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BAB III  

METODOLOGI 

 Gambaran Umum  

3.1.1. Bosse Riding Club 

Bosse riding club adalah sebuah club berkuda yang didirikan pertama kali oleh 

Edward Bosse atau yang lebih dikenal dengan Teddy Bosse seorang atlit kejuaraan 

berkuda pada tahun 2008. Awalnya, Teddy bergabung dengan club berkuda 

Anantya Club yang saat ini menjadi kompetitornya. Nama “Bosse” sendiri adalah 

nama keluarga dari Teddy Bosse yang merupakan anak dari Syarial Bosse yang 

juga merupakan atlet berkuda. Memilih “Bosse” menjadi nama club yang juga 

akhirnya menjadi mata pencaharian bosse sebenaranya adalah nama yang pernah di 

impikan oleh Teddy dan bapaknya. “Suatu hari kalau kami punya club, akan kami 

beri nama Bosse”. 

 Pada tahun 2008-2014, Club yang terletak di Komplek Cikeas Ini, 

sebelumnya berada di Pusat pelatihan berkuda Pulomas. Namun, dikarenakan PPB 

Pulomas sedang di renovasi untuk kebutuhan Asean Games 2018, maka seluruh 

club yang berada di Pulomas di pindahkan berpencar satu sama lain.  

 Bosse riding club selama ini focus untuk menyiapkan atlet atlet nasional 

equistarian dalam pengajarannya. Namun, seiring berjalananya waktu, Bosse 

Riding Club telah mengembangkan berbagai macam kelas. Saat ini terdapat kelas 

kelas berkuda seperti equastarian berkuda dan berkuda panahan. Kuda yang 

dimiliki oleh Bosse Riding Club mencapai 25 kuda yang sehat dan terawat. Saat ini 

member dari Bosse Riding Club mencapai 50 member. Dilahan seluas hampir 1 
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hektar ini, Bosse riding club berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik 

untuk para membernya melalui pengajaran yang langsung diawasi oleh Teddy 

Bosse sendiri dan dibantu oleh 7 tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya.  

 Bosse Riding Club memiliki misi mengubah pandangan orang terhadap 

olahraga berkuda yang selama ini hanya dikenal dengan “mahal” saja namun 

olahraganya tidak dikenal menjadi olahraga yang diakui sebagai olahraga yang 

menyenangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.1. Logo Bosse Riding Club 
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3.1.2. Marketing Mix 

Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan bagian dari pemasaran yang 

cukup penting dalam mempengaruhi konsumen dalam memutuskan memakai atau 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan (Kotler, 2002:18). Baruan pemasaran 

dibagi menjadi 4P (Product, Price, Place, Promotion) (hlm.17-18). Dalam hal ini, 

berikut adalah 4P dari Bosse Riding Club : 

 

1. Product 

Product yang ditawarkan dari Bosse Riding Club meliputi horseback riding 

dan horse achery. Horseback riding sendiri adalah product unggulan dari 

Bosse Riding Club sendiri dimana Pak Teddy sebagai owner turun langsung 

untuk memantau coaching member yang dilakukan oleh coach coach 

lainnya. Sementara horse achery adalah berkuda sambil memanah  

2. Price  

Harga horseback riding di Bosse Riding Club adalah Rp 1.500.000 per 

empat kali datang dan dapat digunakan dalam kurung waktu satu bulan 

sedangkan harga dari horseback riding archery adalah Rp 2.000.000 per 

empat kali datang dan dapat digunakan dalam kurung waktu satu bulan. 

3. Place  

Lokasi atau tempat berdirinya Bosse Riding Club adalah di Jl. Kompleks 

Cikeas Indah Blok G No. 2, Cikeas Udik, Gunung Putri, Cikeas Udik, 

Bogor, Jawa Barat 16966, 
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4. Promotion 

Selama ini, promosi yang dijalankan oleh Bosse Riding Club sangatlah 

minim. Mereka hanya mengandalkan Instagram dan twitter sebagai media 

promosinya dan mengandalkan mouth-to-mouth member. 

 

3.1.3. Analisis Media Promosi 

Bosse Riding Club ini selama berdirinya hingga saat ini hanya memiliki sedikit 

media promosi. Pada tahun 2012, Bosse pernah membuat brosur cetakan a5 untuk 

dibagikan kepada member member dan untuk disebarkan ketika mereka mengikuti 

event perlombaan. Selain itu Bosse Riding Club juga pernah memasang iklan iklan 

majalah. Saat ini dari Bosse Riding Club sendiri dalam hal promosi masih bertumpu 

pada pemasaran melalui media social dan mouth to mouth yang dikelola oleh salah 

satu pengurus Bosse Riding Club bidang promosi. Tak hanya dari media social 

(Instagram dan twitter) saja. Bosse Riding Club sudah merencanakan untuk 

membuat media promosi seperti website, brosur, majalah, dsb. Namun, karena 

konsentrasi mereka kepada member member untuk persiapan tanding maka rencana 

itu belum dijalankan. 

 

3.1.4. Data Penelitian 

Dalam merancang media promosi dari Bosse Riding Club, penulis melakukan 

beberapa metode pengumpulan data, yaitu : 
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3.1.5. Wawancara 

3.1.5.1. Wawancara dengan Teddy Bosse 

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 18 Maret 2017 

kepada bapak Teddy selaku pemilik dari Bosse Riding club sekaligus 

sebagai tenanga pengajar berkuda ini di dalam kantor Bosse Riding Club 

tersebut. Dari hasil wawancara kepada bapak Teddy diketahui bahwa Bosse 

Riding Club todak mempunyai media promosi yang baik untuk Bosse 

Riding Club tersebut. Bapak Teddy memang sudah merencanakan untuk 

membuat media promosi yang baik seperti brosur, majalah, website, media 

social dan sebagainya untuk keperluan promosi Bosse Riding Club. Selain 

itu sebagai seorang atlet olahraga berkuda, bapak Teddy merasa “Gemes” 

dengan anggapan masyarakat luas selama ini yang menganggap bahwa 

berkuda adalah kegiatan yang mahal dan sayang untuk dilakukan. 

Masyarakat juga menganggap bahwa berkuda adalah olahraga biasa yang 

tidak banyak mengeluarkan kalori seperti olahraga lainnya. Padahal 

menurut bapak Teddy Bosse, seseorang yang berkuda lebih dari 30 menit 

akan banyak mengeluarkan kalori dan keringat sebanding dengan orang 

yang melakukan fitness selama satu jam. Terlebih olahraga berkuda juga 

merupakan olahraga teraphy untuk anak dan remaja yang berkebutuhan 

khusus dan berkuda juga berkuda akan membentuk tubuh menjadi baik dan 

bagus. Cita-cita dari bapak Teddy sendiri adalah mengajak masyarakat 

khususnya para remaja (untuk sekarang ini) merasakan keseruan berkuda 

dengan harga yang relative murah dibandingkan dengan club lainnya. 
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Selama ini, Bosse riding club terkenal lebih menfokuskan diri membuat 

member membernya menjadi seorang atlet dibanding dengan club berkuda 

lainnya yang juga membuka kelas fun riding. Member tetap dari Bosse 

riding club sendiri kebanyakan dari Jakarta, Depok dan juga Tangerang. 

Rata-rata dari mereka memilih weekend (jumat, sabtu, minggu) sebagai hari 

latihan mereka. Pada proses wawancara ini, bapak Teddy menyatakan 

bahwa target dari Bosse Riding Club sendiri sebenarnya adalah keluarga. 

Mereka ingin mengenalkan bahwa berkuda adalah olahraga keluarga. 

Namun, sekarang ini dimulai dari anak – anak dan remaja yang lebih mudah 

di jangkau untuk memberikan informasi. Selanjutnya penulis melakukan 

wawancara kembali dengan Bapak Teddy Bosse pada tanggal 11 April 2017 

guna mencari informasi lebih banyak tentang berkuda. Hasilnya menurut 

Pak Teddy Bosse jika berkuda memang terlihat keren dan juga elegan. Hal 

itu bisa dibuktikan dengan berkuda sekaligus memanah, kemudian juga bisa 

melakukan dressage jumping dan juga melewati rintangan yang cukup berat. 

Keahlian keahlian yang dimiliki oleh penunggang kuda bisa menjadikan 

sebuah tren baru karena terlihat ‘keren’. 
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Gambar 3.2. Wawancara degan Teddy Bosse 

 

3.1.5.2. Wawancara dengan member Bosse Riding Club 

 Tak hanya dengan pemilik Bosse Riding Club, penulis juga melakukan 

wawancara langsung dan audiens dengan member yang saat itu sedang 

berlatih di Bosse Riding Club tersebut pada tanggal 17 Maret 2017. Penulis 

melakukan tanya jawab mengenai akomodasi menuju kesana, mengetahui 

Bosse Riding Club dari mana dan juga mengapa memilih berkuda sebagai 

olahraga dan memilih Bosse sebagai clubnya. Hasilnya 4 dari 6 member 

yang penulis wawancarai dengan umur rata-rata 15-22 tahun menyatakan 

bahwa mereka bermain kuda karena merasa berkuda adalah suatu hal yang 

menyenangkan dan menantang, berbeda dari olahraga lainnya. Dan 3 dari 6 

member menyatakan bahwa dalam berkuda tidak ada perbedaan antara cewe 

cowo, muda dan tua. Rata rata mereka memilih Bosse Riding Club menjadi 
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tempat pelatihan mereka karena mereka menganggap adanya rasa 

kekeluargaan di Bosse Riding Club. 2 dari 6 yang penulis tanyakan pertama 

kali mengetahui bosse dari social media Bosse (Instagram) dan yang lainnya 

dari mouth to mouth dan mereka mengaku bahwa mereka dengan senang 

hati sharing pengalamannya tentang berkuda dan mengajak teman – 

temannya untuk berkuda juga. Dan menurut mereka sangat perlu sekali 

media khususnya dalam memasarkan dan mempromosikan Bosse Riding 

Club tersebut. 

 

3.1.5.3. Wawancara dengan Alvaro Menayang 

Alvaro Menayang adalah pemenang olahraga berkuda dalam kejualan sea 

games pada tahun 2011 dan 2015. Penulis melakukan wawancara dengan 

Bapak Alvaro untuk mengtahui pandangan seorang atlet berkuda terhadap 

pandangan berkuda di negara Indonesia. Menurut Bapak Alvaro sekarang 

ini, banyak orang orang baru dalam dunia berkuda dan juga berkuda di 

Indonesia sudah semakin maju. Tapi, dari segi pemerintah belum terlalu 

diperhatikan. Hal itu dikarenakan kurangnya sponsor dana dari pemerintah 

ketika ada event event berkuda bahkan cenderung tidak diberi sponsor dana. 

Mereka memilih tanding menggunakan sponsor sponsor swasta yang dicari 

oleh panitia panitia penyelenggara. Menurut bapak Alvaro juga, bapak 

Alvaro menjadikan olahraga berkuda sebagai lifestyle karena olahraga 

berkuda berbeda dari yang lain dan juga terlihat “keren”. 
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3.1.5.4. Wawancara dengan Psikolog remaja 

Penulis melakukan wawancara dengan psikolog remaja Bapak Yeremia 

Steven Tialomon, M.Psi, Psikolog. Wawancara dilakukan guna mengetahui 

perilaku dan kebiasaan para remaja mengingat target dari media promosi ini 

adalah remaja berusia 16-24 tahun. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 

April 2017. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Yere, penulis 

mendapatkan informasi bahwa remaja adalah tahap mereka dalam 

pencaharian jati diri. Dengan demikian hal hal baru yang terjadi di dalam 

lingkungan mereka akan menarik perhatian mereka. Selain itu menurut 

Bapak Yere, Fokus remaja bukan lagi di keluarga seperti pada saat mereka 

masih anak anak, tapi lebih berfokus kepada lingkungan disekitar mereka 

seperti pertemanan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Selain itu, 

seorang remaja perlu cenderung memerlukan pengakuan dari sekitarnya 

bahwa mereka itu “keren” dalam artian, mereka sangat mementingkan 

identitas diri mereka sebagai sebuah keharusan. Tren di kalangan anak muda 

seperti vape, muaythai, camera mirrorless, gigi kawat dan sebagainya terus 

berganti mengikuti perkembangan jaman. Remaja adalah fase dimana hal 

kecil bisa menjadi sebuah tren besar. Hal itu dikarenakan setiap remaja 

memiliki perilaku “ikut-ikutan” yang menurut mereka keren. Maka dari itu 

menurut Bapak Yere diperlukan suatu hal yang bisa memberikan image 

bahwa berkuda itu keren sehingga berkuda bisa menjadi sebuah lifestyle 

baru di kalangan anak remaja bahkan menjadi tren yang baru. 
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3.1.6. Observasi 

Selain wawancara, penulis juga telah melakukan observasi. Metode observasi 

adalah metode penelitian yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data dengan 

mencatat hasil yang peneliti saksikan selama penelitian berlangung. Data didapat 

dengancara melihat, merasakan, mendengerkan kemudian di catat seobjektif 

mungkin (Gullo, 2000:117). 

 Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi Bosse 

Riding Club. Mulai dari memasuki lingkungan penelitian, melakukan interasi 

dengan kuda, pelatih, perawat kuda, dan juga mencoba berkuda. Menurut hasil 

observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 18 Maret 2017 jam 10.00-14.00 

WIB di lokasi Bosse Riding Club didapatkan bahwa member yang datang selama 

kurang lebih 3 jam itu adalah 7 member. Selain itu, kuda kuda yang disediakan oleh 

Bosse Riding Club cukup sehat dan aktif dan perawat kuda merawat dengan kuda 

kudanya dengan baik. Penulis juga berkesempatan untuk mencoba berkuda di Bosse 

Riding Club kurang lebih selama 30 menit. Hasil yang didapat yaitu penulis yang 

baru pertama kali mencoba dan masih diarahkan oleh pelatih untuk gerakan gerakan 

dasar, setelah selesai penulis mengeluarkan keringat yang cukup banyak. Selain itu, 

satu hari setelah melakukan olahraga berkuda itu, bagian sekitar tulang belikat 

penulis merasakan sakit. 
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Gambar 3.3. Penulis melakukan observasi berkuda 

 

3.1.7. Kuisioner 

Dalam pencaharian data kuisioner ini penulis melakukannya via online dimana para 

responden merupakan target promosi dan segmentasi dari perancangan media 

promosi ini. Sebanyak 135 responden turut berpartisipasi dalam kuisioner ini. Data 

kuisioner ini menanyakan apakah para responden atau masyarakat mengertahui 

tentang Bosse Riding Club dan bagaimana para responden mengetahui Bosse 

Riding Club. 
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3.1.8. Proses Distribusi Kuisioner 

Kuisioner ini dilakukan melalui online dan disebarkan di group diskusi tertentu dan 

disebarkan melalui media sosial. Dan dari penyebaran ini, penulis mendapatkan 136 

responden.  
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3.1.9. Analisa Kuisioner 

 

Dari pertanyaan diatas membuktikan bahwa mayoritas responden berumur 16-24 

tahun yang merupakan rentan usia target dan segmentasi yang telah dibahas 

sebelumnya. Dengan demikian, jawaban ini maka dapat dijadikan dasar dalam 

menentukan perancangan selanjutnya karena hasil responden yang cocok dengan 

target promosinya. 

 Berikutnya, pertanyaan yang di ajukan bertujuan untuk mendata apakah dari 

136 responden yang menjawab, mengetahui mengenai Bosse Riding Club dan dari 

manakah mereka mengetahuinya. 
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Dari pertanyaan diatas mendapatkan jawaban, bahwa dari responden tersebut 

sebanyak 47.4% responden tidak mengetahui Bosse Riding Club dan 72% yang 

mengetahuinya menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi tersebut dari 

media sosial. Dan juga berasal dari teman dan saudara. 
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Dari pertanyaan diatas didapat bahwa 72.4% responden menyatakan bahwa Bosse 

Riding club membutuhkan promosi dan sebanyak 91.8 % menyatakan bahwa 

website adalah media promosi yang paling efektif saat ini disusul dengan media 

cetak dan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media promosi berperan penting 

dalam menyampaikan informasi dan mempengaruhi seseorang untuk berkuda 

sebagai salah satu hal yang menyenangkan.  
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3.1.10. Analisa SWOT 

1. Strength 

• Bosse Riding Club memiliki banyak sekali kekuatan dalam hal daya tarik 

terlebih pemilik dari Bosse Riding Club, Teddy Bosse turun langsung untuk 

memberi pengajaran kepada para member. Harga yang relative murah yaitu 

1.500.000/4x/bulan dibandingkan dengan club lain yang mencapai 

6.000.000/4x/bulan juga menjadi kekuatan bagi Bosse Riding Club dalam 

mencari member. Selain itu alat alat untuk berkuda bagi member baru 

dipinjamkan oleh club tanpa harus membayar lagi. Lokasi Bosse Riding 

Club juga terbilang cukup dekat dengan keluaran tol jagorawi km 19 

Cimanggis/Cikeas yaitu sekitar 15 menit. Dengan luas tanah mencapai 

hampir 1 hektar juga menjadi kekuatan bagi Bosse Riding Club untuk 

menarik member karena member akan lebih leluasa untuk berkuda. Kuda 

yang dimiliki oleh Bosse Riding Club saat ini mencapai 25 kuda.  

2. Weakness 

Kurangnya media promosi yang terdapat pada Bosse Riding Club tersebut, 

sehingga ketika masyarakat ingin berkuda dengan kemauan sendiri akan 

diarahkan oleh club club yang memiliki media promosi lebih baik. Lokasi 

yang lumayan jauh dari perkotaan pun menjadi kelemahan bagi Bosse 

Riding Club. Saat ini, masyarakat masih berfikir bahwa berkuda adalah 

kegiatan olahrga yang menghabiskan banyak uang tapi sedikit 

mengeluarkan keringat. Tempat yang kurang dirawat menjadi salah satu 

kekurangan dari Bosse Riding Club dibanding dengan club lainnya. Lokasi 

Perancangan Media Promosi..., Griselda Agatha, FSD UMN, 2017



72 
 

Bosse Riding Club yang terbuka dan bisa dilihat oleh siapapun yang lewat 

di jalan rayanya dan bisa menonton dengan bebas dapat membuat para 

member risih ketika mengendarai kuda. 

3. Opportunity 

Dengan modal murah dan berkualitas, Bosse Riding Club seharusnya bisa 

mengambil member dari club lain. Pandangan berkuda adalah olahraga yang 

mahal saat ini, bisa menjadi olahraga bergengsi bagi segelintir anak muda 

khususnya remaja untuk menjadikan berkuda sebagai salah satu pilihan 

olahraga dan juga sebagai ajang “pamer” di social media. Olahraga berkuda 

adalah olahraga yang menyenangkan, dan tidak pandang bulu artinya pria 

atau wanita setara. Hal ini dibuktikan bahwa dalam pertandingan berkuda 

tidak ada kategori pria atau wanita melainkan berdasarkan umur. 

4. Threat 

Beberapa faktor yang bisa menjadi ancaman bagi Bosse Riding Club adalah, 

kompetitor yang juga jaraknya cukup dekat dari Bosse Riding Club. Bosse 

Riding Club sendiri dikelilingi oleh club club competitor yang jaraknya 

kurang lebih sekitar 15-20 menit dari lokasi Bosse Riding Club. Terlebih 

competitor dari Bosse rata rata memiliki media promosi yang jauh lebih baik 

dari Bosse Riding Club. 
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3.1.11. Analisa Kompetitor 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Teddy Bosse, Selaku founder dan owner 

dari Bosse Riding Club, Ananthya merupakan competitor utama dan acuan bagi 

Bosse Riding Club. Hal tersebut dikarenakan :  

1. Ananthya memiliki tanah yang lebih luas dari Bosse Riding Club 

2. Ananthya, selain berkuda mereka juga memiliki arena picnic untuk para 

keluarga yang menunggu anggota keluarganya berkuda.  

3. Stable (tempat kuda) yang lebih terawat dan bersih 

4. Lingkungan yang nyaman dan juga riding arena yang ada penutupnya. 

5. Ananthya memiliki website sendiri sebagai media promosi di internet, 

dimana di dalam website tersebut terdapat informasi tentang fasilitas, map, 

gallery photo dan juga contact Ananthya. 
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Gambar 3.4. Tampilan website kompetitor 
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Gambar 3.5. Tampilan website kompetitor 
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Gambar 3.6. tampilan instagram anantya riding club 

Sumber : www.instagram.com/anantya_riding_club 
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Gambar 3.7. Daftar harga anantya riding club 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Ananthya sendiri merupakan club Teddy Bosse sebelum Teddy memiliki club 

sendiri. Sedangkan kekurangan Ananthya dibandingkan dengan Bosse Riding Club 

adalah  

1. Lokasi yang lebih jauh dijangkau dari Jakarta yaitu 20 menit dari keluar tol 

kranggan. 

2. Harga yang relative mahal. 
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3.1.12. Analisa Kompetitor 

Berikut merupakan uraian analisa dari segmenting, targeting, dan positioning yang 

penulis gunakan sebagai dasar perancangan website Bosse Riding Club: 

1. Segmenting : Anak Remaja berusia 16-24 tahun khususnya daerah Jakarta, 

Tangerang kota yang berfikir bahwa olahraga sebagai lifestyle, mengenal 

teknologi modern, suka hal yang baru, open minded. 

2. Targeting : Bosse Riding Club adalah club kuda paling terjangkau di 

Jakarta. 

3. Positioning : Club berkuda yang paling menyenangkan karena sangat 

kekeluargaan.  

 

Pembatasan masalah seperti ini, masih sangat potensial remaja Jakarta dan 

Tangerang untuk menjadikan olahraga berkuda sebagai pilihan dan menjadikan 

Bosse Riding Club tempat berlatih mereka, terlebih menurut riset yang dilakukan 

oleh penulis, belum banyak yang mengetahui berkuda adalah olahraga yang juga 

serius tapi menyenangkan.  

 Dalam pemilihan psikografis disesuaikan dengan kondisi Bosse Riding club 

itu sendiri dan juga jangkauan termudah untuk melakukan media promosi. Karena 

masa remaja adalah masa dimana setiap orang ingin selalu mencoba hal baru. 
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 Metode Perancangan 

Menurut Morissan (2010) perancangan media promosi adalah kegiatan yang sangat 

penting dalam periklanan dan promosi. Pengiklan harus pintar dalam memilih 

media. Perancangan harus di rancang dengan baik dan efektif agar menghasilkan 

komunikasi yang baik sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada audiens 

tersampaikan dengan baik. 

 

3.2.1. Menentukan Target Audience 

Menurut Morissan (2010) dalam tahap ini pengiklan menentukan karakterisitik 

karakterisitik daripada target market yang telah dipihnya melalui pertanyaan 

pertanyaan untuk kemudian menentukan tujuan media. Penulis telah melakukan 

wawancara dengan owner sekaligus head coach di Bosse Riding Club guna 

mengetahui target audience mereka. Dari hasil yang penulis dapatkan bahwa Bosse 

Riding Club ingin mengambil target anak remaja karena menurut Bapak Teddy 

Bosse, berkuda memang adalah olahraga keluarga namun di era modern ini remaja 

adalah tahap dimana seseorang mudah dipengaruhi dan juga mudah mengikuti 

sesuatu yang sedang tren di masanya. Maka dari itu menurut bapak Teddy Bosse 

menyebarkan promosi tentang Bosse Riding Club efektif dimulai melalui remaja.   

 Dalam hal untuk mencari tahu tentang psikologi anak remaja, penulis telah 

melakukan wawancara dengan psikolog remaja yaitu Bapak Yeremia Steven 

Tialomon, M.Psi, Psikolog. Dari hasil yang penulis dapat bahwa remaja itu 

memiliki karakter cenderung selalu ingin mencoba hal yang baru yang menurutnya 

menjadikan mereka mendapatkan pengakuan dari lingkungan bahwa mereka 
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‘keren’. Dalam masa remaja juga seseorang sangat senang mengekspresikan diri 

mereka untuk menarik perhatian lingkungan sekitarnya. Selain itu, masa remaja 

adalah masa pemberontakan seseorang kepada sebuah keadaan yang biasa biasa 

saja. 

 

3.2.2. Menentukan Tujuan Media 

Menurut Morissan (2010) tujuan media adalah menggambarkan apa yang ingin 

dicapai suatu perusahaan dengan penyampaian pesan suatu merek yang kemudian 

mempengaruhi pikiran, perasaan dan tindakan konsumen. Dalam hal ini, penulis 

telah melakukan wawancara dengan pemilik dari Bosse Riding Club yaitu bapak 

Teddy Bosse guna mencari informasi tentang pesan yang ingin disampaikan oleh 

Bosse Riding Club. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, didapatkan bahwa 

bapak Teddy ingin berkuda bukan lagi terkenal dengan olahraga yang tidak 

mungkin dilakukan oleh masyarakat. Kemudian bapak Teddy juga ingin mengubah 

pemikiran orang bahwa olahraga berkuda adalah olahraga yang sekedar bermain 

dan tidak melatih apapun menjadi olahraga yang harus diperhitungkan untuk 

menjadi lifestyle mereka. Selain itu, berkuda juga bisa menaikkan pride atau 

memiliki kebanggaan tersendiri bagi siapapun yang bisa mengendari kuda dengan 

baik karena menurut bapak Teddy berkuda adalah salah satu olahraga yang ‘keren’.  
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3.2.3. Menentapkan Strategi Media 

Menurut Morissan (2010) tahap ini adalah menentukan bagaimana cara mencapai 

tujuan yang ditentukan di tujuan media dengan cara seleksi berbagai kombinasi 

media yang paling efektif (hlm.217-218). Penulis telah melakukan survei dan 

analisa tentang apa yang saat ini ramai digunakan oleh target audience Bosse 

Riding Club yaitu remaja.  

 Menurut Ardhi (2008) jenis jenis media dibagi menjadi : 

1. Media cetak konvensional yaitu Flyer, leaflet/paflet, brosur, katalog dan 

daftar harga.  

2. Media luar ruang yaitu billboard, poster, spanduk, x-banner 

3. Media sosial yaitu website, web banner dan juga media sosial 

 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan tentang target audience Bosse Riding 

club maka penentapan media primer, sekunder dan ambiece media adalah: 

1. Media Primer 

Media primer adalah media yang pertama kali dilihat oleh audience 

sebelum kemudian diarahkan ke media sekunder untuk informasi lebih 

jelasnya. Dalam hal ini media primer dari Bosse Riding Club adalah  

a. Poster yang akan didistribusikan ke sekolah sekolah SMA 

menengah atas dan kampus – kampus  untuk kemudian di 

tempel di mading. 

b. Billboard yang akan dipasang di depan STC senayan dengan 

pertimbangan bahwa remaja Jakarta setelah kuliah ataupun 
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belajar disekolah menghabiskan waktu di mall. Mall yang 

paling efektif adalah senayan city dan terdapat billboard 

didepannya. 

c. Majalah yang akan di iklankan di majalah majalah kampus dan 

juga sekolah seperti ultimagz, dsb. 

d. Flyer yang akan dibagikan kepada mahasiswa mahasiswi dan 

juga pelajar sebelum ataupun sesudah masuk tempat parkir di 

kampus atau sekolah. 

2. Media Sekunder 

Setelah audience melihat media primer yang telah dibuat untuk menarik 

attention dari audience kemudian akan di arahkan ke media sekunder. Media 

sekunder yang telah ditetapkan dari hasil observasi penulis adalah : 

a. Website yang alamatnya domainnya telah dipasang di media 

primer. 

b. Instagram feed dikarenakan anak remaja di era modern ini 

ketika mereka merasakan interest untuk sesuatu mereka akan 

langsung melihat instagramnya terlebih dahulu karena lebih 

mudah dibandingkan membuka website.  

c. Web banner untuk dipasang di website yang sering dikunjungi 

oleh anak remaja yaitu malesbanget.com , youtube. 

d. Merchandise seperti pin topi, kaos, tumbler, ID Card untuk 

member baru  
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e. Case Handphone dan Laptop untuk digunakan oleh member 

yang aktif. 

 

3.2.4. Menentapkan Jadwal Media 

Menurut Blech seperti yang dikutip oleh Morissan (2010), Tujuan utama dari 

penjadwalan ini adalah mengatur waktu berbagai kegiatan promosi yang 

bertepatkan dengan potensi waktu pembelian tertinggi. Didalam perancangan 

media promosi Bosse Riding Club, untuk menentukan jadwal media maka penulis 

melakukan observasi kepada target audience guna mencari tahu kapan waktu yang 

pas untuk mereka memulai sesuatu yang baru atau hobi yang baru. Hasil yang 

penulis dapatkan bahwa sebenarnya tidak ada waktu khusus untuk memulai sesuatu 

namun mungkin menjelang liburan adalah waktu yang pas untuk berencana sesuatu. 

Atas dasar itu penulis menetapkan jadwal promosi ini adalah september 2017 – 

Januari 2018. Berikut adalah jadwal medianya  

 

Gambar 3.8. Jadwal promosi bosse riding club 
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