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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perancangan 

Ambrose dan Harris (2003) menjelaskan bahwa untuk melakukan perancangan 

diperlukan pengetahuan tentang elemen dan dasar konsep.  Menguasai dasar 

merupakan langkah yang penting untuk menghasilkan suatu karya. Dasar konsep 

pada suatu karya akan disadari pembaca karena penggunaan visual dan ilustrasi 

telah tersaring oleh konsep yang akan digunakan. 

 Dasar dari konsep perancangan desain dapat dikuasai dengan cara selalu 

mengaplikasikan suatu konsep desain pada saat merancang suatu karya. Dengan 

memiliki suatu konsep yang menggunakan elemen dan prinsip desain dapat 

menghasilkan perancangan yang memudahkan pembaca untuk mengerti apa yang 

dibahas pada perancangan tersebut. (hlm. 7). 

2.1.1. Desain Komunikasi Visual 

Samara (2007) menjelaskan bahwa desain adalah penyatuan dari pengetahuan dan 

keterampilan. Desain memerlukan usaha yang luar biasa seperti harus mengerti 

konsep dasar bentuk, komposisi dan segala hal yang ingin dirancang. Setelah 

menguasai dasar desain, hal yang perlu dipikirkan oleh desainer adalah bagaimana 

cara menggunakan dasar-dasar desain untuk menarik perhatian pembaca. 

Pemilihan warna, penambahan emosi, penggunaan foto serta karya yang 

dihasilkan berupa foto atau video merupakan hal yang dipikirkan dalam desain. 

(hlm. 7).  
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2.1.2. Prinsip Desain 

Supriyono (2010) dalam bukunya yang berjudul Desain Komunikasi Visual Teori 

dan Aplikasi menjelaskan bahwa perancangan desain terdiri dari prinsip-prinsip 

desain. Desain visual memiliki aturan-aturan yang harus diikuti agar suatu karya 

memiliki komposisi yang baik, layout harmonis dan memiliki kesatuan. Dengan 

menguasai prinsip desain, aturan tersebut dapat dilanggar untuk menarik perhatian 

massa tentang sesuatu yang baru dan berbeda. Desainer grafis yang telah 

berpengalaman tidak lagi fokus dengan prinsip desain tetapi bagaimana menarik 

perhatian massa dengan melakukan hal yang baru. (hlm. 87). Prinsip desain 

tersebut diuraikan menjadi: 

2.1.2.1. Keseimbangan 

Komposisi desain dibilang seimbang bila suatu karya terkesan memiliki 

berat yang sama di kedua sisinya. Terdapat dua jenis keseimbangan yaitu 

keseimbangan formal dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan formal 

secara jelas terkesan seimbang sedangkan keseimbangan asimetris terdapat 

sisi yang tampak tidak seimbang tetapi terkesan seimbang. (hlm. 88). 

 

Gambar 2.1. Balance 

(http://bobby-parker.com/architectural-rendering-blog/balance) 
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2.1.2.2. Tekanan (Emphasis) 

Emphasis memberikan suatu informasi atau elemen desain menjadi 

mencolok dengan demikian pembaca dapat mengetahui informasi yang 

ingin disampaikan dan paling diutamakan dari karya tersebut. Penekanan 

suatu informasi digunakan agar dapat menarik perhatian pembaca dan agar 

informasi penting tersebut disadari oleh pembaca. (hlm. 91). 

 

Gambar 2.2. Emphasis 

(https://visme.co/blog/visual-hierarchy) 

 

2.1.2.3. Irama 

Irama adalah pola penggunaan dari suatu elemen visual secara berulang-

ulang. Irama memiliki dua jenis yaitu repetisi dan variasi. Variasi adalah 

pengulangan suatu elemen visual disertai dengan perubahan bentuk, posisi 

atau ukuran. Variasi sering dianggap menarik karena tidak menimbulkan 

efek bosan kepada karya tersebut. Variasi membuat suatu elemen visual 

tampak mencolok dan menarik perhatian pembaca.  
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Repetisi adalah penggunaan suatu elemen visual secara stabil dan tidak 

mengalami perubahan bentuk, posisi atau ukuran. Repetisi menciptakan 

kesatuan dan meningkatkan kenyamanan pembaca. (hlm. 95). 

 

Gambar 2.3. Rhythm 

(https://visme.co/blog/visual-hierarchy/) 

2.1.2.4. Kesatuan 

Suatu karya dianggap memiliki sifat kesatuan bila unsur-unsur desain pada 

suatu karya berkesan harmonis dan satu. Prinsip kesatuan dapat 

dimunculkan bila mengulang warna, bidang, garis atau elemen yang sama 

pada setiap halaman. Menggunakan jenis huruf untuk judul dan huruf pada 

badan karya juga membuat suatu karya memiliki sifat kesatuan. (hlm. 97). 

 

Gambar 2.4. Unity 

(https://www.mindfueldaily.com/livewell/osaics-disparate-pieces-comprising-unity-in-art/) 
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2.1.3. Elemen Desain 

Rakhmat Supriyono (2010) dalam bukunya yang berjudul Desain Komunikasi 

Visual Teori dan Aplikasi menjelaskan bahwa terdapat beberapa elemen visual 

yang perlu untuk diketahui dan dipelajari agar dapat menciptakan suatu karya 

yang memiliki sifat harmonis, komunikatif dan menyenangkan untuk pembaca. 

Dengan menguasai elemen dasar visual karya dapat menarik perhatian pembaca 

karena adanya sifat harmonis dari penataanya dengan benar. (hlm. 57). Elemen 

desain tersebut diuraikan menjadi: 

2.1.3.1. Garis  

Garis diartikan sebagai jejak dari suatu objek. Garis hanya memiliki 

ketebalan dan panjang dan tidak memiliki kedalaman. Oleh karena itu, 

garis sering disebut sebagai elemen satu dimensi. Garis memiliki berbagai 

jenis wujud yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Garis lurus 

mengartikan kaku dan formal kemudian garis lengkung memberi kesan 

lembut dan fleksibel. (hlm. 62). 

 

Gambar 2.5. Line 

(https://deyphotos.wordpress.com/elements-of-design/) 
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2.1.2.2. Bidang 

Bidang adalah elemen visual yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. 

Bidang memiliki bentuk yang geometris dan bentuk yang tidak beraturan. 

Bidang geometris berkesan formal sedangkan bidang yang berbentuk tidak 

beraturan memiliki kesan dinamis dan tidak formal. Area kosong juga 

dapat dibilang sebagai bidang. Bidang kosong perlu untuk digunakan 

karena sangat berpengaruh untuk kenyamanan baca. (hlm. 68). 

 

Gambar 2.6. Bidang 

(https://designshack.net/articles/inspiration/use-abstract-geometry-to-create-stunning-designs/) 

2.1.2.3. Warna 

Warna adalah elemen visual yang dapat dengan mudah menarik perhatian 

pembaca. Penggunaan warna yang kurang tepat dapat merusak nilai karya, 

tidak menggunakan warna juga membuat karya tampak kosong dan sepi. 

Tetapi jika menggunakan warna dengan tepat, warna dapat membantu 

menciptakan mood yang baik kepada karya pada saat karya dibaca oleh 

pembaca.  
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Warna juga membantu suatu karya untuk tampak lebih menarik dan warna 

memberi informasi lebih kepada pembaca karena dapat memperjelas suatu 

benda, ilustrasi maupun karya sehingga memudahkan pembaca untuk 

mengerti sesuatu. (hlm. 70). 

 

Gambar 2.7. Colour Wheel 

(https://labmuffin.com/why-do-flakies-look-different-over-different-bases/) 

2.1.2.4. Gelap – terang (value) 

Nilai gelap terang dalam desain visual disebut sebagai value. Kontras 

value sangat mempengaruhi background dan elemen disekitarnya. Kontras 

value digunakan untuk memberi tahu informasi dan pesan yang penting. 

Penggunaan warna yang kurang kontras menciptakan kesan tenang 

sebaliknya warna yang kontras memberi kesan semangat. (hlm. 80). 

 

Gambar 2.8. Value 

(https://artandchill.weebly.com/sketchbook/value-definition) 
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2.1.2.5. Format 

Untuk mempermudah penyusunan elemen-elemen desain perlu untuk 

memberu urutan dari informasi yang dianggap penting hingga kurang 

penting. Informasi penting menggunakan ukuran yang lebih besar dan 

tebal agar lebih mencolok. Perbedaan ukuran membantu pembaca untuk 

melihat yang perlu untuk diutamakan. Penyusunan harus diurutkan dari 

yang sangat penting hingga kurang penting. (hlm. 85). 

2.1.4. Layout 

Carolyn Knight dan Jessica Glaser (2003) menjelaskan bahwa jarak kosong 

adalah elemen desain yang paling penting dalam pembuatan layout seperti 

penambahan gambar, ilustrasi, informasi dan jenis huruf yang akan digunakan 

agar dapat membuat pembaca mengerti lebih mudah apa yang disampaikan dalam 

buku. Akan tetapi masih banyak yang tidak menyadari pentingnya layout. (hlm. 

8). 

 

Gambar 2.9. Layout 

(https://visme.co/blog/layout-design/) 
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2.1.5. Grid 

Beth Tondreau (2009) menjelaskan bahwa grid digunakan untuk mengorganisir 

jarak dan informasi untuk pembaca. Grid sudah digunakan dari sejak dulu, 

desainer menggunakan grid untuk merapikan suatu informasi dan visual yang 

berada di suatu karya. Hingga sekarang grid juga menjadi suatu alat yang penting 

yang diandalkan oleh para profesional. (hlm. 8). Grid terdapat beberapa jenis 

yaitu: 

2.1.5.1. Single Column Grid 

Pemilihan jenis huruf adalah hal yang penting pada halaman single-column 

dengan konsep yang telah ditetapkan untuk menyesuaikan grid jenis ini . 

Jenis huruf dan ukuran huruf jelas sangat berpengaruh pada halaman 

karena mengisi halaman tersebut tetapi akan lebih sempurna jika 

memikirkan proporsi dan jarak yang akan digunakan. (hlm. 22). 

 

Gambar 2.10. Single Column Grid 

(Layout Essentials, 2009) 
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2.1.5.2. Two Column Grid 

Grid dua kolom dapat mengontrol lebih banyak elemen pada sebuah 

halaman. Kolom yang rapi membuat ukuran gambar lebih fleksibel dan 

memberi jarak yang besar. Grid jenis ini biasanya digunakan pada luar 

negeri untuk memberikan dua informasi yang sama dengan bahasa yang 

berbeda agar lebih dapat dipahami. (hlm. 28). 

 

Gambar 2.11. Two Column Grid 

(Layout Essentials, 2009) 
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2.1.5.3. Three Column Grid 

Three Column Grid dianggap sebagai desain yang paling sukses karena 

sederhana dan dapat digunakan dalam berbagai macam konsep desain. 

Halaman tampak luas dan memiliki bagian kosong untuk membantu 

penambahan elemen pada suatu buku. Jika perancangan terisi dari gambar 

dan tulisan maka grid jenis inilah yang paling tepat. (hlm. 42). 

 

Gambar 2.12. Three Column Grid 

 (Layout Essentials, 2009) 
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2.1.5.4. Multi Column 

Grid jenis ini berisi informasi dengan jumlah yang besar. Dengan kolom 

dengan konsep yang unik membuat pembaca untuk sulit mengikuti arah 

baca. Oleh karena itu perlu penambahan informasi atau ilustrasi untuk 

mengarahkan arah baca. Sebisa mungkin untuk tetap mengontrol halaman 

agar tetap rapi dan mudah dimengerti. Penggunaan elemen yang terus 

berulang dapat membuat pembaca tidak tertarik dengan buku tersebut. 

(hlm. 52). 

        

Gambar 2.13. Multicolumn 

 (Layout Essentials, 2009) 
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2.1.6. Tipografi 

Robin Williams (2003) menjelaskan bahwa tipografi adalah elemen dasar yang 

digunakan untuk menciptakan sebuah karya. Pada suatu karya terdapat lebih dari 

satu jenis tipografi. Penggunaan tipografi perlu untuk memikirkan berapa ukuran, 

jenis tipografi dan ketebalannya. Pada suatu karya pastinya akan memiliki lebih 

dari satu elemen. Untuk dapat membuat tipografi yang berisi informasi penting 

cukup dengan memainkan kontras yang membuat tipografi dapat lebih mudah 

disadari. (hlm. 125). Terdapat berbagai macam jenis tipografi tetapi Williams 

hanya akan fokus dengan enam jenis tipografi ini: 

2.1.6.1. Oldstyle 

Oldstyle selalu memiliki serif pada lowercase fontnya yang dikarenakan 

angle dari pen. Oldstyle juga memiliki transisi  tebal ke tipis pada fontnya. 

Transisi yang tampak sangat jelas pada font ini dapat digunakan dari tebal 

ke tipis atau tipis ke tebal. Untuk membuat huruf yang diagonal 

dibutuhkan usaha yang berat dan memiliki nama yaitu diagonal stress. 

(hlm. 132). 

 

Gambar 2.14. Tipografi Oldstyle 

 (The non-designer's design book, second edition, 2003) 
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2.1.6.2. Modern 

Setelah berbagai sejarah dilewati, font juga mengalami pengembangan dan 

perubahan seperti layaknya fashion dan style. Pada zaman modern sudah 

tidak menggunakan pen dalam pembuatan font tetapi sudah menggunakan 

digital.Tipografi modern sangat tipis dan tebal pada penggoresannya yang 

membuat tipografi ini elegan. (hlm. 133). 

 

Gambar 2.15. Tipografi Modern 

 (The non-designer's design book, second edition, 2003) 

 

2.1.6.3. Slab Serif 

Slab serif adalah tipografi yang tebal dan digunakan pada zaman revolusi 

industri untuk dapat melihat jelas apa yang diinformasikan meskipun dari 

jarak yang cukup jauh. Tipografi ini semua hurufnya tebal dan tidak 

memiliki transisi tebal tipis. poster agar dapat dengan mudah menarik 

perhatian Tipografi ini disebut juga sebagai Clarendon. (hlm. 134). 

 

Gambar 2.16. Tipografi Slab serif 

 (The non-designer's design book, second edition, 2003) 
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2.1.6.4. Sans Serif 

Sans dalam bahasa bahasa Perancis adalah tanpa, yang membuat Sans 

Serif merupakan tipografi yang tidak memiliki serif atau goresan akhir 

yang terdapat pada setiap huruf. Sans serif tidak memiliki transisi tebal 

tipis pada penggoresannya dan memiliki tebal huruf yang stabil yang 

memiliki sebutan yaitu monoweight. (hlm. 135).  

 

Gambar 2.17. Tipografi Sans serif 

 (The non-designer's design book, second edition, 2003) 

2.1.6.5. Script 

Script adalah teknik tipografi dengan menggunakan semua jenis tipografi 

yang sudah muncul pada saat dan memunculkan tipografi baru dengan 

teknik penulisan pen kaligrafi, pen, kuas ataupun pensil. Script memiliki 

kesan yang mirip dengan penulisan tangan manusia dan kesan tulisan 

kaligrafi tradisional yang jelas. (hlm. 137). 

 

Gambar 2.18. Tipografi Script 

(The non-designer's design book, second edition, 2003) 
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2.1.6.6. Dekoratif 

Tipografi dekoratif sangat mudah untuk diketahui karena jenis ini sangat 

istimewa. Dekoratif mudah digunakan, setiap katanya memiliki ekspresi 

yang tersendiri dari huruf-hurufnya, ekspresi tampak jelas dikarenakan 

adanya hiasan dari tipografi dekoratif. Dekoratif dapat memperjelas apa 

yang ingin anda tujukan kepada pembaca karena dapat suatu emosi yang 

jelas. (hlm. 138). 

 

Gambar 2.19. Tipografi Dekoratif 

(The non-designer's design book, second edition, 2003) 

 

2.1.7. Warna 

Kusrianto (2007) menjelaskan bahwa warna memperjelas gambar dan membuat 

perasaan pembaca untuk dapat merasa tertarik. Selain itu warna digunakan untuk 

membangun sesuatu seperti perasaan dan mood sesuai dengan yang diinginkan. 

Warna dapat memberi pesan dan makna secara. Terdapat beberapa warna yang 

dapat memberi kesan kepada pembaca: 

1. Putih: Kesucian, murni dan bersih. 

2. Hitam: Kematian, kekuatan, misteri dan ketakutan. 
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3. Merah: Cinta, kekuatan, kehangatan dan bahaya. 

4. Orange: Energi dan keseimbangan 

5. Kuning: Harapan, filosofi dan ketidakjujuran. 

6. Biru: Teknologi, kepercayaan dan kebersihan. 

7. Hijau: Alami dan kesehatan. 

8. Coklat: Bumi dan dapat dipercaya. 

9. Ungu: Spiritual dan keagungan. 

10. Abu-abu: Modern dan futuristik. 

2.1.8. Ilustrasi 

Rakhmat Supriyono (2010) menjelaskan bahwa fungsi ilustrasi adalah untuk 

memperjelas teks dan sebagai penekanan dari suatu karya untuk menarik 

perhatian. Ilustrasi dalam desain tidak selalu berupa gambar namun dapat berupa 

goresan abstrak, foto, garis, warna, tekstur , huruf dan unsur lainnya. (hlm. 160-

165). 

2.2. Promosi 

Ardhi (2013) menjelaskan bahwa promosi digunakan untuk mengenalkan sebuah 

acara, produk, jasa dan lainnya yang memiliki nilai jual kepada masyarakat luas. 

Promosi merupakan salah satu strategi yang bertujuan agar target yang ingin 

dituju mengetahui dan tertarik untuk mengikuti suatu acara atau menggunakan 

suatu produk.  
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Kotler dan Armstrong (2008) menjelaskan bahwa dalam promosi juga 

merupakan paduan iklan, promosi penjualan, hubungan dengan audiens, penjualan 

personal dan sarana pemasaran langsung yang akan digunakan oleh pihak 

penyampai pesan dalam memberikan nilai suatu hal dan membangun komunikasi 

dengan audiens. 

Morissan (2010) menjelaskan dalam proses penyampaian diperlukan 

sebuah perantara yang menghubungkan antara penyampai dan penerima pesan. 

Perantara tersebut adalah media, salah satunya adalah media promosi. Media 

promosi adalah sarana yang digunakan untuk memberikan informasi suatu 

produk/ perusahaan/ image/ jasa / acara agar dapat dikenal oleh masyarakat. 

Media promosi harus mampu menyampaikan informasi agar informasi tersebut 

dapat diteruskan kepada masyarakat luas dengan cara yang tepat dan mudah 

dimengerti masyarakat. (hlm. 17). 

2.2.1. Tujuan Promosi 

Ardhi (2013) menjelaskan bahwa tujuan dari adanya promosi adalah sebagai 

medium penting agar promosi yang dilakukan dapat secara efektif dan dapat 

berfungsi sebagai pemecah masalah. Promosi yang dilakukan harus mampu 

memenuhi tujuan dari promosi tersebut. Maka dari itu, tujuan dari promosi adalah 

pencangan awal alasan sebuah kegiatan, perusahaan atau lainnya harus 

dipromosikan dan segala hal yang berhubungan dengan promosi harus 

berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai saat media promosi ini diberikan 

kepada masyarakat agar hasil dari promosi tersebut dapat dicapai sesuai dengan 

yang diinginkan. 
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  Tujuan promosi mempengaruhi bagian lain seperti konsep promosi dan 

jenis media yang akan digunakan serta target masyarakat yang akan dituju dan 

tentu saja melakukan promosi akan menggunakan biaya yang besar untuk adanya 

media promosi tersebut. Apabila ditemukan adanya perubahan dari segi tujuan 

promosi maka akan diubah lagi seberapa efektif suatu media promosi untuk 

masyarakat. Oleh karena itu, cara kita merancang dan memberi tahap-tahap pada 

sebuah acara menjadi hal yang penting agar dapat sesuai dengan tahap dan tujuan 

promosi yang ditentukan. (hlm.78). 

2.2.2. Konsep Promosi 

Ardhi (2013) menjelaskan bahwa sebuah promosi diawali dengan beberapa 

tahapan salah satunya tahap perencanaan yang akan menghasilkan sebuah konsep 

promosi. Konsep promosi berhubungna dengan promosi karena menjadi cikal-

bakal seperti apa media promosi yang akan dibuat serta strategi-strategi apa yang 

akan digunakan agar media promosi yang digencarkan efektif. Hal-hal yang 

mempengaruhi dari sebuah konsep promosi adalah tujuan promosi, target audiens, 

media yang akan digunakan dan biaya promosi yang akan dikeluarkan. Dalam 

tahapan ini juga akan dianalisa masalah-masalah yang ada dan seberapa efektifkah 

media promosi yang dibuat dalam memecahkan masalah tersebut.  

  Dalam proses perencanaan konsep promosi maka aspek yang paling 

diutamakan adalah berkenaan denngan audiens, media promosi harus mampu 

mengakomodir audiens dari segi informasi dan ketertarikan mereka untuk mencari 

tahu tentang acara yang tawarkan. Setelah menganalisis audiens, maka pemilihan 

media juga tak kalah penting karena media. Penggunaan media akan menjadi 
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pertimbangan karena kita harus mampu memahami karateristik setiap media, 

kelebihan dan kekurangannya serta media apakah yang sesuai untuk 

menyampaikan pesan kepada audiens dengan mempertimbangkan karateristik 

setiap audiens. Kemudian kita juga melihat dari aspek penghematan dan 

penggunaan biaya yang tepat untuk sebuah media promosi, jangan sampai media 

promosi yang dibuat justru terkesan sia-sia dan akan menghabiskan anggaran 

dalam hal pembuatan media promosi. (hlm. 82) 

2.2.3. Strategi Promosi 

Sunny & Khoo Kheng Hor (2003) menjelaskan bahwa dalam proses untuk 

mempromosikan sebuah produk /jasa/ acara diperlukan sebuah strategi yang tepat 

dalam hal strategi pemasarannya agar promosi yang kita lakukan dapat berjalan 

efektif dan tepat dengan target yang diinginkan, berikut adalah hal-hal yang 

mencakup strategi pemasaran: (hlm. 238-247). 

2.2.3.1. Definisi Tujuan Promosi  

Proses dari sebuah tujuan promosi akan digunakan untuk menentukan 

hasil tujuan pemasaran. Tujuan promosi memiliki 3 tujuan dasar yaitu :  

a. Promosi harus mampu memberikan informasi kepada audiens tentang 

acara, produk dan jasa agar informasi tersebut dinilai sebuah kebutuhan.  

b. Promosi harus mampu mempengaruhi orang untuk menggunakan acara, 

produk dan jasa yang dipromosikan.  

c. Mengingatkan kepada audiens sebuah acara, produk dan jasa. 

Identifikasi Masalah Promosi 
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Dalam melakukan sebuah perancangan media promosi beberapa 

pertimbangan harus direncanakan dengan tepat karena media promosi 

harus mampu untuk memberi kebutuhan promosi sebuah acara, produk 

dan jasa. Terdapat empat masalah yang dapat dijadikan acuan dalam 

menentukan mengapa media promosi harus ada dan solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut yaitu: 

a. Apakah perlu berpromosi? 

Media promosi perlu untuk diketahui seberapa efektifnya media tersebut 

untuk sebuah acara, produk dan jasa yang pada dasarnya sudah terkenal 

dan hanya dipromosikan berdasarkan informasi dari mulut ke mulut, akan 

tetapi strategi promosi melalui informasi dari mulut ke mulut hanya akan 

terwujud jika suatu acara, produk atau jasa memiliki keunikan 

dibandingkan dengan yang lain. 

b. Apa pesan promosi yang ada? 

Sebuah pesan promosi dibuat agar perancangan dapat diterima dan 

dikuatkan kembali melalui ide yang berbeda. 

c. Jaringan dan alat promosi seperti apa yang akan digunakan? 

Jaringan dan alat promosi dalam mempromosikan sebuah acara, produk 

dan jasa dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu jaringan promosi pribadi 

yang merupakan promosi dengan via telepon dan surat sedangkan jaringan 

promosi non pribadi adalah promosi yang dilakukan satu arah seperti surat 

kabar. 
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d. Bagaimana biaya promosi?  

Biaya dapat menjadi hambatan saat membuat sebuah media promosi 

karena keterbatasan dalam jangkauan yang akan digunakan dalam media 

promosi. Oleh karena itu, perlu untuk memberi tahu berapa biaya yang 

ditetapkan dan beberapa cara yang dapat digunakan dalam pemasaran 

untuk memutuskan biaya sebuah promosi yaitu dengan metode:   

1. Competitive Parity (Kesamaan Kompetitif)  

Pelaku pemasaran akan mencari informasi penetapan biaya 

promosi yang ditetapkan kompetitor. Informasi yang didapat akan 

digunakan sebagai acuan penetapan biaya pelaku pemasaran. 

2. Objective and Task (Tujuan dan Tugas)  

Pelaku pemasaran akan menentukan biaya serta menjelaskan tahap 

dan proses yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan promosi. 

Total dari biaya tersebut yang akan dijadikan sebagai biaya  

promosi. 

3. Percentage of Sales (Presentase penjualan) 

Pelaku pemasaran akan menyusun sebuah biaya yang dinamakan 

biaya promosi. Biaya promosi dibuat berdasarkan pada presentase 

penjualan suatu hal. 

4. Affordable (Keterjangkauan)  

Dalam metode ini, pelaku pemasaran akan mengalokasikan apa yang 

mampu mereka miliki. 
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2.2.3.2. Identifikasi masalah promosi 

Mengatasi masalah promosi dengan menentukan media promosi yang akan 

digunakan dapat menjadi alat bantu agar tujuan promosi dapat tercapai 

dengan menimalisir biaya yang akan digunakan. Dalam strategi 

mempromosikan sebuah acara, produk dan jasa dimulai dari 

mempromosikan kategori yang dinilai paling unik dan memiliki nilai jual 

tinggi dari sebuah acara, produk dan jasa yang dimiliki sehingga 

masyarakat tertarik. Dalam proses pemasaran secara tradisional mampu 

mendapatkan keuntungan yang banyak oleh karena itu diperlukan media 

promosi yang juga banyak. Akan tetapi, pemasaran secara inkonvensional 

menyarankan agar promosi yang dilakukan hanya diberikan sedikit slogan 

sederhana yang mampu mempengaruhi cara berpikir audiens. 

 

2.2.4. Media Promosi 

Supriyanto (2008) menjelaskan bahwa media promosi mengkomunikasikan suatu 

objek, produk, tempat atau budaya dengan gambar atau teks. Media promosi 

adalah suatu sarana yang membantu suatu suatu produk, jasa atau tempat menjadi 

lebih mudah dikonsumsi yang membuat suatu produk atau tempat lebih dikenal 

oleh masyarakat. (hlm. 19). Media promosi dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

2.2.4.1. Above the Line Promotion (ATL) 

Promosi above the line menggunakan media massa yang biasanya adalah 

media utama dalam periklanan, yang berupa televisi, internet, majalah, 
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radio, surat kabar, billboard atau papan reklame dan lain sebagainya. Ciri-

ciri dari promosi above the line adalah: 

1. Media yang digunakan adalah media massa yang dapat dijangkau 

luas oleh masyarakat. 

2. Fokus pada penjelasan ide suatu produk atau tempat kepada 

audiens. 

3. Memiliki target audiens yang luas dan tidak hanya satu titik. 

 

2.2.4.2. Below the Line Promotion (BTL) 

Promosi below the line adalah promosi yang berhubungan langsung 

dengan audiensnya yang bertujuan agar audiens dapat lebih mudah tertarik 

dengan suatu produk. Jenis media yang termasuk dalam promosi below the 

line adalah pameran, seminar, flyer, brosur, pamplet sampel produk dan 

lainnya. Ciri-ciri promosi below the line adalah: 

1. Media yang digunakan adalah kegiatan seminar, pameran, point of 

sales, sponsorship dan event. 

2. Target audiens terbatas hanya berada di satu titik atau sekitar titik 

tersebut. 

3. Promosi below the line dapat berinteraksi langsung dengan 

audiensnya. 
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2.2.5. Persuasi 

Shimp dan Andrew (2013) menjelaskan bahwa persuasi adalah hal yang penting 

untuk sebuah promosi. Komunikasi dengan siapapun dianggap sebagai 

komunikasi persuasif aapabila selama mempunyai sifat yang membujuk, 

mengarahkan seseorang untuk menerima hal yang baru, berupaya untuk 

meyakinkan lawan bicara dan mempunyai sikap yang dapat menarik perhatian 

seseorang. (hlm. 156). 

2.2.6. Etika Persuasi 

Shimp dan Andrews (2013) menjelaskan bahwa persuasi adalah hal yang sering 

menjadi bagian dari kehidupan kita. Persuasi memiliki berbagai jenis dan persuasi 

dapat digunakan untuk hal baik maupun tidak. Persuasi dianggap sebagai bukan 

hal yang salah karena usaha dari persuasi adalah hal yang sulit untuk dipelajari 

dan sulit untuk membuat orang lain menerima apa yang kita sampaikan. (hlm. 

157). 

2.2.7. Bentuk Persuasi 

Shimp dan Andrews (2013) menjelaskan bahwa persuasi dibagi menjadi dua 

bentuk yaitu secara teoritis maupun praktik. Hal yang menjadi penting dari suatu 

bentuk persuasi dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah melihat persuasi 

dari sisi yang sedang melakukan persuasi dengan mempelajari teknik persuasi 

yang sudah pernah dilakukan. Sisi kedua adalah fokus dengan pihak yang 

diberikan persuasi dengan melihat faktor-faktor yang membuat seseorang dapat 

dengan mudah dibujuk. (hlm. 159). 
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2.2.8. Strategi Persuasi 

Shimp dan Andrews (2013) menjelaskan bahwa dalam berbagai bidang kehidupan 

seseorang pasti menggunakan suatu strategi yang berupaya untuk memastikan 

suatu hal terjadi sesuai keinginannya termasuk persuasi. Untuk memberikan pesan 

persuasi terdapat strategi yang membantu suatu persuasi dan mempengaruhi 

tindakan seseorang yang dibujuk.  

2.2.8.1. Komitmen dan Konsistensi 

Tindakan ini adalah ketika seseorang mengambil keputusan dari satu 

pilihan dan tetap bertahan pada pilihan yang telah diambil sebelumnya 

meskipun terdapat berbagai pertimbangan yang dapat merubah pikiran 

seseorang. 

2.2.8.2. Reciprocation (Pertukaran) 

Reciprocation adalah tindakan yang tercipta ketika seseorang yang sedang 

melakukan tindakan membujuk menciptakan sesuatu yang bertujuan untuk 

memancing respon dari seseorang yang sedang dibujuk. 

2.2.8.3. Liking 

Liking digunakan oleh persuasi karena adanya keinginan yang besar atau 

hal yang senang dilakukan seseorang. 

2.2.8.4. Bukti Sosial 

Bukti sosial digunakan untuk memberikan bukti kepada suatu kelompok 

karena kurangnya informasi dari suatu lingkungan. 
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2.2.8.5. Kelangkaan  

Kelangkaan digunakan pada saat ketika sesuatu yang langka jarang 

ditemukan seseorang dan membuat ia berpikir bahwa hal tersebut susah 

untuk didapatkan sehingga membuat seseorang merasa ingin langsung 

memiliki hal tersebut sebelum didapatkan oleh orang lain. 

 

2.2.9. Proses Persuasi 

Shimp dan Andrews (2013) menjelaskan bahwa terdapat empat dasar dalam 

proses persuasi. Proses-proses tersebut adalah: 

2.2.9.1. Argumentasi 

Argumentasi dinilai dari kekuatan yang menjadi hal yang penting untuk 

membuat seseorang untuk mempercayai sesuatu yang kita sampaikan. 

Seseorang lebih mudah percaya dengan suatu pesan yang memiliki 

argumen yang kuat dibandingkan dengan pesan-pesan yang lemah. 

2.2.9.2. Peripheral Cues 

Sinyal periferal adalah hal penting dalam proses persuasi. Adanya sifat 

sinyal periferal dalam suatu persuasi dan adanya pesan-pesan yang 

mendukung suatu proses persuasi akan membantu suatu proses persuasi 

lebih mudah dan lancar. 

2.2.9.3. Communication Modality 

Dalam tahap ini adalah menentukan pemilihan media untuk suatu proses 

persuasi. Media yang digunakan dapat berupa media cetak atau media 
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digital. Menggunakan media digital dapat melebih mudah menarik 

perhatian seseorang. 

2.2.9.4. Receiver Involvement 

Orang yang terlibat dalam suatu proses persuasi akan lebih mudah untuk 

menerima pesan-pesan yang diberikan pada saat proses persuasi 

dilakukan. Persuasi tetap harus mengajak seseorang untuk terlibat dalam 

suatu proses persuasi dengan cara yang berbeda-beda. 

2.2.9.5. Receiver Position 

Persuasi tentu tidak mudah untuk diterima oleh seseorang karena adanya 

respon dari seseorang yang diberikan persuasi dan menyebabkan adanya 

penolakan suatu pesan jika tidak memiliki argumen yang kuat pada saat 

proses persuasi tersebut. 

 

2.2.10. AISAS 

Sugiyama dan Andree (2011) menjelaskan bahwa AISAS digunakan untuk 

melakukan pendekatan kepada target audiens dengan kemajuan teknologi internet. 

AISAS adalah singkatan dari Attention, Interest, Search, Action dan Share yang 

berarti konsumen yang melihat produk, layanan, atau iklan (Attention) akan 

menciptakan rasa ketertarikan (Interest) yang kemudian muncul rasa untuk 

mencari informasi (Search) tentang hal tersebut. Konsumen kemudian membuat 

keputusan untuk melakukan pembelian (Action) dari informasi yang sudah 

dikumpulkan. Setelah melakukan transaksi konsumen menjadi pemberi informasi 

dengan cara berbicara kepada orang lain atau dengan mengirim komentar dan 
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tayangan di Internet (Sharing) yang kemudian membantu produk atau jasa 

tersebut melakukan promosi.  

Pada zaman teknologi, masyarakat dengan mudah mengakses informasi 

atau membagikan informasi yang membuat AISAS (Attention, Interest, Search, 

Action, Share) menjadi sangat efektif pada zaman teknologi ini. Pada zaman 

teknologi ini Dentsu menyarankan mulai untuk menggunakan AISAS (Attention, 

Interest, Search, Action, Share) dikarenakan pengunaan AISAS di zaman 

teknologi sangat efektif. Dentsu menggunakan AISAS sebagai dasar untuk 

melakukan kampanye. (hlm. 71) 

 

Gambar 2.20. AISAS Dentsu Way 

 (The Dentsu Way, 2011) 

 

2.2.11. Pariwisata 

Kodhyat (2007) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan hal yang dibentuk dari 

aktifitas manusia dengan jumlah yang besar. Terciptanya pariwisata karena 

adanya hiburan atau tempat rekreasi yang unik dimilikid dari suatu lokasi. 

Pariwisata adalah cara untuk memajukan perekenomian. (hlm. 51). Pariwisata 

dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu: 
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2.2.11.1. Pariwisata Etnis 

Pariwisata etnis adalah wisata ke tempat kelompok masyarakat tradisional 

yang dianggap masih tinggal bersama alam seperti suku dayak di 

Kalimantan, suku baduy di Banten dan sebagainya. 

2.2.11.2. Pariwisata Budaya 

Pariwisata budaya adalah wisata ke daerah yang masyarakatnya masih 

mempertahankan budaya ldan gaya hidup lama yang dianggap ketinggalan 

zaman. 

2.2.11.3. Pariwisata Sejarah 

Pariwisata sejarah adalah wisata ke daerah yang memiliki nilai sejarah 

yang tinggi seperti candi-candi, museum, bangunan kuno, monumen dan 

sebagainya. 

2.2.11.4. Pariwisata Alam 

Pariwisata alam adalah wisata ke alam terbuka, lokasi yang dikelilingi 

hutan dan alam yang membuat tempat tersebut tampak unik. Pariwisata 

alam sering dilakukan oleh para pecinta alam karena dianggap memiliki 

daya tarik yang besar. 

 

2.2.12. Wisatawan 

Ismayanti (2009) menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang secara individu maupu kelompok untuk mengunjungi suatu tempat 

yang diinginkan dan bertujuan untuk mendapatkan pengalaman baru, perjalanan 
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baru dan mendapatkan hal baru. Wisata juga dapat dilakukan dengan waktu 

sementara. Kemudian orang yang melakukan aktifitas perjalanan ini disebut 

wisatawan. (hlm. 2). 

2.2.13. Jenis Wisatawan 

Ismayanti (2009) menjelaskan bahwa wisatawan dapat dibagi menjadi beberapa 

jenis yaitu: (hlm. 3). 

2.2.13.1. Wisatawan penjelajah/ Eksplorer 

Wisatawan penjelajah biasanya tidak mengakui bahwa dia adalah 

wisatawan tetapi menganggap dirinya sebagai peneliti. Wisatawan 

penjelajah senang untuk berinteraksi dengan penduduk setempat. 

2.2.13.2. Wisatawan elit 

Wisatawan elit biasanya memiliki kelompok dengan jumlah orang yang 

sedikit karena adanya keinginan untuk menjaga suasa privasinya. 

Kelompok ini mengeluarkan uang yang besar untuk memenuhi semua 

kebutuhan kelompok tersebut. 

2.2.13.3. Wisatawan diluar jalur 

Wisatawan diluar jalur lebih memilih jalur yang tidak banyak diketahui 

wisatawan dan tidak tertarik untuk melewati tempat umum yang telah 

menjadi jalur oleh wisatawan lain yang menyebabkan kelompok 

wisatawan ini mencari jalan yang kurang diketahui orang dan melewati 

jalan tersebut.  
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2.2.13.4. Unsual tourist 

Wisatawan luar biasa adalah kelompok yang ingin melakukan perjalanan 

panjang dan lebih suka perjalanan yang terorganisir dan cara mereka 

adalah menggunakan penyedia jasa untuk melakukan perjalanan wisata. 

2.3. Festival Meriam Karbit Pontianak 

Ahmad Sofian (2014) menjelaskan bahwa meriam karbit akan dibunyikan pada 

saat tiga hari sebelum dan tiga hari sesudah hari raya Idul Fitri. Kemudian 

dimainkan pada saat senja hingga tengah malam dengan puncaknya adalah malam 

Idul Fitri yang terdapat Festival Meriam Karbit yang menjadi tradisi dan 

dimainkan di sepanjang pinggiran Sungai Kapuas. Meriam karbit dimainkan 

saling berhadap-hadapan diantara Sungai Kapuas layaknya medan perang. (hlm. 

22). 

2.3.1. Sejarah Meriam Karbit 

Ahmad Sofian (2014) menjelaskan bahwa permainan meriam karbit dengan awal 

berdirinya Kota Pontianak memiliki hubungan yang erat. Berawal dari perjalanan 

Syarif Abdurrahman Al kadrie yang menyusuri Sungai Kapuas untuk mencari 

tempat yang strategis untuk dapat ditinggali. Pada saat menyusuri Sungai Kapuas 

Syarif Abdurrahman Al kadrie dan rombongannya mendapatkan gangguan suara-

suara mengerikan pada saat akan menelusuri hutan kawasan tersebut. Kemudian 

Syarif Abdurrahman Al kadrie menembakkan meriam ke arah pertemuan Sungai 

Kapuas dan Sungai Landak untuk mengusir suara-suara mengerikan tersebut. 

Setelah penembakan meriam, rombongan mencari peluru meriam yang 

ditembakkan dan kemudian sekitar tempat tersebutlah didirikan Istana Kadriah 
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dan Mesjid Jami. Ada juga pendapat yang mengatakan gangguan menakutkan 

tersebut adalah perbuatan perompak dan penjahat yang berada di perairan Sungai 

Kapuas karena kawasan tersebut strategis tetapi rawan. Ada juga yang 

mengatakan gangguan tersebut perbuatan makhluk halus karena ditemukannya 

ayunan anak yang berada di hutan pada saat penelusuran peluru meriam. (hlm. 19-

20). 

2.3.2. Meriam Karbit 

Ahmad Sofian (2014) menjelaskan bahwa setelah kejadian penembakan meriam 

untuk mengusir gangguan dan telah dibangunnya pemukiman di kawasan tersebut 

dibikinlah meriam karbit yang digunakan untuk sebagai penanda masuknya azan 

maghrib. Pada saat bulan puasa meriam karbit digunakan untuk memberi tahu 

masyarakat Pontianak bahwa waktu maghrib akan tiba dan waktunya untuk 

berbuka puasa.  

 Pada waktu dulu tentu saja belum banyaknya mesjid dan pengeras suara 

yang membuat meriam karbit beralih fungsi untuk memberikan tanda kepada 

masyarakat disana. Kemudian dentuman meriam karbit juga digunakan untuk 

mengumpulkan para warga ke alun-alun Istana Kadriah jika adanya pengumuman 

atau informasi yang akan diberikan kepada warga. (hlm. 21). 

2.3.3. Kampung di tepian Sungai Kapuas 

Terdapat pemukiman atau kampung disepanjang pinggiran Sungai Kapuas. Awal 

dibangunnya pemukiman di sepanjang Sungai Kapuas terjadi secara bersamaan 

dengan terbentuknya Pontianak. Lokasi permainan meriam karbit adalah berada di 

kampung-kampung ini. (hlm. 27). Kampung-kampung tersebut adalah: 
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2.4.3.1. Kampung Bugis 

Kampung Bugis terdapat disekitar Istana Kadariah. Pada awalnya 

kampung ini ditinggali oleh para pengikut Sultan Syarif Abdurahman 

Alkadrie pada saat melakukan penjelajahan membuka lahan di hutan untuk 

pertama kalinya. (hlm. 28). 

2.4.3.2. Kampung Kamboja 

Kampung Kamboja merupakan kampung tertua di Kota Pontianak. 

Pemukiman ini memiliki area yang luas dan didirikan oleh para pedagang 

dari negeri Kamboja setelah mendapat izin dari Sultan. Kampung kamboja 

juga sering ditinggali oleh pedagang dari Malaysia, Cina dan pulau 

Sumatra. (hlm. 28). 

2.4.3.3. Kampung Tambelan Sampit  

Kampung Tambelan Sampit adalah gabungan dari dua nama wilayah yaitu 

Kampung Tambelan dan Kampung Sampit. Sejarah Kampung Tambelan 

Sampit tidak terpisah dari nama Panglima Abdurahman. Ia merupakan 

Panglima Kesultanan Pontianak di masa Sultan Syarif Abdurahman 

Alkadri dan diberi gelar nama yang berasal dari daerah Tambelan. (hlm. 

29). 

2.4.3.4. Kampung Saigon 

Penamaan Kampung Saigon berasal dari tempat asal istri Muhammad 

Yusuf yaitu Saigon. Muhammad  Yusuf adalah saudagar yang merantau ke 

berbagai daerah di Indonesia dan kemudian ke luar negeri Malaysia, 
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Singapura, Kamboja dan Vietnam. Kemudian di Vietnam, Yusuf 

menemukan istrinya yaitu di daerah Saigon. Setelah berumur 58 tahun 

Yusuf kembali ke Pontianak dan tinggal di pemukiman yang  kemudian 

diberi nama Kampung Saigon. (hlm 30). 

2.4.3.5. Kampung Kuantan 

Kampung Kuantan adalah kampung yang dikenal dan diakui oleh 

pemimpin-pemimpin. Kampung kuantan adalah tempat berkumpulnya 

para pemimpin untuk menikmati Festival Meriam Karbit. Kampung 

Kuantan juga merupakan kampung yang memiliki meriam karbit dengan 

ukuran yang paling besar, tempat aman, peserta lomba mengenakan baju 

adat serta memiliki cafe outdoor yang dapat langsung menikmati Festival 

Meriam Karbit. Setelah itu Kampung Kuantan yang dihiasi warna warni 

pada dinding, jembatan dan rumah membuat tempat tersebut diakui 

sebagai Kampung Wisata Kuantan Tepian Kapuas. (hlm. 31). 

 

Gambar 2.21. Kampung Kuantan 

(http://pontianak.tribunnews.com/2018/04/01/pesona-kawasan-wisata-sungai-kapuas-di-kampung-

wisata-kuantan) 
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2.3.4. Pontianak 

Ahmad Sofian (2014) menjelaskan bahwa Pontianak yang disebut sebagai kota 

Khatulistiwa adalah ibukota provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak awalnya 

didirikan pada tahun 1771 dan kemudian menjadi pemerintahan kesultanan pada 

tahun 1778 oleh Syarief Abdurahman AL-Kadrie. Pada tahun 23 Oktober 1771, 

Syarief Abdurahman memimpin dan melakukan penjelajahan dengan menebas 

area hutan di ujung simpang pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. 

Kemudian mendirikan tempat beribadah dan rumah sederhana di daerah tersebut. 

Setelah berkembang tempat tersebut dinamakan Pontianak. (hlm. 11). 

 Pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 1771 dijadikan sebagai hari berdirinya 

Kota Pontianak. Pemberian nama Pontianak dilihat dari beberapa pandangan. 

Pandangan yang pertama adalah berasal dari hantu Kuntilanak atau hantu 

perempuan. Adanya hantu Kuntilanak yang berada di daerah pertemuan Sungai 

Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak.  

Kedua adalah berdasarkan nama pohon punti. Pohon punti menjadi bukti 

sejarah keberadaannya tertulis pada surat rakyat negeri Pontianak kepada Sultan 

Syarief Yusuf Al-Kadrie. Pohon punti berarti pohon tinggi, warga mengatakan 

pohon punti karena kawasan di pulau Kalimantan terdapat banyak pohon-pohon 

tinggi. Ketiga adalah berasal dari nama Pontian yang memiliki arti perhentian. 

Pontianak dulunya adalah tempat perhentian dan persinggahan para kapal-kapal 

pedagang karena wilayah Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang strategis. (hlm. 

12-14). 
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2.3.5. Proses Pembuatan 

Ahmad Sofian (2014) menjelaskan bahwa dibutuhkan tenaga kerja yang besar 

untuk mengangkat bahan dasar meriam karbit yaitu batang kayu. Untuk membuat 

meriam karbit hal pertama yang dilakukan adalah membelah kayu menjadi 2 

bagian dengan ukuran yang sama setelah itu belahan kayu dicukil bagian 

dalamnya. Setelah dicukil, kedua kayu yang dibelah tersebut digabungkan 

kembali dengan rotan. Kemudian batang kayu diberikan lubang untuk dimasukan 

air dan untuk disulut. Tahap terakhirnya adalah pengecatan batang kayu dan 

pemberian ornamen pada batang kayu. Setelah semua tahap telah dilakukan maka 

meriam karbit telah siap untuk dimainkan. (hlm. 34). 

2.3.6. Perawatan Meriam 

Ahmad Sofian (2014) menjelaskan bahwa jika meriam karbit selesai dimainkan 

cara merawat meriam karbit adalah dengan disimpan dan direndam dibawah 

Sungai Kapuas agar mempererat serat pada batang kayu kemudian umtuk 

membunuh serangga yang memakan kayu untuk memiliki daya tahan yang lebih 

lama. Dengan merendam kayu ke dalam lumpur sungai, kualitas sebuah kayu 

akan menjadi lebih baik. Lokasi perendaman disimpan tidak jauh dari panggung 

tempat meriam  karbit disiapkan untuk mempermudah pengangkatan meriam 

karbit ke panggungnya. Penaikkan kayu meriam biasanya dilakukan pada saat air 

sedang pasang untuk memudahkan prosesnya. (hlm. 40). 

2.3.7. Tahap memainkan Meriam Karbit 

Ahmad Sofian (2014) menjelaskan bahwa cara memainkan meriam karbit adalah 

membersihkan meriam karbit dengan air sungai kemudian mengisi air tiga hingga 
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lima ember dan memasukkan karbit tiga hingga lima ons ke meriam karbit. 

Setelah itu menutup lubang mulut batang meriam menggunakan koran yang telah 

dibasahkan dan tunggu sepuluh hingga lima belas menit. Meriam sudah siap dan 

tinggal menyiapkan kayu yang ujungnya dicelupkan minyak kemudian dinyalakan 

api dan tinggal dekatkan api ke lubang kecil meriam karbit dan munculah suara 

keras yang dihasilkan meriam karbit. (hlm. 43). 

2.3.8. Alat & Bahan 

Ahmad Sofian (2014) menjelaskan bahwa untuk membuat dan memainkan 

meriam karbit diperlukan alat dan bahan yaitu: (hlm. 32). 

1. Kayu gelondongan sebagai bahan dasar meriam karbit. Kayu yang 

digunakan biasanya adalah kayu Mabang, Meranti, Laban, Nibung, 

Bengkirai atau Sengon. 

2. Karbit 

3. Rotan 

4. Ban dalam, karung goni atau seng 

5. Paku, Cat dan kuas 

6. Semen atau pasir 

7. Koran bekas 

8. Kapak dan alat lainnya 
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