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LAMPIRAN A: Kuisoner

Nama
Umur
Pekerjaan
Domisili

:
:
:
:

a.
Apakah anda mengetahui Batik Bogor?
a. Iya
b. Tidak
Catatan:
Jika jawaban anda Iya, silahkan lanjut kepertanyaan selanjutnya.
Jika jawaban anda Tidak, anda dapat mengakhiri kegiatan mengisi
lembar pertanyaan ini.
b. Darimanakah anda mengetahui Batik Bogor? (Jawaban boleh lebih
dari satu)
a.
b.
e.
h.
k.

Televisi

c. Radio

d. Internet

Facebook
Majalah
Spanduk

f. Twitter
i. Poster
l. Teman / Kerabat

g. Surat Kabar
j. Baliho
m. Lainnya, ________

c.
a.
b.
c.
d.
e.

Menurut anda bagaimanakah keberadaan Batik Bogor saat ini?
Tidak dikenal
Kurang dikenal
Dikenal
Cukup dikenal
Sangat dikenal

d. Menurut anda apakah Batik Bogor dapat mencirikan identitas Kota
Bogor?
a. Iya
b. Tidak
e.
a.
b.
c.
d.

Bagaimanakah promosi Batik Bogor yang anda ketahui sejauh ini?
Kurang
Cukup
Baik
Sangat baik
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f. Media apakah yang dapat menjangkau anda dalam memberikan
informasi keberadaan Batik Bogor? (Jawaban boleh lebih dari satu)
o Baliho
o Selebaran
o Media Sosial

o Poster
o Katalog
o Website

o Brosur
o Buku
o Lainnya, ________

g. Apakah anda mengetahui bahwa Batik Bogor memiliki motif khas
Bogor?
a. Iya
b. Tidak
h. Motif Batik Bogor manakah yang anda kenali dibawah ini?
(Jawaban boleh lebih dari satu)
o

o

o

o

Catatan:
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Jika jawaban anda mengetahui salah satu dari motof diatas, silahkan
lanjut kepertanyaan selanjutnya. Jika jawaban anda sebaliknya, anda
dapat lanjut kepertanyaan no. 10.
i. Apakah anda mengetahui makna dari motif Batik Bogor tersebut?
a. Iya
b. Tidak
j. Apakah anda tertarik membeli salah satu koleksi dari Batik Bogor?
o Iya
o Tidak
Catatan:
Jika jawaban anda Iya, silahkan lanjut kepertanyaan selanjutnya.
Jika jawaban anda Tidak, anda dapat mengakhiri kegiatan mengisi
lembar pertanyaan ini.
k. Apakah anda memiliki salah satu atau lebih jenis koleksi Batik
Bogor yang mencakup, kain, pakaian wanita, pakaian pria,
aksesoris, dan mozaik batik?
o Iya
o Tidak
Catatan:
Jika jawaban anda Iya, silahkan lanjut kepertanyaan selanjutnya.
Jika jawaban anda Tidak, anda dapat mengakhiri kegiatan mengisi
lembar pertanyaan ini.
l. Kapankah anda memakai salah satu koleksi Batik Bogor? (Jawaban
boleh lebih dari satu)
1. Bekerja
4. Acara Santai

2. Menghadiri
3. Peribadatan
Pesta
5. Lainnya, ____________

m. Apakah sebab anda tertarik membeli produk Batik Bogor?
(Jawaban boleh lebih dari satu)
1. Kualitas
3. Harga
5. Menegakkan Aturan Pemerintah

2. Motif Khas
4. Identitas Warga Bogor
6. Lainnya,
________________

xxi
Perancangan Media..., Stevanny, FSD UMN, 2014

LAMPIRAN B: Daftar Pertanyaan Wawancara
1. Kapan Batik Bogor terbentuk/tercipta? Oleh siapa?
2. Adakah faktor yang melatarbelakangi dibentuk/diciptakannya Batik
Bogor?
3. Apa ciri atau karakteristik dari Batik Bogor?
4. Termasuk dalam jenis apakah Batik Bogor?
5. Terdapat berapa jenis motif Batik Bogor saat ini? Sebutkan motif beserta
maknanya!
6. Adakah perbedaan dalam teknik pembuatan Batik Bogor dengan teknik
pembuatan batik pada umumnya?
7. Apa saja tahapan pembuatan Batik Bogor? Adakah perbedaan dengan
tahap pembuatan batik pada umumnya?
8. Apakah Batik Bogor telah mendapatkan pengakuan dari institutsi /
lembaga? Siapakah lembaga / institusi tersebut? Dalam skala lokal,
nasional ataukah internasional?
9. Siapakah produsen Batik Bogor?
10. Dimanakah centra atau pusat Batik Bogor?
11. Berapakah jumlah gerai yang menjual Batik Bogor?
12. Berapakah jumlah produk Batik Bogor yang terjual dalah sehari di hari
kerja?
13. Apakah ada peningkatan di hari libur? Seberapa besar?
14. Apakah tersedia situs online yang menjual Batik Bogor? Bagaimana
tingkat penjualannya dibandingkan gerai?
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15. Bagaimana pelayanan dari gerai dan situs onlinenya?
16. Apa sajakah produk Batik Bogor ?
17. Adakah produk unggulan dari Batik Bogor? Sebutkan!
18. Adakah produk Batik Bogor yang dapat digunakan di acara formal?
Sebutkan!
19. Adakah produk Batik Bogor yang dapat dijadikan cinderamata? Sebutkan!
20. Berapa harga setiap produk yang ada?
21. Dari kalangan mana sajakah pembeli Batik Bogor? Sebutkan!
22. Apakah kesan pembeli terhadap harga produk dari Batik Bogor tersebut?
23. Bagaimanakah bentuk dan material kemasan Batik Bogor?
24. Apakah Batik Bogor melalukan promosi sebelumnya?
25. Berapakah besaran dana yang digunakakan untuk promosi sebelumnya?
26. Siapakah yang merancang promosi sebelumnya?
27. Media promosi apa sajakah yang digunakan sebelumnya?
28. Media promosi apa sajakah yang diketahui masyarakat dan berdampak
besar pada penjualan Batik Bogor?
29. Bagaimana tanggapan masyarakat umum terhadap promosi yang telah
dilakukan?
30. Bagaimana tanggapan pembeli terhadap promosi yang telah dilakukan?
31. Apa sajakah kelemahan dan kekurangan dari promosi yang telah
dilakukan?
32. Apakah ada event khusus untuk promosi Batik Bogor?
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33. Akan diletakan dimana posisi Batik Bogor yang telah dikenal masyarakat
umum seperti Batik Pekalong dan Jogja?
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