isyarat 

3. Tanda dan Gam bar 

Sebagai suatu proses, komunikasi mempunyai unsur-unsur, unsur-unsur itu adalah : 

1. Komunikator (Orang yang menyampaikan informasi atau pesan kepada 

orang lain) 

2. Komunikan Orang yang menerima pesan atau infonnasi. 

3. Pesan 

Gagasan, pendapat, fakta dan sebagainya yang sudah dirumuskan dalam 

suatu bentuk, dan disampaikan kepada komunikan melalui lambang. Agar 

komunikasi berhasil mencapai tujuan, pesan yang dikirim oleh sumber haruslah 

dirumuskan sesuai kemampuan sasaran menafsirkannya agar sasaran bisa 

menafsirkan pesan tersebut secara benar sehingga pesan tidak berubah maknanya. 

Komunikasi akan berhasil jika pesan yang dikirim dimengerti oleh 

sasaran, untuk itu maka pengirim pesan harus mengenal situasi dan kondisi sasaran. 

Dibawah ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. 

1. Intention (Niat) 

a. Apa yang disampaikan Siapa sasarannya 

b. Apa yang akan dicapai Kapan akan disampaikan 

2. Attention (Minat) 
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Apa yang kita komunikasikan harus dapat menarik minat atau perhatian 

orang yang diajak berkomunikasi, alias sasaran. Kalau tidak apa yang kita 

komunikasikan tidak akan diperhatikan, sehingga tidak berpengaruh apapun. 

Komunikasi harus didesain sedemikian rupa hingga merangsang sebanyak

banyaknya alat indera si penerima pesan. 

3. Perception (tanggap) 

Makna dari informasi yang disampaikan kepada sasaran tergantung pada 

sasaran. Bagaimana sasaran menafsirkannya tergantung pada pendidikan, 

pekerjaan, pengalaman dan kerangka berpikir dari sasaran. 

4. RETENTION (lekat) 

Sebagai komunikator, kita sangat mengharapkan agar sasaran dapat 

menyimpan informasi yang diterima, mengingat dan menggunakannya hila 

diperlukan. Oleh karena itu supaya diingat yang disampaikan hams menarik. 

5. PARTICIPATION (libat) 

Partisipasi harus diusahakan dalam setiap tahap dari proses komunikasi. 

Minat dibangkitkan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya panca indera. 

Persepsi antara komunikator dan komunikan diusahakan agar sama. 

Retention diperoleh dengan melibatkan komunikan, begitu juga dengan 

partisipasi, sehingga diharapkan agar 

muncul perubahan perilaku. 

Dibawah ini akan disebutkan syarat-syarat pesan yang baik dalam arti 

unsur-unsur dibawah ini akan menjadi pesan yang bukan hanya menarik namun 

dapat ditetima dan diterjemahkan komunikan secara sempurna. Unsur-unsur 

tersebut adalah : 

1. Jelas, tidak rumit, dan tidak bertele-tele. 

2. Bahasa yang dipergunakan ialah bahasa yang dipahami benar oleh sasaran. 

3. Singkat, tidak terlalu ban yak sekaligus. 



Togas Akhir- PD1581 30 
Perancangan Promosi "KEBUN BIN A TANG SURABA YA" Untuk Merangsang 
Peningkatan jumlah Pengunjung Melalui pendekatan Pada Anak 

4. Pesan bisa diterima, artinya tidak bertentangan dengan norma, adat 

istiadat, dan agama yang dianut oleh sasaran. 

5. Isi pesan bisa dilaksanakan oleh sasaran, artinya tidak memerlukan 

biaya ataupun waktu terlalu banyak. 

6. Pesan disajikan secara menarik, sehingga menarik perhatian dan lama 

diingat. Selain menarik, penyajian pesan harus bisa memotivasi sasaran. 

7. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus menerus dihujani dengan 

informasiinformasi. Tentu saja kita tidak dapat mengingat seluruhnya, 

melainkan kita harus memilih. Dalam pemilihan 

8. 

2.6. Visual 

Disini akan dibahas tentang visual, pesan visual sangatlah penting karena 

dapat mempengamhi proses penciptaan desain dalam event yang akan dirancang. 

Beberapa fungsi pesan yang disampaikan lewat bahasa visual: 

• Substitusi - menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa berkata 

apapun anda dapat menunjukkan persetujuan dengan menganggukkan kepala 

atau tidak setuju dengan menggelengkan kepala. 

• Repetisi - mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. 

Contoh setelah saya menjelaskan penolakan beberapa kali, saya 

menggelengkan kepala beberapa kali 

• Kontradiksi - menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap 

pesan verbal. Pujian untuk ternan bersamaan dengan cibiran bibir, 'Kau sudah 

pintar ya!' . 
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• Komplemen - melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misal, air 

mata anda menunjuk:kan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata

kata. 

• Aksentuasi - menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya. Misal, anda 

mengungkapkan kekesalan anda dengan menendang pintu rumah. 



BAB III 

STUDY EXISTING 



Tugas Akhir- PD1581 32 
Perancangan Promosi "KEBUN BINATANG SURABAYA" Untuk Merangsang 
Peningkatan jumlah Pengunjung Melalui pendekatan Pada Anak 

3 .1. Studi Existing 

BAB III 

STUDY EXISTING 

Salah satu tujuan dari studi eksisting ini adalah sebagai salah satu 

pembelajaran. sumber data dan dasar pengembangan dari basil sebelumnya yang 

nantinya akan dipakai sebagai bahan untuk perbaikan dari promosi yang akan 

dibuat agar hasilnya bisa lebih maksimal, untuk itu disini akan diulas mulai dari 

sejarah KBS dari pertama kali berdiri hingga saat ini . 

3.1.1 Sejarah perkembangan KBS 

Kebun Binatang Surabaya didirikan berdasarkan SK. Gurbernur Jenderal 

Belanda tanggal 31 Agustus 1916 No.41 dengan nama "Soerabaiasche Planten en 

Dierentuin " ( Kebun Botani dan Kebun Binatang Surabaya ). Kebun Binatang 

Surabaya didirikan atas jasa seorang jumalis bernama H.F.K Kommer, yang 

memiliki hobi mengumpulkan binatang. Dan segi finansial, H F .K Kommer 

mendapat bantuan dan beberapa orang yang mempunyai modal . 

Lokasi KBS sempat berganti-ganti pada awal berdirinya untuk 

menyesuaikan lahan yang cocok, lokasi KBS yang pertama kali terletak di 

Kaliondo kemudian pada tanggal 28 September 1917 lokasinya pindall ke jalan 

Groedo, pada tahun 1920 maskapai kereta api MAA TSCHAPPIJ mengusahakan 

lokasi sebesar 3500 m2 di daerah Darmo untuk areal kebun binatang yang baru 

sampai sekarang. Untuk pertama kali pada tahun 1918 KBS dibuka untuk umum 

dengan dikenakan biaya masuk. 

KBS sempat mengalami masa-masa yang sulit karena biaya operasi yang 

tinggi maka pada tanggal 21 Juli 1922 KBS berencana dibubarkan, namun karena 
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beberapa anggotanya bersikeras tidak setuju maka pada tanggal 11 Mei 1923 

diadakan rapat anggota di Simpang restaurant, dari hasil rapat tersebut diputuskan 

bahwa KBS tetap dibuka untuk umum dengan susunan Anggota baru. W .A Hom pes 

dipercaya sebagai pimpinan pengurus baru KBS. 

Menjejaki sejarah KBS ketika terjadi Revolusi Bersenjata sejak 

Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, memang sulit. Tidak ada catatan 

tertulis tentang perkembangannya. Ketika pecah pertempuran 10 nopember 1945 

dan para perawat satwa diputuskan untuk meninggalkan kota Surabaya, 

permasalahan yang dihadapi oleh yang mengurus KBS saat itu Nadi bingung 

dengan satwa-satwa yang ada. Menurut centa, binatang-binatang besar 

dibunuh, karena tidak mungkin dibawa merigungsi ke pedalaman ataupun 

members makan mereka Sebagian lagi dilepas di alam bebas, seperti jenis burung

burung. Tragis memang Para kipper kemudian meninggalkan Surabaya ke desa 

masing-masing Namun menurut kisah. pasukan-pasukan TRIP [Tentara Republik 

Indonesia Pelajar] yang terdesak oleh gerak maju pasukan Inggns dan Gurkha-nya 

pada pertempuran November 1945, mengundurkan diri dengan memasuki KBS, 

lalu keluar dan belakang lewat stasiun tram wonokromo untuk bergabung dalam 

pertahanan mereka di Gunungsan. 

Cerita macam itu sampai dengan tahun 19 50-an, ketika para pecinta satwa 

bangsa Indonesia seusai Penyerahan Kedaulatan RI dan Belanda meninggalkan 

kekuasaan pendudukannya tahun 1949. Namun sampai dengan akhir 1950 KBS 

masih dipegang oleh pengurusnya, orang-orang Belanda dan Indo-belanda 

pimpinan N.J. Peereboom Pada Juni 1949, tercatat tagihan dan E Neyndorff, 

kepala dinas perumahan Kotapraja Surabaya untuk membayar sewa tanah. 

Kemudian surat perkumpulan KBS N .J. Peereboom (Februan 1950) yang 

menjelaskan kepada wakil walikota Surabayatentang subsidi dari Walikota Di 

dalamnya disebutkan ,bahwa dapat dilakukan penghematan, karena : 
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1. sedikit Pengeluaran-pengeluaran untuk pembanguan baru 

2. sebagai akibat sedikitnya binatang-binatang yang diketemukan kern bali, 

sehingga tidak begitu banyakbiaya untuk pemeliharaan dan pembedan 

makanan 

3. para pekerja dapat dikurangi, sehingga mengurangi biaya. 

Pada tahun 19 51, KBS diserahkan kern bali kepada tokoh-tokoh dan 

intelektual Indonesia yang mencintai satwa dan mau mengurusinya Kembalilah 

status kepengumsan KBS sebagai Perkmnpulan Kebun Binatang Surabaya Yang 

harus dilakukan adalah pembangunan kembali isi kebun itu dan perlu tenaga

tenaga yang mengurusi satwa-satwanya. Langkah pertama, memanggil kipper 

yang berpengalaman sejak KBS sebelum Perang Dunia II yakni Pak Kemis dad 

desanya di kabupaten Nganjuk. Pesan padanya, bawa siapa saja yang dikenal di 

desanya untuk membantu pekerjaannya. Dibawalah anak, menantu, kemenakan, 

tetanggadan lain-lain. Begitulah kisahnya, mengapa banyak warga kabupaten 

Nganjuk yang bekerja di KBS hingga saat ini. 

Perkembangan KBS sejak itu menaik terus, tetapi belum mampu 

untuk menghidupinya. Pemenntah Kota Surabaya saat itu, dengan Walikota 

R.Soekotjo dan penerusuya seperti Drs. Muhadji Widjaja, R.Soepamo dan dr 

Poernomo Kasidi , memahami hal itu . Diberikannya subsidi dad APBD 

Pemda Kota/Kotamadya Surabaya Malahan pada Oktober 1966, Sekda 

Kotamadya Surabaya R. Sutopo Danusubroto SH, atas nama walikotamadya 

membebaskan pajak tontonan umum untuk KBS. 

Sejak berderetlah nama-nama ketua perkumpulan yang pernah ada 

dan diantaranya yang beijasa dalam mengembangkan KBS, antara lain R. Soenaryo 

(ketua perkumpulan) dengan Hilmi Oesman (komisans) tahun 1952- 1972 : Ki 

Soemali (ketua pengurus) dan R Hartoyo, lalu Aryono (direktur) sampai dengan 
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1972 Pada tahun 1971 sudah menampakkan kenaikan jumlah pengunJung 

sebanyak 1 011.327 orang Akan jauh apabila dibandingkan ketika awal 

kehidupan KBS, yakni 1918 Cuma sebanyak 12 799 orang Maklum, saat itu 

jumlah penduduk Surabaya dan Jatim masih sangat sedikit Tahun 1973-

1980 dipimpin drh. R.Soeparmo (ketua) dan Ki Soemali (direktur). lalu diadakan 

rapat umum anggotamemilih Moch.Said (Ketua Pleno) tahun 1981-2001 dan 

Stany Soebakir (ketua hanan mengundurkan din th 2000) ; kemudian diganti 

Kamilo Kalim (ketua pleno) dan Dr. I Komang W.Sardjana,drh (ketua hanan) tahun 

20002001 Kepengurusan itu terpecah karena sengketa antara ketua pen gurus harian 

dengan ketua pengurus pleno. 

Permasalahannya terekspos keluar KBS, yang menjadikan pemeliharaan 

satwa terbengkalai dan kesatuan karyawan tidak harmonis . Hal itu membuat 

anggota perkumpulan membuat RUA (Rapat Umum Anggota) dan memilih 

Pengurus baru yang sekarang (2003 - 2006} Perkumpulan dan Kepengurusan 

sekarang berpedoman Anggaran Dasar yang baru, menjadikan nama 

perkumpulan KBS diganti menjadi Perkumpulan Taman Flora dan Satwa 

Surabaya hanya ada satu kepengurusan (ketua. Stany Soebakir) yang 

didampingi komisans atau pengawas dan salah satu unitnya ialah kebun binatang 

surabaya dengan pimpinan eksekutif ( dirktur: Soetolo Soekomihardlo) Dalam era 

kini, yakni serba komersial, tentu tidak ada pembebasan pajak dan sejenisnya 

Meskipun KBS yang ditetapkan Dirjen PHKA Dep. Kehutanan sebagai lembaga 

konservasi dan merupakan embaga (perkumpulan) bersifat nirlaba, akan tetapi 

sumbangsihnya berupa Pajak Tontonan dari Rp. 52 sd. Rp. 70 juta tap bulannya, 

Pajak Restribusi Parkir Rp. 1 juta per bulan pada Pernerintah Kota Surabaya. Belum 

lagi pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain. 
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Pengurus dan Pengawas Komisans Taman Flora & Satwa Surabaya 

(TFSS) dan Eksekutif Kebun Binatang Surabaya belum merasa puas dengan 

perkembangan KBS sekarang. lain berupa pengesahan terhadap Perkumpulan TFSS 

dan Menten Kehakiman & HAM nomor C.273.1-IT 01.06.2003 tanggal 15 Juli 

2003 , justru sebagai cambuk bagi Pengurus dan Eksekutif untuk terus menems 

bempaya melakukan pembenahan di segala bidang. Arahnya adalah guna 

peningkatan kesejahteraan dan keselamatan satwa serta layanan pada masyarakat. 

Dalam perkembangannya kebun binatang telah berubah fungsinya dan 

tahun ke tahun. Kebun Binatang Surabaya yang dahulu hanya sekedar tmtuk tempat 

rekreasi telah dikembangkan fungsinya menjadi sarana perlindungan dan 

pelestarian alam, pendidikan, penelitian dan rekreasi Binatang-binatang yang 

menjadi koleksi Kebtm Binatang Surabaya dan tahun ke tahun jumlah dan 

sejentsnya terns bertambah, balk berasal dari luar negeri maupiDI yang berasal dan 

dalam negeri. 

Dibawah ini adalah beberapa contoh tampilan existing dari media-media 

Kebun Binatang Surabaya, dari sini juga dapat dilihat bahwa KBS masih belum 

mempunyai sistem grafls yang solid dan dapat menjadi ciri khas yang unik dibanding 

kebun binatang pada umumnya. 
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Diatas ini adalah ebberapa contah brosur eksisting KBS 

Spanduk KBS promosi tentang kedatangan Cheetah 
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Diatas ini adalah layout dari tabloid bulanan KBS 

Desain dari Tampilan peta Lokasi di KBS bekeijasama dengan 

Walls Ice cream. 
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3.2. Studi Komparator 

Salah satu kornparator bagi KBS adalah Taman Safari 2 Prigen, Taman safari 

yang didirikan pada tahun 1997 ini adalah cabang dari taman Safari Cisarua Bogor. 

Taman safari bisa dijadikan sebagai kornparator KBS dalam t4_juan wisata yang sama

sama rnenawarkan Hewan sebagai objeknya. Dalarn hal ini walau Taman Safari 2 

Prigen bergerak di bdang yang sama tetapi tidak bisa dijadikan sebagai Kompetitor ini 

karena ada perbedaan-perbedaan mendasar yaitu : 

Kebun Binatang Surabaya Taman Safari 2 prigen 

Binatang dikurung Binatang dilepas seperti habitat 

aslinya 
Pengunjung melihat dengan Pengunjung melihat melalui bus 
be~alan a tau 

mob11 dan harus mengikutt alur 
kaki dan bebas menentukan sendiri yang 

alurnya ditentukan 

Harga tiket Rp 10.000 Harga tiket Rp 30.000 

Luas 17 ha Luas 135 ha 
Berada di kota Surabaya dal 
letaknya Berada di Pasuruan letaknya agak 

sangat startegis (kota metropolitan) terpencil 

Pengunjung bisa puas melihat bina- Pengunjung melihat hanya sebentar 
tang yang disukainya selama 
mungkin karena jalumya satu arah dan harus 

bergantian dengan mobil 
selanjutnya 

Pada beberapa hewan tertentu 
hewan Hewan sang at jarang yang bisa 

bisa dipegang walau melalui pagar dipegang 

Taman Safari 2 Prigen juga mempunyai media luar ruang yang lebih 

banyak dibanding KBS, Taman safarj rnernakai BjJ]board, Spanduk, Urnbul-mnbul 
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dan beberapa media lainnya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gam bar dibawah 

--. 

Billboard di depan pintu masuk Taman Safari 2 

Banner Taman Safari 2 
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Suasana didalam setelah perjalanan mengamati hewan di alam bebas 

Animal Show pada jam-jam tertentu 



BABIV 

KONSEP DESAJN D~tiN VISU~t\l.J 
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BABIV 

KONSEP DESAIN DAN VISUAL 

4.1 Penelusuran Masalah 

Kebun Binatang Surabaya dalam empat tahun belakangan ini mengalami 

penunman pengunjung yang cukup serius, pada akhir 2005 total jumlah pengunjung 

hanya 1.278.152, jumlah itu tidak sampai setengah dari total pengunjung tahun 

2001 yang mencapai 2.785.992, jika hal ini tidak ditangani secara benar maka 

dikbawatirkan akan membawa dampak yang buruk bagj keJangsungan Kebun 

Binatang Surabaya. 

Komunikasi ke masyarakat tentang pulihnya KBS masih kurang, hal itu 

bisa dilihat dari bentuk komunikasi dengan mengadakan roadshow dan Iomba

lomba yang lebih banyak untuk kota Surabaya, padahal mayoritas pengunjung KBS 

berasal dari luar kota Surabaya, pasar yang sangat potensial itu rupanya belum 

ditangani secara baik terbukti sedikitnya promosi atau roadshow diluar Surabaya. 

Promosi dalam riset ini dirancang untuk menaikkan jumlah pengunjung 

untuk: tahun 2007 dengan wilayah Jawa Timur yang menjadi wilayah potensial. 

Dengan fok"Us target pada segmen anak diharapkan anak akan menjadi inisiator k:uat 

bagi orang tua dan teman-temannya untuk berk:unjung k:e KBS. 

Dari polling yang telah dilakukan terhadap pengunjung KBS 46 dari 60 

responden mengatakan bahwa inisiator keluarga itu berkunjung ke KBS adalah 

permintaan sang anak, di polling itu juga membuktikan bahwa 47 dari 60 keluarga 

yang berkunjung ke KBS dari luar kota, 
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4.2 Target Audiens 

Target audiens utama untuk ini adalah anak-anak dengan rentang umur 

antara 4-10 talmn, target ini dipilih karena sesuai dengan hasil survey bahwa hampir 

85% pengunjung KBS adalah keluarga dengan anaknya yang masih duduk di 

bangku TK-SD dan 46 dari 60 responden mengatakan bahwa kunjungan mereka ke 

KBS atas inisiatif sang anak. Untuk lebih jelasnya maka bisa dilihat dari keterangan 

dibawah ini : 

Demografis 

.1. Usia 4-10 tahun 

2. Laki-laki dan perempuan 

3. Siswa TK dan Sekolah Dasar 

Geografis 

1. Tinggal di kota-kota jawa timur 

2. Kalangan Ekonomi menengah dan menengah kebawal1 

Psikografis 

1. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar 

2. aktif dan enerjik 

3. Daya imajinasi tinggi 

4. Suka bepergian 

5. Menyukai binatang 

Adapun karakteristik audiens secara keseluruhan berdasarkan kondisi tersebut diatas 

adalah: 

1. anak-anak menyukai kartun 
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2. anak-anak lebih suka berrnain bersama teman-temannya 

3. anak-anak menyukai permainan/game konsol 

4. anak-anak suka mengoleksi barang-barang 

5. anak-anak lebih suka memahami sesuatu dengan contoh 

4.3 Tabulasi hasil survey A.l.O 

Survey sementara telah dilakukan pada 41 anak dengan rentang usia antara 
4-10 tahun, basil sementara dari survey diatas adalah : 

1. Membe1i jajanan berupa snack : 36 anak 
Membeli jajanan berupa permen : 3 anak 
Bermain bersama teman : 2 anak 

2. berangkat sekolah memakai sepeda motor : 23 anak 
berangkat sekolah memakai mobil : 7 anak 
berangkat sekolah jalan kaki : 5 anak 
berangkat sekolah memakai becak : 3 anak 
berangkat sekolah mernakai sepeda : 3 anak 

3. Mengikuti Ekstra kulikuler sekolah : 19 anak 
Mengikuti Ekstra kulikuler diluar sekolab 
mengaji) 
Tidak ikut sama sekali : 13 anak 

28 anak (terbanyak 

4. Ketika waktu senggang menonton televisi : 34 anak 
Ketika waktu senggang membaca : 3 anak 
Mengerjakan Lainnya ketika waktu senggang : 4 anak 

5. Pelajaran yang disukai di sekolah Kerajinan tangan : 12 anak 
Pelajaran yang disukai anak Bahasa Indonesia : 8 anak 
Pelajaran yang disukai anak IPS : 7 anak 
Pelajaran yang disukai anak Matematika : 4 anak 
Lainnya (berbagai variasi jawaban) : 10 anak 



Togas Akhir- PD1581 47 
Perancangan Promosi "KEBUN BINATANG SURABAYA" Untuk Merangsang 
Peningkatan jumlah Pengunjung Melalui pendekatan Pada Anak 

6. Acara TV favorit kartun : 33 anak (Terbanyak Spongebob, Dora, 
doraemon) 

Acara TV favorit Sinetron : 7 anak 
Acara TV favorit Sepakbo la : 1 anak 

7. Hew an yang disukai Sings : 7 anak 
Hewan yang disukai Gajah : 7 anak 
Hewau yang disukai Kelinci : 5 auak 
Hewan yang disukai Kura-kura : 5 anak 
Hewan yang disukai Hariman : 5 anak 
Hewan yang disukai Buaya : 3 anak 
Hewan yang disukai lainnya : 9 anak 

8. Warna Favorit Biro : 7 anak 
W arna favorit Merah : 6 anak 
W am a favorit Pink : 6 anak 
W arna favorit Putih : 5 anak 
W arna favorit Kuning : 5 anak 
Warna favorit Hijau : 5 anak 
W ama favorit Oranye : 4 anak 
W arna favorit Ungu : 2 anak 
W arna favorit Cokelat : 1 anak 

9. Piliban gambar 2 : 21 anak 

Pilihan gambar 3 : 16 

Pilihan gambar 1 : 4 anak 
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Kerangka Pemikiran : 

Masatah 

[ Wawancara I / PerumusT Masalah I I Study Eksisting I 
'""~ + / 

~- - -~ Studypustaka/ 
Konsep ::___ 

...._,""' ---.-,-S-tu-dy_ P_SI-.k-ol-og- is--.1 

jstrategi Komunikasi j 

* 

4.4 Konsep Komunikasi 

Konsep komunikasi yang akan digunakan adalah mengajak dan memberi 

persuasif pada anak untuk melihat dan mengenal lebih dekat berbagai macam 

hewan yang selama ini hanya mereka lihat di buku atau televisi , konsep ini 

disesuaikan dengan basil survey pada pengunjung KBS dan wawancara pada anak 

yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa anak ingin ke kebun binatang karena 

ingin melihat hewan secara langsung .Karena segmen utama adalah anak maka 

pesan yang disampaikan harus mudah dimengerti, jelas dan tidak bertele-tele. 
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( Fenomena 
turunnya jumlah pengunjung yang mencapal50% lebih 

dalam kurun waktu 2 tahun terakhir 

~ 
Penyebabnya 

Turunnya citra KBS di masyaraltat:Surabaya 
Road5howdan lomba-lotTba yang digetar selama t9hun 2005 

=i=ru~r~:' =~r:=~J~~~rtid~~::l.' hal ini 
KBS hanya berprorrosi di Surabaya dengan ITEdia yang t;Jrang 
efeidif seperti radio dan 5J)anduk, padahal dari has.il 5Urvey 
pengunjung potensial justru masyarakat luar kota 

~. 
Rumusan masalah 

Bagaimana cara menait9an jurriah pengunjung secara optimal 
lll'ru~;ttYQ UfJtuitoM~~h JihWTrrYur y~t'lg ffitfr~lr&rgetpo~f 
Kebun Binattng Surabaya? 

~ 

ANA LISA 

what to do kesimputan hasil polling c Kesimputan A.I.O 
~~~;~g~~g~~~:~~~":o~. • Rata-ra1a 80% Pengunjung KBS adalah masyarakat ~ - Anak-anakpada >IGkbJ senggang 

luarl<ota. menghabiskan v.aktunya menonton TV 
Promosi artinya yaitu setiap aktfita5 - Pengunjung KBS terbanyakadalah keluarga kelas 
yang ctitakukan untuk mem bertahukan, menengah dan menengah kebaYtah yang ~nyai 1-Anak-anak menyul<ai karbm, dan merel<a 
membujuk, atau mempengaruhl anakkec:il lebih n-enyukai cerita yang vlsuall:sasinya 
k'""'""'OrtutolukntOroggtlllal<aitpil>dtJM ~ Dari hasil pomng 46 dari 60 responden rrengatakan I bkoh larrtun yang luw 
yang dimaksud. bahwa kunjungannya kB KSS ata5 in Salt anak. 

- S&M. Orangtua menyukai suasana asri di KBS, 38% 
m&n)\lkai binatangnya, anak-anaknya rren~kai 

jenis promosi binatang {¥.GI'IMIIncara) 

Rem ~~SO)+persuasi'(3S)-.,otJ{1 S) Target utama kesimpulan wawancara 
KBS ~h wkup IC.ui"- l.ltt1Uili, lJik&Mtl U~11 

Targetaudiensutama untuk ini adalah anak laki-laki dan - KBS paling ramai dikunjungi pada Wiilklu tidak l'rl&f'Jl)unyai koi'Jl)etibr langSJng, jadi 
ildan yang c:ocok adatah jenis reminder dan peretll>uan dengan rentang urrur antara 5-10tahun liburan sekolah"dan hari raya 

ada ur.s.ul pei&u&sirnye; iliftl r (~ttfl&irtg&M•)I'(I (dll<luk sntaro h:!ngku n< O.n SO) ~ngan geogrsfie 1<>10-
• RoadshowKBS rrulai tihun ini diperluas lebih kuat dengan tani:lahan girmidt pad a lootadijawafrrur 

Yfeklu bulan prorrosi Oiburan dan awal toefuarkola. 
same slier) 

I 

Strategi Komunikasi Strategi Visual 
Tujuan utama anak~anak pergl ke kebun binatang .1dalah lngJn 
me.fltat hewan secam Jangsung dan labUt dekat , karena KBS 
rrasih m&rupakan salah s.a\1 pilihan utama bagi masy.trakat Jawa 
Tlm.lr (tidakada klrTl)elitor langsung) malla yang perJu dilakukan 
adalah rrenegaskan dan rn!l"flJ'8rkuat pesan lltrsebut , hal ini 

~~~=~jh~~u':::d:,~~~~":a~~==~j:~~=~~g 
tahun. 

KomJnikasinya akan cHrancang berdasarkan rnedfa yang dipakai, 

~'8;i(J:.~~~f'!~w:e:,~ ~~b:rr:J8&~~ta 
disesuaikan dengan visualnya-. " ..... d~tas akan dlisi dengan 
dampak yang te.'jadlsetelah mereka lllsa melllu!t leblh dekat 

Cont>hny.> : 
-lebih de~ pasti ~bih "SCITU -=visual rtaik gajah & \i«<reta unta 
-lebih dekat, pasti lebih jelas ::; visual meiihatberbagai jenis ikan 

: ::~ ~~ :: =~ :::~:.::a~l=r~'f!~ ~:gumn 
-temh dekat pasti lebih puas::: ikta.n TVC setelah melalui semua 

vi5Uald0tas-

- slralegi Yis<lal rrenggunakitn gayagambar kariJn yang disukai 
anak {dari hasil A.I.O) 

~ menggarrbarkan dua anak ked! sebagai narator Tole dan Ayu 
'(clng bem"'iin diin berinteraksi dengan he~r •• trev.;an di ketun 
binatang 

• Pewarr,.at~~ri u.~mO&fih 6'"41' vibf.ant dtmg-dll iv.:ift"tri(•~ M-m&-
warna yang cerah 

• setain karena survey A.I.O bentuk:dan ·.risual kartun dis.~i diharap 
akan merrbawa irrage dan citra yang lebih segar, bersahabatdan 
unikuntukanakdimana kebun binatang lain oenderung rrema!Qi 
goys )'Ong "'""' )'Oi\ll<l>ogr.~fi 
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4.5 Visi dan Misi 

Visi : Mempopulerkan KBS sebagai sarana rekreasi alam yang menyenangkan 

bagi keluarga khususnya di wilayah Jawa Timur. 

Misi : Menaikkan jumlah pengunjung KBS 

4.6 Strategi Komunikasi 

Dari study existing yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa visual yang cenderung dipakai oleh KBS dan Taman safari Pasuruan adalah 

gabungan dari foto-foto asli hewan-hewan yang populer, dari survey A.I.O yang 

telah dilakukan pada anak-anak mereka lebih menyukai visualisasi kartun dengan 

karakter yang lucu, maka dari itu komunikasi dirancang dengan totalitas dunia anak, 

anak dengan rentang usia 4-10 tahun san gat menyukai dan akrab dengan dunia 

kartun, animasi dan ilustrasi dengan gaya yang cerah dan penuh wama, 

komunikasinya akan disampaikan oleh tokoh imajinasi sebagai maskot yang 

diposisikan sebagai teman anak. Tokoh ini sangat penting untuk memudahkan 

komunikasi dengan target. Selain itu bentuk dan visual kartun disini diharap akan 

membawa suasana yang lebih segar, bersahabat dan unik untuk anak dimana kebun 

binatang lain cenderung memakai gaya yang sama yaitu fotografi. Strategi 

komunikasi disini mehputi beberapa uusur penting yaitu: 

1. Komunikator 

Komunikator disini adalah pihak Kebtm binatang Surabaya Kebun 

Binatang Surabaya sebagai sarana dan prasarana konservasi ex-situ, reset, edukasi, 

dan rekreasi flora dan fauna. Dengan mempresentasikan penokohan yang 

diposisikan sebagai ternan dan mengajak anak-anak untuk berpetualang bersama. 
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2. Komunikan 

Komtmikan disini adalah anak-anak dengan rentang usia antara 4-10 tahlUl 

yang menukai hewan dengan gambaran psikografis seperti telah dijelaskan 

sebelumnya. 

3. Pesan 

Pesan yang akan disampaikan disini adalah mengajak anak untuk melihat 

secara langsung dan lebih dekat ke hewan-hewan yang ada di KBS pada beberapa 

media juga akan dimasukkan pesan secara singkat bahwa disana mereka bisa 

berinteraksi dengan hewan seperti memberi makan, menaiki hewan dan foto 

bersama. 

4. Keyword 

Keyword yang dipilih yaitu "lihat lebih de kat", ini sesuai dengan hasil 

polling bahwa anak-anak ke KBS bertujuan lllltuk melihat berbagai macam hewan 

secara langsung. Keyword ini akan meujadi dasar pemikiran untuk visual dan 

bentuk pesan yang akan disampaikau. 

5. TaglinePromosi 

Untrrk tagline dipilih "lihat lebih dekat, lebib nyata" , tagline disini lebih 

diperjelas dari sisi pemilihan kata-katanya karena target adalah anak-auak maka 

pemakaian bahasa harus sederhana dan jelas agar dapat dimengerti. Kata-kata diatas 

adalah peugembangan dari keyword yaitu "lihat lebih dekat" yang kousepuya 

berasal dari hasil survey penglllljllllg KBS bahwa anak-anak pergi ke kebun 

biuatang tujuan utamanya agar bisa melihat satwa secara langsung. 
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Tabel Penemuan Konsep & Keyword 
Pengertian Kebun Binatan 

Kebun Binalang merupakan suatu 
tempat penyenggaraan dan 
pelestarian satwa-satwa yang 
terancam punah sekaligus sebagai 
sarana edukasi bagi masyarakat 
tentang hewan sehingga 
masyarakat bisa melihat dan 
mempelajari berbagai macam 
hewan aslinya lebih dekat, jelas 
dan nyata. 

I 
Wawancara dengan para 

juru fot<> KBS 
Urutan rating jenis pose toto yang 
disukai pengunjung pada umumnya: 

1. Berfoto ketika menaiki hewan 
2. Berfoto dengan langsung 

memegang hewan . 
3. 6erfoto dengan background 

hewan . 
4. Berfoto dengan background 

suasana alam yang bagus. 
5. Berfoto dengan background peta 

atau tulisM KBS . 
6. Foto dengan benda-benda unik 

seperti fosil ala~ tengkol'ilk 
hewan 

dari tlga rating teratas 
Kesimpulannya masyarakatpaling 
menyukai jika bisa leblh dekat 
dengan hewan 

Hasil Wawancara dengan 
pengurus KBS 

Menurut pihak KBS pengunjung paling 
antusias jika binatang yang dipamerkan 
dapat: 

- Oisentuh (unta, kifang, rusa) 
- Ollepaskan untuk berfoto (Orangutan, 

burung nuri, kakatua) 
- Oinaiki (unia, gajah) 
- Aktif, lincah dan sehat 

Dari data-data tersebut maka 
dipilihlah keyword lebih dekat 

dengan harapan dengan 
penggunaan keyword dan tersebut 
bisa merangsang keinginan anak 

untuk berkunjung ke KBS 

Keyword: 
Lebih dekat 

4.7 Strategi Media 

Data Perpustakaan KBS 

Kematian satwa banyak terjadi 
akibat pengunjung memberi 
makanan yang bukan seharusnya, 
walau sudah ada papan larangan 
pengunjung serlng tergoda 
memberi makanan karena tingkah 
blnatangnya yang serlng 
mengacungkan Iangan meminta 
makanan, (pengunjung suka ketika 
mereka bisa berinteraksi dengan 
binatang) 

Hasil Polling 

Hasil polling yang disebarkan ke 
pengunjung KBS bahwa mereka 
pergi kesana lebih dart 80% 
mengatakan karena a)akan dan 
keinginan anak mereka, sedangkan 
menurut mereka anak-anak ke 
Kebun binatang karena lngln 
melihat hewan 

Media yang akan dipergunakan dalam Promosi Kebun Binatang Surabaya 

kali ini didasarkan pada efektifitas media yang digunakan untuk rnendukung kegiatan 

tersebut, agar terlihat lebih menonjol dan mendapat perhatian lebih dari anak-anak 

maka media yang akan digunakan menggunakan bentuk yang agak lain dari media 

standar media tersebut akan dikelompokkan menjadi dua yaitu? 

1. Penggunaan media above the line. Membidik media yang tepat disesuiakan 

dengan kondisi sosial, psikologi, dan keseharian anak-anak. Media yang 

digunakan adalah: 
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a. lklan Televisi 

Mempunyai jangkauan sangat luas dan sangat cocok untuk menjangkau 

wilayah Jawa Timur yang menjadi cakupan wilayah dalam Promosi ini, 

media iklan televisi ini akan ditayangkan pada saat jeda film-film kartun 

favorit. Walaupun Iklan Televisi mempunyai biaya yang tinggi tetapi 

dalam kasus KBS memang diperlukan, ini sesuai dengan salah satu 

strategi yang cocok dengan tipe Rekreasi yaitu Strategi Konsentrasi, 

Strategi ini memerlukan penggunaan semua dana iklan dalam satu 

periode. Hal ini masuk aka! untuk produk-produk yang hanya memiliki 

satu musim penjualan atau hari libur. 1 Selain itu dipilihnya media 

televisi adalah : 

1) Survey A.I.O menunjukkan bahwa 34 dari 41 anak menonton 

Televisi pada waktu senggang. 

2) Dengan media Televisi maka dapat menjangkau geografis pasar 

yang mencakup wilayah Jawa Timur dengan lebih cepat dan luas 

dibanding media lainnya. 

3) KBS adalah sarana rekreasi yang memiliki potensial untuk ramai 

dikunjungi pada hari libur, dengan Iklan televisi maka akan 

berhemat waktu promosi. Apalagi pada hari libur anak mempunyai 

banyak waktu senggang yang biasanya mereka gunakan untuk 

menonton televisi (survey A.I.O) 

b. Iklan Majalah 

Iklan majalah disini akan ditampilkan di majalah anak-anak populer 

seperti Bobo, dengan iklan majalah segmentasi bisa lebih fokus ke 

segmen yang dituju hal ini karena ada beberapa kelebihan majalah 

1 Philip Kottler, 2003, Manajemen Pemasaran Jilid 2, II ed, INDEKS-Gramedia. 
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yaitu selektivitas geografi dan demografi tinggi, kredibilitas dan 

prestise, mutu Tenggang waktu pembelian ruang iklan lama, beberapa 

reproduksi tinggi, tahan lama, tidak ada pembaca selain pembelinya. 

c. Billboard 

Billboard disini akan dipasang di jalan Raya di depan KBS, dengan 

memasang billboard disana selain bisa berhemat karena itu adalah 

wilayah KBS sendiri lokasi itu juga strategis apalagi ukurannya yang 

cukup besar, satu billboard lagi dipasang di kawasan pintu masuk 

Surabaya, hal ini akan menjadi tanda seakan-akan bahwa KBS adalah 

salah satu unggulan kota ini, dengan memasang di pintu masuk kota 

Surabaya maka kemungkinan akan dilihat orang-orang luar Surabaya 

juga lebih besar mengingat segmen potensialnya adalah masyarakat 

luar. 

2. Stategi Promosi lainnya 

Dalam hal ini adalah roadshow ke sekolal1-sekolah dasar. Adapun 

media yang akan digunakan adalah media below the line antara lain: 

a. Stiker 

Stiker memiliki daur hidup yang relatif panJang dan memiliki 

tlekSlbilitas yang sangat tinggi. Memungkinkan untuk ditempel di 

semua tempat. Disini juga akan ditempelkan gratis di kendaraan 

pengendara. Stiker bisa berfungsi sebagai iklan berjalan. 

b. Pin 

Merupakan salah satu media yang paling digemari oleh semua umur. 

Bisa dijadikan tanda pengenal I identitas pemakainya, dan dapat 
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diapakai dimana saja, kapan saja, dengan biaya yang murah namllll 

memiliki daur hidup panjang. 

c. Poster 

Poster memuat infonnasi singkat yang menjadi media pengingat untuk 

penyampaian pesan, karena memungkinkan untuk dipasang di dinding 

kamar, ruang kelas, atau madding. Poster ini nantinya juga mempunyai 

2 versi yaitu versi standar dan versi timbul, untuk versi timbul 

menggunakan beberapa lapisan tambahan agar tampilan terlihat 

menarik, versi timbul ini digunakan pada kondisi sekolah itu : 

I) Sekolah favorit biasanya sering menjadi tujuan poster-poster 

dengan segmen anak-anak, dengan poster yang terdiri dari 

lapisan-lapisan maka akan terlihat unik sehingga diharap bisa 

lebih memancing perhatian. 

2) Biasanya ada tempat tertentu untuk menaruh poster, jika sekolah 

itu merupakan salah satu sekolah yang banyak menjadi tujuan 

pemasangan poster maka dengan poster yang berlapis-lapis akan 

mengurangi kemungkinan bahwa poster KBS tertumpuk poster 

lainnya. 
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Simulasi tampilan output poster dengan lapisan tambahan 

dan poster ukuran standar 

d. Display Pop-Up 

Display dengan hiasan bentuk binatang-binatang KBS akan dibagikan 

ke kelas-kelas setelah roadshow dan kunjungau dari Pihak sekolah ke 

KBS, dalam kelas display ini sangat berguna untuk menempatkan, 

jadwal piket atau jadwal pelajaran , pigura ini hams dibuat semenarik 

mungkin agar guru dan murid tertarik untuk memasangnya di kelas, 

jika pigura terpasang maka akan menjadi reminder dalam waktu yang 

lama. 
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e. Pengecatan ulang bangunan depan 

Tampilan KBS dari luar tampak kurang atraktif, dengan memanfaatkan 

bagian-bagian kosong dari dinding-dinding antara KBS-Joyoboyo 

maka Pengecatan ulang bangunan depan disini digunakan sebagai 

pembentuk dan penguat kesan baru KBS untuk anak. 

4.7.1 Timeline Distribusi dan penayangan Media 

Dibawah ini adalah jadwal distribusi dan penayangan media, KBS sangat 

potensial dikunjungi pada liburan sekolah dan hari libur~ bulan Juni dan Juli adalah 

saat-saat liburan sekolah sedangkan agustus adalah ulang tahun KBS dan juga 

perayaan HUT Rl. 

Bulan Juni Juli Agustus 

Mlnggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
Pengecatan ulang 
bangunan depan 

Billboard 

lklan TV 

Poster 

!klan Majalah 

Pin* 

Sticker* 
Display Jadwal Pop-
up** 

* Dibagikan pad a waktu roadshow dan keluarga yang datang berkunjung dengan minimal 6 orang 

... Dibagikan pada waktu roadshow dan rombongan sekolah 

4 
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4.8. Konsep Visual 

Visual sangatlah penting sebagai kesan awal yang akan ditangkap oleh 

orang yang melihat, Pembaca pertama-tarna memperhatikan gambar dan gambar 

tersebut harus cukup kuat untuk menarik perhatian2
. Konsep visual disini akan 

menggunakan bentuk visual dan karakter kartun yang cerah dan, hal ini dikarenakan 

oleh : 

1. Hasil survey pada pengunJung KBS yang ternyata menemukan bahwa 

kunjungan mereka ke KBS mayoritas karena keinginan sang anak (anak 

sebagai inisiator). 

2. Hasj] survey AJO yang hasjJnya mengatakan bahwa acara favorit mereka 

adalah kartun 3 3 anak dari 41 responden 

3. Dari hasil survey AIO hanya 4 anak yanag memilih gambar smga asli 

sedangkan 3 7 lainnya memilih visual kartun. 

21 anak 16 anak 4 anak 

Untuk lebih sistematiknya sistem visual maka dapat diurutkan sebagai berikut: 

1. Warna: 

Menggunakan banyak warna sehingga menimbulkan kesan cena dengan 

dominan warna gradasi antara hjjau dan kuning, warna-warna itu akan 

menghasilkan kesan kesegaran, keremajaan, dan kesuburan sesuai dengan 

keadaan KBS yang rimbun. 

2 Philip Kottler, 2003, Manajemen Pemasaran Jilid 2, 11 ed, INDEKS-Gramedia. 
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2. Layout: 

Layout cenderung berwama-warni dengan banyak garnbar dan pesan yang 

secu.kupnya, ini karena pada masa anak -anak gam bar dan visual rnasih 

menjadi daya tarik utama. 

3. Gaya garnbar: 

Gaya gambarnya disini adalah karakterisasi anak yang lucu dan 

menggernaskan, disini karakter ini akan bertindak sebagai narator sehingga 

anak juga akan lebih mudah rnencerna pesan yang disampaikan. Gaya gam bar 

yang nantinya akan saya pakai terinspirasi dari serial TV Franny's feet, karena 

secara teknik pembuatannya tidak sesulit karakter kartun konvensional yang 

menggambar frame by frame tetapi menggunakan tween dan motion sehingga 

tidak perlu menggarnbar bagian tubuh terlalu banyak. 
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4.8.1 Konsep dan Alternatif Karakter 

Alternatif Karakter Visuall : 

Karakter diatas adalah pengembangan dari hasil AIO, yaitu pelajaran yang 

cukup disukai adalah kerajinan tangan. Pada kerajinan tangan salah satu media yang 

paling populer adalal1 kertas-kertas warnaJ kertas lipat. Karakter Visual diatas 

dengan gaya vector yang flat ditambah shadow pada setiap bagian tubuhnya 

mengesankan bahwa karakter itu adalah bagian kertas yang bertumpuk-tumpuk, 

dengan mata yang mirip manik-manik karakter ini mewakili AIO Kerajinan tangan. 

Alternatif Karakter Visual 2 : 
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Karakter diatas mempunyai wajah yang lugu dengan visual warna yang 

simple mempunyai kesan anak-anak terutama anaak TK karena proporsi tubuhnya 

yaitu kepala besar dengan badan dan kaki kecil , memptmyai kesan ringan karena 

detail yang minim. 

Alternatif Karakter Visual 3 : 

Karakter diatas dibuat sedikit berbeda dengan menegsampingkan bentuk 

proporsional manusia pada umumnya, hasilnya adalah karakter yang berbeda dan 

unik, karakter ini mempunyai visual yang cenderung berbeda daripada visual-visual 

umumnya diharapkan dapat lebih mencuri perhatian anak. 

AJternatif Karakter Visual 4 



Togas Akhir- PD1581 62 
Perancangan Promosi "KEBUN BINATANG SURABAYA" Untuk Merangsang 
Peningkatan jumlah Pengunjung Melalui pendekatan Pada Anak 

Karakter diatas memakai penggambaran anak yang sedikit gemuk dan kulit 

yang lebih hitam diharapkan bisa memberikan nuansa yang lebih lokal karena 

sasaran potensial adalah penglUljtmg dari luar Surabaya, kepalan tangan dan kaki 

dibiarkan bebas seperti karakter Game Ray-Man. 

Alternatif Karakter VisualS: 

.... .. .. 
Dengan bentuk wajah yang lebih sedikit dewasa tangan kecil panjang dan 

baju yang sederhana diharap dapat membuat keunikan tersendiri bagi anak-anak 

yang melihatnya. Karakter ini mempunyai proporsi dan wajah yang lebih dewasa 

seperti Anak SD. Penggambaran ini berkesan lincah dan ringan dengan 

menggunakan gaya verktor dan detail yang minim. 
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Alternatif Karakter Visual 6 : 

• 

Ini adalah karakter yang mempunyai wajah cendenmg ke bentuk bayi 

dengan penggambaran karakter yang pendek gemuk dan berwajah besar tetapi 

menggunakan pakaian lokal. 

Alternatif Karakter Visual 7 : 

Lain dari gambaran anak -anak diatas karakter ini berfonnat bitmap, 

dengan format bitmap karakter mempunyai kelebihan bisa menjadi lebih detail dan 
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bervolume karena memakai pewarnaan shading, gambaran visual diatas adalah 

gambaran visual yang sekarang cenderung banyak dipakai uaitu karakter yang imut, 

mata besar dan pipi bersemu merah. 

Alternatif Karakter Visual 8 : 

Sarna dengan karakter no mer 7, karakter ini memakai format bitmap jadi 

gambar bisa lebih detail dan bervolume, karakter diatas memakai penggambaran 

anak desa dengan memakai atribut-atribut pakaian desa dan wajah yang kecoklatan, 

karakter ini diharap bisa memberi keunikan tersendiri dengan pemilihan karakter 

yang bemuansa lokal. Krakter diatas mempunyai kesan anak desa, lugu, aktif , 

sedikit nakal tapi tetap menggemaskan. 
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4.8.2 Konsep dan Alternatif Layout 

Alternatif Layout Desain 1 : 

Layout Disini memvisualisasikan anak-anak yang berkumpul jadi satu 

dengan binatang-binatang KBS, ini melambagkan kasan keakraban dan kehangatan 

bersama dengan memakai beragam karakter hewan yang populer. 
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Altematif Layout Desain 2 : 

Layout diatas menggambarkan suasana KBS yang tenang dan hijau 

dengan warna-warna cerah tetapi karakterisasi simple lebih ringan dari layout 

sebelumnya, dengan warna hijau gradasi cerah dan mempunyai border membentuk 

daun di pojok kiri atas dan pojok kanan bawah sehingga sistem grafis terlijat lebih 

rapt. 
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Alternatif Layout Desain 3 : 

Layout ketiga menggambarkan perpaduan binatang dan rimbunnya 

tumbuh-tumbuhan di KBS sehingga visual lebih selaras, untuk visual yang satu ini 

karena gambarnya berformat bitmap maka karakter bisa menjadi Iebih detail dan 

bervolume. 
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4.8.3 Konsep dan Alternatif TV Commercial 

Alternatif TV Commercial 1 : 
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Alternatif TV Commercial 2 : 
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Alternatif TV Commercial 3 : 

91-'h• rloaddlan d..e t1. t..n..~ng tetcepat 
dtd001a 

gwu Bllldl.lng n*"I>Unyao4 l<llalU I td<l 
dt Alttlla dan ...,..up;alUin karf'f'IOI'a ... 
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4.8.4 Pemilihan Gaya Visual 

Alternatif desain diatas diambil tiga terbaik yang sesuai untuk mewakili 

citra KBS di mata anak. Untuk memilih satu yang cocok bagi anak-anak maka 

diadakan survey mengenai mana yang paling disukai mereka. Hasil survey tersebut 

disebarkan dan diisi oleh anak-anak dengan rentang usia 4-10 tahun. Survey 

tersebut berhasil mengumpulkan 28 responden dan hasilnya bisa dilihat pada 

diagram dibawah ini: 

• 

- .... 
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Dari hasil survey tersebut karakter no.2 dan no.3 mendapatkan suara yang 

seimbang, pada akhirnya karakter ketiga yang terpilih karena mewakili citra anak 

lokal dimana hal tersebut bisa menjadi ciri khas karakter yang kuat. 

Layout desain dan halaman juga ikut dipollingkan kepada anak-anak dan 

hasilnya bisa dilihat pada chart berikut ini: 

25 
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Pada survey layout desain , desain layout nomor tiga mendapatkan suara 

jauh lebih tinggi dari kedua desain layout lainnya, ini berarti anak-anak lebih 

menyukai desain yang cendenmg ramai dan ceria dengan gambar suasana. layout 

ini akan dikembangkan dan dikombinasikan dengan karakter yang telah terpilih 

sebelumnya 



BABV 

IMPLEMENT AS! DESAIN 



Tugas Akhir- PD1581 76 
Perancangan Promosi "KEBUN BINATANG SURABAYA" Untuk Merangsang 
Peningkatan jumlah Pengunjung Melalui pendekatan Pada Anak 

BABV 

IMPLEMENTASI DESAIN 

5 .1. Stan dar Promosi 

Untuk mensistemkan visual dan komunikasi dari berbagai medianya maka 

diperlukan standar grafis untuk promosi KBS kali ini, standar grafis itu adalah : 

1. Menggunakan gambar suasana 

2. Disetiap media selain tertera logo juga tertera slogan utama, lebih "dekat" 

disetiap medianya 

3. Komposisi gambar suasana binatang, tumbuhan (alam) dan anak 

4. Selalu isertai gambar narator yaitu Ayu dan Tole 

5. Font memakaijenis Hobo medium. 

5.1.1 Font 

Dalam desainnya visual dari promosi KBS ini ada 2 macam font utama 

yaitu Hands me dow11 dan Hobo, font tersebut dipilih karena bisa mewakili image 

anak yang akan disampaikan disini: 

1\e Cl"\c.k \wown f oa )""'PS over 6 l6&'J «loCJ 

6\,WefCJl.\)k.lft\rlopqn't~'J& 

A~C.bEFCa\\IJ~\.MNOtQlST\NWlCYZ 

123'&78,0 
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Font ini mempunyai ujung yang lembut cocok dipasangkan sebagai font yang dekat 

dengan anak karena seperti diketahui benda-benda atau mainan untuk anak dibuat 

tumpul agar lebih nyaman dipegang dan tidak melukai. 

Font yang kedua yaitu font jenis Hobo, font ini digunakan untuk tagline 

dan pesan yang akan disampaikan, font Hobo ini digunakan untuk mengimbangi 

font hands me down sehingga tampilannya bisa lebih serasi. 

HOBO: 

abcdefE!hUklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUUWXYZ 

1234561890 

5.1.2 Warna 

Wama yang digunakan adalah perpaduan warna-wama cerah dengan 

warna alam yang segar. Menggunakan Perpaduan tanaman hijau bebatuan dan 

warna alami lainnya, tokoh utama menggunakan pakaian warna alam yaitu 

perpaduan kuning dan coklat. 

Penggunaan warna yang cerah dan berwarna-warni diharapkan dapat 

menarik perhatian anak lebih besar ini karena pada masa-anak-anak warna-warni 

yang cerah sangat dekat dengan dunia mereka, ini bisa dilihat dari berbagai 

aksesori, mainan, acara televisi dan barang-barang untuk anak kebanyakan 

berwarna-wami cerah. 
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5.1.3 Logo 

Logo yang digunakan memakai font "Hand me down" yang mempunyai 

karakter mirip anak kecil yaitu pendek dan membulat pada ujungnya. Tulisan utama 

berwama putih dengan outline hijau disekitamya, putih disini melambangkan 

bersih, selama ini banyak orang mengidentiflkasikan bahwa KBS jorok , untuk itu 

warna putih disini digunakan sebagai lambang bahwa KBS bersih dan warna 

hijaunya adalah warna alam melambangkan rimbunnya dan segamya KBS. 
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5.1.4 Gaya gambar 

Gaya gambar yang digunakan dibuat murni menggunakan software 

pengolah gambar secara digital dengan mengekspose ciri-ciri utama binatang dan 

dikombinasikan dengan tampilan wajah yang lucu menghasilkan gaya gambar 

binatang mirip seperti boneka, dibawah ini adalah beberapa contoh gaya 

gambarnya. 
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5.1.5 Karakter 

Karakter utama menggunakan penggambaran dua tokoh utama yaitu Tole 

dan Ayu sebagai anak desa yang pintar, ingi tahu, berani dan lincah. Karakter ini 

antinya akan bertindak sebagai narator agar anak mudah memahami pesan yang 

akan disampaikan. Penggunaan karakter dengan penampilan anak desa diharapkan 

mampu mencuri perhatian karena selain dari target utama adalah anak-anak luar 

kota visualisasi seperti ini masih jarang digunakan untuk anak, jadi hal itu tentunya 

bisa menjadi keunikan tersendiri yang bisa diharapkan nantinya bisa masuk ke 

ingatan anak secara lebih baik. 

A. Tole 

Tole adalah anak desa yang berani, aktif, pandai, lincah, ingin tahu dan sedikit 

nakal. Penggambaran tole , visualisasinya yaitu anak dengan rambut kuncung 

yang suka tersenyum dengan giginya yang tanggal satu, selalu membawa 

ketapel kemana-mana memakai baju tanpa lengan benvarna kuning. 
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B.Ayu 

Ayu adalah anak perempuan ternan sekelas Tole yang mempunyai sifat aktif, 

penyayang binatang, ceria dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. 

Penggambaran ayu adalah anak perempuan dengan rambut dikepang dua, 

berwajah chubby, memakai baju batik dengan wama tanah. 

5.2. Strategi Media 

Disini akan dijelaskan strategi dari media yang akan dipakai beserta 

gambarannya . TV commercial akan dipakai sebagai media utama mengingat 

karakteristik dan hasil survey yang menunjukkan bahwa media ini adalah media 

yang disukai anak-anak, media ini akan didukung media lainnya seperti Poster 

iklan, majalah, billboard dan gimmick. 
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1. TV Commercial 

Karena target utama adalah ana.k-ana.k luar kota di Jawa timur yang luas 

sedangkan peak season KBS adalah di waktu liburan sekolah yang singkat 

ma.ka dengan diguna.kannya media TV commercial ma.ka selain lebih luas 

jangkauannya akan berhemat wa.ktu, tenaga dan tempat. Strategi seperti ini 

digunakan juga oleh beberapa tempat wisata seperti , dufan, sea world, 

kolam renang atlantis, Ciputra Waterpark dan beberapa media lainnya yang 

pada bulan iklannya dirasa.kan mulai gencar pada bulan Juni tahun ini 

melalui TV Commercial. 
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Screenshoot TV Commercial 
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Diatas adalah screenshoot dari TV commercial KBS, sinopsis dari cerita iklan 

TV tersebut adalah : 

Tole bertanya pada guru tentang ciri-ciri gajah, bu guru menjelaskannya 

dengan gambar, temyata gambaran bu guru jauh dari gambaran gajah 

sebenamya, tiba-tiba ada suara "ingin lihat mereka dekat, di Kebun Binatang 

Surabaya tempatnya" lalu Tole dan ayu berkeliling ke Kebun Binatang 

Surabaya, menikmati berbagai pengalaman seu karena mereka bisa melihat 

lebih dekat. 

• Durasi Iklan ini adalah 60 detik. 

• Frekuensi penayangan tertinggi pada hari Senin - Jumat pada sinema 

liburan anak di RCTI selama 2 minggu (minggu liburan) selain itu juga 

pada hari Minggu pagi pada film-film kartun 

• Perkiraan harga 15 Juta sekali tayang. 

2. Iklan Majalah 

Iklan majalah ini digunakan karena karakteristik majalah yaitu fokus ke 

segmen yang dituju hal ini karena ada beberapa kelebihan majalah yaitu 

selektivitas geografi dan demografi tinggi, pada rubrik surat-menyurat di 

Mentari juga mayoritas anak-anak dari daerah-daerah, Iklan ini sendiri akan 

dipasang di bagian belakang majalah agar terlihat lebih jelas, bahkan agar 

iklan tersebut terlihat tidak perlu membeli majalah tersebut, hanya melihat 

belakangnya. Pada setiap pemasangan iklan ini ada bonus sticker nama untuk 

ditempel di buku pelajaran. Iklan majalah ini bersifat tematis dengan 

mengambil salah satu adegan dalam iklan televisinya yang digambarkan 

secara lebih mendalam, ada tiga seri iklan majalah yaitu seri aquarium, gajah 

dan seri foto dengan hewan : 
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Kelloo BIDatana Suraballa 
Jl. SetaR No. I S4JraOon 
Thtl>. f031J 5674708 

Tiga iklan majalah berseri 
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3. Poster 

Poster disini dipilih karena selain rnurah juga rnudah terlihat apalagi untuk 

target anak-anak yang pastinya berkurnpul setiap hari di sekolah. poster ini 

nantinya berukuran A2 karena gambar yang ada di dalamnya sebagian 

berukuran kecil dan rnenggarnbarkan suasana KBS rnaka jika ukurannya 

besar akan lebih rnudah rnelihat isinya. Pesan daarn poster rnernbawa pesan 

yang sarna dari iklan televisi tetapi dalarn bentuk garnbar still. 

Visual poster dengan menggambarkan gambaran suasana KBS 
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4. Billboard 

Billboard selain kelebihannya dapat dilihat berulang-ulang billboard disini juga 

bisa menjadi signage sebagai tanda keberadaan Kebun Binatang Surabaya 

karena target promosi ini adalah masyarakat luar kota Surabaya yang belum 

kenai jalan-jalan di Surabaya. 



Togas Akbir- PD1581 89 
Perancangan Promosi "KEBUN BINATANG SURABAYA" Untuk Merangsang 
Peningkatan jumlah Pengunjung Melalui pendekatan Pada Anak 

Simulasi penempatan billboard 

5. Display Jadwal 

Display jadwal ini semacam modifikasi dari pigura biasa yang difungsikan 

sebagai tempat atau display untuk jadwal piket atau pelajaran, display ini 

adalah bonus yang akan diberikan untuk sekolah yang membawa banyak 
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muridnya ikut serta ke KBS dalam bulan promosi , display jadwal ini 

berukuran A3 dan digunakan di dinding kelas. Media ini diharapkan bisa 

menjadi reminder yang kuat dan bertahan lama dalam kelas bahkan sampa1 

pergantian siswa barn. 

6. Pengecatan ulang bangunan depan 

Karena visual dari promosi ini salah satunya untuk membentuk citra yang sesuai 

bagi anak-anak maka relief batu yang berbaris sebanyak 30 buah akan diberi 

sentuhan warna, relief tersebut akan di cat ulang agar tercipta nuansa yang lebih 

pas untuk menarik minat anak. Pengecatan ulang ini penting karena relief-relief 
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tersebut adalah bagian dari tampilan luar KBS yang bisa menarik pengunjung 

untuk: datang 

Tampilan luar KBS sekarang 

Simulasi tampilan setelah pengecatan ulang 
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Tampilan luar reliefKBS sekarang 

Simulasi tampilan luar reliefKBS setelah pengecatan ulang 

7. Pin 

Pin adalah media untuk segala umur yang disukai anak -anak, pin ini nantinya 

akan dibagikan sebagai hadiah bagi keluarga yanag berkunjung ke KBS selama 
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bulan Juni dan juli, pin ini juga akan berfungsi sebagai iklan berjalan melalui 

perantara pemakai. 

8. Sticker 

Sticker ini nantinya akan dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Sticker nama untuk ditempel di buku pelajaran, diberikan sebagai 

bonus majalah. 
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Dengan memberikan sticker untuk buku-pelajaran maka sticker 

tersebut mempunyat kemungkinan lebih tinggi sebagai media 

promos1 beijalan untuk anak-anak dalam satu kelas dengan 

perantara anak yang menggunakan sticker tersebut, karena masa 

promosinya di bulan transisi antar kenaikan kelas maka sticker 

dengan type seperti m1 mempunyat kemungkinan besar untuk 

ditempel di buku pelajaran yang barn. 

2. Sticker untuk kendaraan ditempelkan gratis di mobil yang parkir di 

laban KBS pada bulan promosi yaitu bulan Juni-Agustus 2007. 

Sticker iui selain sebagai hadiah gratis bagi pengunjuug yang parkir 

di KBS juga bisa sebagai media promosi berjalan di jalan-jalan raya. 



BABVl 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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BABVl 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil rancangan Promosi ini adalah dari suatu 

permasalahan jik:a diteliti lebih lanjut banyak celah dan kesempatan tak terduga 

yang ternyata bisa menjadi solusi untuk menyelesaik:an masalah yang ada. Seperti 

KBS yang ternyata mayoritas pengunjung adalah masyarakat luar kota dan yang 

mengajak kesana ternyata anak-anak bukan orangtua. Promosi hanya sebagai 

sarana komunikasi agar masyarakat tahu dan terangsang untuk berkunjung, jika 

KBS ingin memberikan kepuasan yang maksimal harus disertai dengan perbaikan

perbaikan dari dalam juga agar pengunjung tidak mendapati kesalahan persepsi 

bahwa apa yang dikomunikasikan ternyata lain dari apa yang sebenamya ada. 

Bagaimanapun juga berhasil tidaknya promosi tidak tergantung dari hasil penelitian 

saja tetapi juga ada faktor pasar dinamis yang perubahannya bisa sangat cepat dan 

tidak terduga, dengan kata lain hasilnya tidak bisa diprediksi secara pasti. 

6.2. Saran 

Walaupun begitu penelitian ini masih belumlah sempurna, dimana peneliti 

juga masih dalam tahapan belajar, maka dari itu saran dan kritik yang membangun 

sangat diharapkan untuk bisa lebih baik dalam peuelitian yang selaujutnya. 
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KUESIONER PENGUNJUNG 
KEBUN BINATANG SURABAYA 

: ....... .............. .... ... .. .. .. .. ....... .... Tahun 

a ... ... ............. Tahun 

b .. ...... ........ ... Tahun 

c .......... ... ...... Tahun 

ri salah satu abjad yang sesuai! 

Berapa rata-rata pendapatan keluarga anda dalam satu bulan? 

a. dibawah Rp500.000 

b. Rp500.000- Rpl.OOO.OOO 

c. Rp l.OOO.OOO- Rp1.500 .000 

d. Rp1.500.000- 2.000.000 

e. Lebih dari 2.000.000 

Siapakah yang mempunyai keinginan atau ide untuk berkunjung ke KBS? 

a. Orangtua 

b. Anak dengan umur .......... th 

c. Saudara 

d. Lainnya ... ..... ... ......... ........................... . 

acara-acara dan fasilitas wisata di KBS dibawah ini yang belum anda ketahui atau barn 

anda ketahui sekarang (boleh lebih dari satu) 

a. Perpustakaan dan museum 

b. Taman permainan anak (permainan menaiki robot-robotan dll) 

c. Animal show (pertunjukan hewan) 

d. Menaiki perahu mengelilingi KBS 

e. Feeding time (memberi makan hewan di waktu tertentu) 

f Aquarium 

g. Menara KBS 

di KBS sangat memuaskan baik dari jurnlah dan kondisi fisiknya 

a. Sangat setuju 

Setuju 

c. Biasa saja 

tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 



Suasana alam (tumbuh-tumbuhan dan pohon) di KBS sangat memuaskan 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Biasa saja 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat tidak setuju 

Kebersihan di KBS sangat memuaskan 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Biasa saja 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat tidak setuju 

Yang paling anda sukai di KBS adalah 

a. Hewan-hewannya 

b. Suasana alaminya 

c. Kebersihannya 

d. Fasilitas dan permainan (pilih salah satu) 

a. Petpustak:aan dan museum 

b. Taman permainan anak (permainan menaiki robot-robotan dll) 

c. Animal show (pertunjukan hewan) 

d. Menaiki perahu mengelilingi KBS 

e. Feeding time (memberi makan hewan di waktu tertentu) 

f. Aquarium 

g. Menara KBS 

e. Lainnya .. ... ... ...... ..... .. ........ .... .... ................ . 

' ert>an1dm:gan harga ticket masuk dan fasilitas wisata di KBS memuaskan 

Sangat Setuju 

Setuju 

Biasa saja 

Tidak Setuju 

Sangat tidak setuju 

Terimakasih banyak atas waktu yang anda sediakan 



KUESIONER TENTANG 

KEBUN BINATANG SURABAYA (KBS) 

. ····· ····· ·· ··· ···· ····· ·· ···························· ······ ···· ···· ·· ·········· ···· Umur : .... .. .. .. ..... .... Tahun 

· salah satu abjad yang sesuai! 

Tahukah anda tentang Kebun Binatang Surabaya (KBS)? 

a. Ya ( teruskan ke nomer selanjutnya) b. Tidak (Berhenti sampai disini) 

Kapan terakhir kali anda berkunjung kesana? 

a. Tahun 2006 ini 

b. Antara tahun 2004-2006 

c. Antara tahun 2000-2004 

d. Sudah lama sekali sewaktu masih kecil 

e. Tidak pernah, hanya sekedar tahu 

Apa yang anda pikirkan pertama kali saat mendengar kata KBS? 

··· ····· ······ ··········· ·· ····· ·· ··· ···· ··· ··· ··· ···· ······· ··· ·· ······· ·· ···· ··· ··· ··· ········ ·· ······ ·· ··· ·· ·········· ·· ··· ···· ······· ·············· 

············ ·· ·· ········· ······· ·· ··· ····· ··········· ··········· ··· ···· ·· ····· ·· ···· ··· ················ ···· ··· ····· ········ ·· ·· ······· ···· ··············· ·· 
anda terakhir kali mendengar atau membaca berita tentang KBS? 

itu lebih ke arab mana? 

b. Biasa saja c. Negatif d. Lainnya 

anda mempunyai rencana berkunjung ke KBS dalam waktu dekat, berikanlah alasannya? 

.................... .. .. .. .. . ... ......... ............ ··· ····· · ... ........... . ........ . .. . ... ....... .. ............ ... .. . 

.. .. . ... ... ...... .... .. ... ... ... .... .. .. . .. . ... .... .. .. . ... ... ... ... .. . ... .... .. ... ... ... .. . .. . ... .. .... .. .. .. .. . 

"bandingkan tahun-tahun sebelumnya bagaimana kondisi KBS menurut anda? 

Meningkat (lebih baik) b. Sarna saja c. Menurun (Memburuk) d. Tidak tahu 

anda bahwa KBS salah satu penanda/icon atau bisa disebut sebagai bagian penting dari 

Surabaya yang perlu dilestarikan, dipertahankan bahkan dikembangkan? 

a. Sangat setuju 

Setuju 

c. Biasa saja 

d. tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

-.ll\..wuGu• beberapa saran untuk kemajuan KBS ... ... ... ......... .. .. .. .. .. .. .. .. ...... ... ..... .. .......... .... ... ... ... ... .. . 

··· ·· ····· ·· ··········· ········ ········· ······ ··· ······· ········ ··· ·· ·· ········ ·············· ····· ·· ······ ··· ·· ·· ···· ·· ·· ···· ········· ····· ··· ··· ·· ····· 

···· ·· ····· ········ ·· ··· ····· ······· ········ ·· ·· ···· ··· ···· ··· ············· ······· ·········· ················· ···· ·· ······· ···· ··· ··· ····· ····· ········ ·· 



SURVEY A.I.O (Activities Interest Opinion) 

: laki-laki/perempuan 

kari Jawaban yang paling sesuai, masing-masing pertanyaan hanya satu 
ban. 

TIVITIES 

Apa yang sering kamu lakukan pada saat istirahat di sekolahmu 
a. Belajar 
b. Mengerjakan tugas 
c. Bermain bersama teman 

1. Petak umpet 
2. Kejar-kejaran 
3. Beteng-betengan 
4. Lainnya ... ...... ... .. ... ... . 

d. Membeli jajan 
1. Snack 
2. Gorengan 
3. Permen 
4. Ice cream 
5. Makanan berat (nasi/mie) 
6. Lainnya .... .... ......... . 

e. Membaca di perpustakaan 
1. Buku pelajaran 
2. Ensiklopedia 
3. Buku cerita 
4. Majalah 
5. Lainnya ................... .. . 

f. Ngobrol dengan teman-teman 
g. Jalan-jalan berkeliling 
h. Lainnya ... .. ... .... .. ......... ........... . . 

berangkat ke sekolah menggunakan 
Jalan kaki 
becak 
Sepeda motor 

e. Mobil 
f . Lainnya ...... .. .... ... ............ ..... . 

kamu mengikuti kegiatan lain selain sekolah? 
a. Ya (lanjut kebawah) b. Tidak (langsung lanjut keno 4) 

1. Ekstra kulikuler sekolah 
a) Pramuka 
b) Menggambar 
c) Menyanyi 
d) Bela diri 

1. Karate 
2. Silat 
3. Jujitsu 
4. Lainnya ...... ................... . 

e) Tari 
f) Bermain musik 
g) Pecinta Alam 
h) Renang 
i) Lainnya ........... .. ... .. ...... .. . 

2. Diluar Ekstra kulikuler sekolah 
a) Mengaji 
b) Les balet 
c) Les bahasa inggris 



d) Les pelajaran 
e) Les komputer 
f) Aritmatika/Kumon 
g) Lainnya ...... ... ... .. .... ..... .... . 

Permainan yang sering kamu lakukan bersama teman-teman adalah 
a. Petak umpet 
b. Kejar-kejaran 
c. Beteng-betengan 
d. Lompat tali karet 
e. Gobak sodor 
f. Patillele 
g. Layang-layang 
h. Sepakbola 
i. Mobil mobilan 
j . Robot robotan 
k. Bermain boneka 
I. bermain menjadi lbu, bapak dan anak 
m. Video game (sebutkan judul permainan) 

1) Sepakbola 
2) Racing 
3) Adventure 
4) Action 
5) RPG 
6) Lainnya 

n. Lainnya .... ... .... .. ..... .. ... ...... ... . 

Olahraga yang sering kamu lakukan 
a. Sepakbola 
b. Badminton 
c. Tennis 
e. Lari 
r Voli 
g. Basket 
h. Kasti 
i. Renang 
j . Lainnya ...... ..... ........ .... .... ............ .. ...... . . 

Apa yang kamu lakukan di rumah jika ada waktu senggang? 
a. Nonton TV 

1. TVRI 
2. TransTV 
3. RCTI 
4. SCTV 
5. ANTV 
6. TPI 
7. INDOSIAR 
8. Lativi 
9. TV? 
10. Global TV 
11 . Metro TV 
12. Lainnya .... ...... ... .... ......... . 

b. Lihat VCD 
1. Kartun 
2. Action 
3. drama 
4. Misteri 
5. Detektif 
6. Komedi 
7. Lainnya ............................... . 

c . Mendengarkan radio , Stasiun radio: ............................. . 
d. Mendengarkan musik 

1. Pop 
2. Rock 
3. Alternatif 
4 . R&B 
5. Dangdut 
6 . Anak 
7. Disco 



8. Classic 
9. Metal 
10. Lainnya ... ... ...... .. .. ... .......... ....... ....... . . 

Frekuensi : ..... ........... ....... ... .... .... .. . 

e. Tidur 
f. Makan , jenis makanan: .... ..... .. .... .. ..... ......... ..... .. . 
h. Ngemil , jenisnya .... .. .. .. ... .. ..... ....... .. .. .. .......... ...... . 
i. Belajar 

a. Matematika 
b. Agama 
c. PPKN 
d. IPS 
e. IPA 
f. Bahasa Indonesia 
g. Bahasa lnggris 
h. Bahasa Daerah 
i. Kerajinan tangan 
j . Lainnya ... .. ... ......... ... ......... .... .. ... .... ..... .. ........... . 

j . Membaca 
1) Majalah , Nama dan jenis majalah : ... .. .... .. .. ........ .. ...... ........ ......... . 
2) Koran , Nama koran : .. ........ .... .... .. ..... ............ ........... ..... ...... ... .. . 
3) Buku cerita , Judul buku : .. ................. ............. ...... .............. ... ...... ..... .. . 
4) Komik , Judul komik ..................... .. .......... .. ............................. .. .. . 

Frekuensi : ..................... ......... ... ... . . 

k. Lainnya .. ...... ... ... .. ... .... ....... .. .... ......... ... ... ... ........ ... ....... .. . 

Kemana kamu sering pergi jika ada satu hari libur? 
a. Mall 
b. Tempat permainan 

1} Taman Remaja Surabaya 
2) Timezone 
3) Funpolis 
4) Pasar malam 
5) Lainnya .... .. ............ .. 

c. Toko buku 
d. Restauran 

1} Fast food , nama restauran: ............ .. ........ .. .. 
2) Restauran biasa 
3) Restauran padang 
4) Lainnya 

e. Kolam renang 
f. Tempat wisata 

1) Kebun binatang 
2) Agrowisata 
3) Pegunungan 
4) Pantai 
5) Lainnya ...... .... ........ .. ........ .. 

g. Museum 
h. Lainnya .. ....... .. .... .... .......................... .. ..... ..... .. .... .. .... .... .............. .. 

kamu berlangganan majalah/tabloid? 

a. ya (lanjut kebawah) b. Tidak (lanjut ke interest) 
1) Bobo 
2) Bocil 
3) Princess 
4) Mentari 
5) Akua anak saleh 
5) Lainnya ........... ..................... . 



Pelajaran yang paling kamu sukai di Sekolah adalah 
a. Matematika 
b. Agama 
c. PPKN 
d. IPS 
e.IPA 
f. Bahasa Indonesia 
g. Bahasalnggris 
h. Bahasa Daerah 
i. Kerajinan tangan 
j . Lainnya ... ..................... ....... .. .......... ..... . 

Acara TV favoritmu adalah: (sebutkan karakter favorit dan alasannya) 

1. Kartun : 
a. Spongebob 
b. Dora the explorer 
c. Doraemon 
d. Dragonballz 
e. Sailor moon 
f. Digimon 
h. Hamtaro 
i. Fairy Odd parents 
j . Street football 
k. Rugrats 
I. Sinchan 
m. Franny's feet 
n. Powerpuff girls 
o. Batman 
p. Captain Tsubasa 
q. Naruto 
r. lnuyasha 
s. Ranma Y2 
t. Lainnya .... ................. .. ............ .. 

2. Infotainment : 
a. Kabar-kabari 
b. Kiss 
c. Hot shot 
d. Go spot 
e. Check n ricek 
f. was-was 
g. Bibir plus 
h. Insert 
i. Bulletin sinetron 
j . kroscek 
k. Lainnya .. ...... .......... .. .................. ........ . 

a. Cincin 
b. liontin 
c. Bintang 
d. Hidayah 
e. Rahasia llahi 
f. Kuasa llahi 
g. lnikah rasanya 
h. Lorong waktu 
i. Bawang merah & Putih 
j . Juragan Jengkol 
k. Tera Jana 
I. Bang Toyib 
m. Si Yoyo 
n. Anakku bukan anaku 
o. Aku bukanlah Untukmu 
p. Samson betawi 
q. Pinokio 
r. Malin kundang 
s. Habibi dan habibah 



t. Ratapan anak tiri 
u. Mimpi manis 
v . lmpian Cinderella 
w. Lainnya ........................... .............................. . 

Olahraga : 
a. Boladiator 
b. La figa 
c. Liga Champion 
d. Liga spanyol 
e. F1 
f. Tinju 
g. Bulu tangkis 
i. Lainnya ........................................................ . 

News : 
a. Nuansa pagi 
b. Bulletin siang 
c. seputar Indonesia 
d. Liputan 6 
e. Pojok kampung 
f. Lainnya ......... ...... ....... ... ... .. ... .............. . 

Reality Show : 
a. Bedah rumah 
b. Uang kaget 
c. Katakan cinta 
d. H2C 
e. Playboy kabel 
f Fear factor 
g.Kontak jodoh 
h. Lainnya ... ..... .. .. ..... ...... ...... ... ..... .......... . 

Kriminal : 
a. Silet 
b. Buser 
d. Sergap 
e. Tangkap 
f. Lainnya ...................... ... ... ....... ............ . 

Talent show : 
a. AFI 
b. Indonesian idol 
c. KDI 
e. boyband TPI 
f. Akademi Pelawak Indonesia 
g. Pildacil 
f. lainnya ....... .. ........... ..... .. ......... ........... . 

lebih menyukai cerita yang bagaimana 
a. Cinta 
b. Petualangan 
c. Pertarungan 
d. Fiksi 
e. Misteri 
f . Komedi 
g. Edukasi 
h. Detektif 

Persahabatan 
Cerita agama 
Lainnya .. ... ....... .... ........ ...... .... ... .. ........ . 

favoritmu adalah? Sebutkan juga nama/judul bacaan tersebutf 
a. Majalah 
b. Tabloid 



c. Koran 
d. Komik 
e. Buku cerita 
f. Lainnya 

Hewan yang paling kamu sukai adalah ? sebutkan juga alasannya: 
a. Harimau 
b. Singa 
c. Gajah 
d. Unta 
e. Kuda nil 
f. Kuda 
g. Kancil 
h. Kijang 
i. Rusa 
j. Cheetah 
k. Beruang 
I. Monyet 
m. Orangutan 
n. Burung , jenis: .......................... . 
o. Buaya 
p. Kura-kura 
q. Ular , Jenis : .............. .. ...... . 
r. lkan , Jenis : ...................... .... . 
s. Komodo 
t. kanguru 
u. Jerapah 
v. Babirusa 
w. Lainnya ................ ............. ..... ........ . 

Wama favoritmu adalah: 

Musik yang paling kamu sukai adalah? Sebutkan band/penyanyi favorit beserta lagunya 
a. Pop band/penyanyi favorit :.............................. Lagu Favorit : ................ ..... .......... . 
b. Rock bandlpenyanyi favorit :.............................. Lagu Favorit : ........ ............ . .......... . 
c. R&B bandlpenyanyi favorit :.. ... ... .. .. .................. Lagu Favorit : .... .. .. .. .. .. . ... ... ... .... .. . . 
d. Dangdut band/penyanyi favorit :........ ...................... Lagu Favorit : ... ..... ..... ........... .. ..... . 
e. Jazz bandlpenyanyi favorit :........ .. .... ................ Lagu Favorit : ..... ........ ... ... ......... ... . 
f. Disco bandlpenyanyi favorit :. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . Lagu Favorit : ... ... ... ... ..... .. .. ... ... .... . 
g. Techno bandlpenyanyi favorit : .............................. Lagu Favorit: ............. ...... ............. . 
h. Hip-hop band/penyanyi favorit :..................... ... ...... Lagu Favorit : .... ...... ...... .. ... .... .... .. . 
i. Classic band/penyanyi favorit :. ... ........... ... ...... ...... Lagu Favorit : .......... .. ... .......... ...... . 
j. SKA band/penyanyi favorit :.. ... .. ........... .. ... ....... Lagu Favorit : .......... ............... ...... . 
k. Oldies band/penyanyi favorit :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lagu F avorit : ............................... . 
I. Lainnya .. ..... ............. . 

a. b. C. 



Apakah anak-anak sekarang menyukai video game? 
a. Ya b. Tidak 

Apakah perlu belajar diluar sekolah 
a. Ya b. Tidal< 

Apakah kamu sering memperhatikan poster atau pengumuman disekolahmu? 
a. Ya b. Ttdak 

Apakah ekstra l<ulil<uler itu pentfng? 
a. Ya b. Tidal< 

Apakah kamu suka memperhatikan binatang ? 
a. Ya b. Tidak 

Kamu lebih menyuk.ai serita. bergambar kartun daripada sungguhan waJau ceritanya sam a. 
a. Ya b. Tidak 


