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Abs trak 

Surabaya adalah ibu kota Provins i Jawa  Timur,  Indones ia, s ekaligus  s ebagai kota  metropolitan  kedua s etelah 

Jakarta. Pluralis me  budaya di kota Surabaya menjadi s uatu daya tarik bagi pariwis ata. Salah s atu upaya pemerintah 

Surabaya untuk meles tarikan  pariwis ata dan budaya s ekaligus meningkatkan  kes adaran generas i muda Surabaya 

adalah dengan mengadakan  acara Pemilihan   Cak dan Ning Surabaya.  Namun  pendaftaran calon Cak dan Ning 

tidak pernah memenuhi  target tihap tahunnya. Maka dari itu perlu adanya promos i terhadap event ini agar lebih 

banyak generas i muda yang berpartis ipas i. Dalam  perancangan media  promos i acara Pemilihan   Cak dan Ning 

Surabaya, digunakan  wawancara,  kuis ioner dan s tudi pus taka s ebagai metode  pengumpulan  data dan analis is 

matriks  s ebagai metode analis is data. Has ilnya adalah berbagai media  promos i baik media cetak maupun media 

internet guna menginformas ikan  acara Pemilihan  Cak dan Ning Surabaya kepada mas yarakat umum  khus usnya 

para generas i muda Surabaya. 

 
Kata kunci : Surabaya, Cak dan Ning, Budaya, Pariwis ata, Promos i. 

 
Abs tract 

Surabaya is the capital city of Eas t Java, Indones ia, als o a metropolitan  city s econd to Jakarta. Cultural  pluralis m 

in  Surabaya become  an attractivenes s for touris m. Surabaya city government’s  effort  to cons erve culture and 

touris m as well as increas ing the awarenes s of young generation of Surabaya is by held The Surabaya Cak and 

Ning  Election.  Unfortunately,  this  event’s application  never fulfill  the target every year. Therefore,  a s et of 

promotion  for this event is required, to increas e the participation  of young generation. In this event promotion 

des ign, data collecting  methods s uch as interview,  ques tioner, literature  s tudies and data analys is methods that 

cons is t matrix analys is are conducted. As the res ult, a s et of promotional media that includes internet and printed 

media  in order to inform  The Surabaya  Cak and Ning Election  event to the public, es pecially  Surabaya young 

generation. 

 
Keywords : Surabaya, Cak and Ning, Culture, Touris m, Promotion. 

 
1.  Pendahuluan 

 
Kota  Surabaya  s ebagai kota  metropolitan   perubahan  fis ik  dan  non  fis ik  terjadi  di  kota  Surabaya  yang 

dipengaruhi oleh s os ial budaya, s os ial ekonomi dan interaks i dengan kota lainnya.  Keanekaragaman  terutama 

dalam  budaya dan etnis  merupakan   s umber kekuatan  dan as et berharga  bagi Surab aya  khus us nya dibidang 

pariwis ata dan budaya. Namun  dewas a ini as pek keanekaragaman  ters ebut kurang ditonjolkan s ebagai hal yang 

pos itif, bahkan mulai  tidak lagi mendapat  perhatian warga  Surabaya terutama  generas i muda.  Banyak tempat - 

tempat yang merupakan  cagar budaya di Surabaya yang tidak lagi dikelola dan dipelihara dengan baik, s ehingga 

tidak lagi menarik di mata generas i muda [1]. Upaya Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan mengadakan acara 

Pemilihan  Cak dan Ning Surabaya untuk menjadi s os ok muda Surabaya yang berkualitas agar dapat menjadi duta 

wis ata untuk mewakili  Surabaya dalam peles tarian budaya dan mampu  mengembangkan  tugas mempromos ika n 

kota Surabaya. Namun acara Pemilihan  Cak dan Ning Surabaya harus lebih keras lagi karena des ain pada media 

promos i acara Pemilihan  Cak dan Ning Surabaya tidak efektif  karena tidak ada SDM yang memiliki  keahlian  di 

bidang des ain dan kurangnya antus ias generas i muda yang ada di Surabaya membuat  acara Pemilihan  Cak dan 

Ning Surabaya ini kurang diminati. 

Dari data ters ebut, menunjukan acara Pemilihan  Cak dan Ning Surabaya membutuhkan  media promos i kar ena 

kurang antus ias nya generas i muda di Surabay a dan juga media  promos i dan informas i acara Pemilihan  Cak dan 

Ning  Surabaya mas ih  kurang optimal.  Perancangan  media  promos i acara  Pemilihan   Cak  dan Ning  Surabaya
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Poster Cak dan Ning Surabay a M ojang Jajaka Kota Bandung Abang M p ok Dep ok 

Poster   

 
 
  

Warna Warna p ada p oster 
tersebut gradasi dari 
merah ke hitam. 

M enggambarkan suasana 

y ang elegant 

Poster p ada M ojang Jajaka 
Bandung menggunakan  warna 
p utih p ada background untuk 
kesan y ang formal 

Warna y ang digunakan p ada 

p oster ialah dominan merah muda 

Tip ografi Tip ografi y ang digunakan 

memiliki keterbacaan 
y ang jelas. p ada Poster 

menggunakan  jenis huruf 

sans serif. 

Tip ografi y ang ada dalam 

p oster memiliki keterbacaan 
y ang jelas. M enggunakan 
jenis huruf sans serif. 

Tip ografi memiliki keterbacaan 

y ang kurang jelas, karena ukuran 
font terlalu kecil. M enggunakan 
jenis font sans serif dan serif 

Layout Komp osisi antara teks dan 
foto simetris. 

Komp osisi layout seimbang. 
Dengan foto diatas dan teks 

rata kanan dan rata kiri 

ditemp atkan di tengah 

Komp osisi teks dan gambar 
cukup seimbang, dengan foto 

disebelah kiri dan font di sebelah 

kanan 

 

bertujuan untuk menarik perhatian dan minat pada generas i muda Surabaya agar ikut s erta atau berpartis ipas i, juga 

mejadi  wadah bagi pemuda pemudi berpres tas i untuk berkontribus i di kota Surabaya dan ikut mengembangka n s 

emangat berbudaya dan kebangs aan. 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam perancangana media promos i acara Pemilihan  Cak dan 

Ning Surabaya adalah: 

a. Studi Pus taka, bertujuan mengumpulkan data dan informas i berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang 

pernah berkembang dan telah didokumentas ikan dalam bentuk buku, jurnal, nas kah, catatan, rekaman, s ejarah, 

dokumen-dokumen,  dan lain-lain  [2]. 
b. Wawancara, dilakukan  untuk mendapatkan  informas i,  yang tidak dapat diperoleh  melalui  obs ervas i atau 

kues ioner [3]. 

c.  Kues ioner,  mengumpulkan   data  dengan mengunakan   daftar  pertanyaan.  Keterangan -keterangan  yang 

diperoleh dengan mengis i daftar pertanyaan, dapat diliha t dari s egi s iapa yang mengis i kues ioner ters ebut [4]. 

d. Analis is Matriks , matriks  terdiri dari kolom  dan baris  yang mas ing -mas ing  mewakili   dua dimens i yang 

berbeda, dapat berupa kons ep atau kumpulan informas i [5]. 

 
2.  Metodologi   Perancangan 

 
Dalam perancangan media promos i acara Pemilihan  Cak dan Ning Surabaya, teori yang digunakan adalah 

taregt audiens , ps ikologi, iklan,  komunikas i, promos i, media promos i dan teori des ain s eperti warna, tipografi, 

fotografi dan layout. Selain itu, penulis juga menggunakan analis is matriks  perbandingan yang berguna untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam s ebuah media promos i. 

Adapun Analis is yang dilakukan  adalah analis is pos ter dan website. Analis is ini  dilakukan  untuk melihat 

perbandingan s atu dengan yang lain dan da pat dis impulkan  untuk dijadikan  s ebagai acua n dalam perancangan 

Tugas Akhir. Berikut has il analis is yang telah penulis lakukan: 

 
Tabel 1 Analis is Matriks pada pos ter acara s ejenis 
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Ilustrasi Poster y ang ada 
menggunakan  foto dari 

Cak dan Ning serta tirai 

warna merah di belakang 

foto tersebut. Dan 

terdap at logo sp onsor di 

bawah p oster 

M enggunakan foto mojang 
dan jajaka sebagai p enjelas 

p oster dan  background foto 

ukiran batik. 

Pada p oster abang mp ok dep ok 
menggunakan  foto dari sep asang 

Abang M p ok dep ok dan juga 

dibawahny a terdap at foto dari 

finalis abang mp ok dep ok lainny a 

berukuran lebih kecil di bawah, 

lalu terdap at logo sp onsor di 

bagian p aling bawah p oster 

Rangkuman Analisis dari ketiga p oster dap at disimp ulkan warna y ang digunakan p ada ketiga acara berb eda- 
beda, semua p oster mengunakan tip ografi jenis sanserif dan 2 dari 3 p oster memiliki terbaca 

dengan jelas. Semua p oster mengunakan layout y ang seimbang, illustari p ada p oster semua 

mengunakan foto dan 2 dari 3 terdap at logo sp onsor dibagian bawah p oster. 

 
 

Tabel 2 Analis is Matriks pada website acara s ejenis 
 

Website M ojang Jajaka Kota Bandung Abang M p ok Dep ok 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warna Warna p ada website (blogsp ot) mojang jajaka 

kota bandung ialah dominan warna p utih. 

Website abang mp ok dep ok website (blogsp ot). 

Warna y ang digunakan p ada website ini dominan 

berwarna merah muda. 

Tip ografi Tip ografi y ang digunakan p ada website 
memiliki keterbacaan y ang jelas. Dan 
mengunkan jenis sans serif dan serif 

Tip ografi y ang digunakan p ada website memiliki 
keterbacaan y ang jelas. mengunakan jenis huruf 
sans serif dan serif dan terdap at jenis hufur scrip t 

Layout website bany ak menggunakan  gambar p ada atas 
bagian awal website. Komp osisi p ada website 

sudah seimbang antara teks dan foto 

Pada website susunanny a sudah cukup teratur dan 
seimbang antara teks dan visual y ang digunakan 

Ilustrasi Pada tamp ilan awal website terdap at foto ragam 
kegiatan y ang menggambarkan  mojang jajakan 

kota bandung, tetap i gambar p ada website rusak 

dan tidak bisa di lihat. 

illustasi y ang digunakan p ada website ialah foto 
dari abang mp ok dep ok dan ilustrasi gambar logo. 

Rangkuman Analisis dari kedua website, masing masing mengunakan warna y ang berbeda sesuai kebutuhan dari 

acara, tip ografi p ada kedua acara mengunakan  jenis huruf sans serif dan serif, namun p ada website 
abang mp ok dep ok terdap at jenis huruf scrip t. layout p ada p ada kedua website seimbang dengan 
ilustrasi dan teks, ilustrasi p ada kedua website sama sama mengunakan  foto. 

 
 

 
3.  Has il Perancangan  dan Analis is 

 

Pes an yang ingin dis ampaikan adalah agar acara Pemilihan  Cak dan Ning Surabaya lebih diketahui dan dikenal 

dimas yarakat, dan juga mas yarakat  bis a lebih tahu apa itu Cak dan Ning Surabaya. Adapun is i pes an yang ingin 

dis ampaikan  kepada target audiens yaitu: 

a.   Menginformas ikan acara Pemilihan  Cak dan Ning s urabaya adalah s alah s atu icon yang dimiliki  kota Surabaya 

dengan mengadakan roadshow ke s ekolah-s ekolah dan univers itas yang ada di Surabaya 6 bulan s ebelum acara 

dimulai. 

b.  Membujuk s erta mengajak  target audiens untuk mendaftar dan datang melihat  acara Cak dan Ning Surabaya, 

dengan membuat  media  promos i yang memiliki   kalimat  ajakan  s eperti “ayo re k s aiki wayahmu”  dan juga 

dengan rangkaian kegiatan s eperti membuat  acara pra -event.
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Agar lebih menarik  dan tidak membos ankan,  materi akan dis ampaikan  dengan kons ep yang menyenangkan 

atau fun tetapi tetap formal  dengan tidak mengubah uns ur dan ciri khas da ri Cak dan Ning s eperti mengunakan 

warna-warna  yang lebih terang agar telihat menarik  dan menyenangkan, mengunakan  jenis huruf s an s erif agar 

muda dibaca dan tetap terlihat formal. 
Pada gaya gambar terdapat 2 uns ur yaitu formal dan fun, untuk uns ur formal pada vis ual baju adat  Surabaya 

yang digunakan pada foto model dan juga layout yang ters truktur rapi. Kemudia  uns ur fun didapat pada warna 

yang cerah yaitu jingga, dan juga mimik  wajah yang ceria dari model foto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1. 1 Foto Cak dan Ning Surabaya 

Sumber: Paguyuban Cak dan Ning Surabaya 

 
Layout pada perancangan media  promos i Pemilihan   Cak dan Ning  Surabaya ini  menerapkan  layout yang 

ters truktur rapi agar berkes an uns ur formal,  dengan penempatan  rata tengah untuk headline dan juga ilus tras i. 

Penulis an headline dan body text akan menyes uaikan dengan ukuran media yang akan dibuat , tetapi dengan tetap 

memperhatikan  keharmonis an elemen ters ebut dengan elemen yang lainnya. Adapun elemen terdiri dari headline, 

sub-headline, bodytext, ilus tras i, dan logo. 

 

 
Gambar  1. 2 Skets a layout 

Sumber: Dokumentas i Pribadi 

 
Warna yang digunakan dalam perancangan media  promos i Pemilihan  Cak dan Ning Surabaya adalah warna 

yang dapat menimbulkan  uns ur fun adapun warna yang digunakan adalah s ebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1. 3 Warna 

Sumber: Dokumentas i Pribadi
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Tipografi dalam perancangan media promos i adalah Open Sans untuk headline kemudia Myriad Pro dan Arial 

untuk body text. Karena jenis font ters ebut menambah  uns ur formal  dan memiliki  tingkat keterbacaan yang jelas 

apabila dipakai dalam media yang berukuran bes ar maupun media yang kecil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1. 4 Tipografi 

Sumber: Dokumentas i Pribadi 
 

 
Adapun has il perancangan media promos i acara Pemilihan  Cak dan Ning Surabaya yang s udah dikerjakan, 

Media utama dari perancangan ini adalah media internet. Selain media utama, penulis juga membuat  media 

pendukung berupa media cetak: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1. 5 Interface website 

Sumber: Dokumentas i Pribadi
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Gambar  1. 6 Mapping website 

Sumber: Dokumentas i Pribadi 

 
Website beris i tentang informas i yang ada di acara Cak da n Ning mulai dari halaman depan tentang Cak dan Ning, 

Galeri    dan    juga   pendaftara    online.   Website    cak   dan   ning    dapat   diaks es    luar   dengan    mengetik 

www.cakdannings by.co.id di kolom pencarian pada browser, website ini bertujuan untuk memudahkan  audiens 

mengaks es informas i. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Gambar  1. 7 Media Sos ial 

Sumber: Dokumentas i Pribadi
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Media Sos ial terdiri dari Ins tagram, Facebook dan Line Official.  Ins tagram bertujuan untuk menyebarkan foto 

foto acara dari Cak dan Ning, Facebook bertujuan untuk memberikan  informas i dan s emua kegiatan yang ada di 

Cak dan Ning, lalu Line Official  bertujuan untuk audeins bebas bertanya melalu  Chat s eputar Cak dan Ning 

Surabaya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1. 7 Media Cetak 

Sumber: Dokumentas i Pribadi 

 
Beberapa media cetak diatas adalah media cetak yang dibuat untuk media promos i acara Pemilihan  Cak dan Ning 

Surabaya, dengan warna terang dan model yang ceria mewakili  uns ur fun dan tipografi dan layout yang teratur 

untuk uns ur formal. Media cetak ini mas ih banyak dipakai dan mempunyai daya tarik yang tinggi terhadap audiens . 

 
4.  Kes impulan 

 
Berdas arkan has il obs ervas i, wawancara, pengumpulan data dan s tudi pus taka, dapat dis impulkan bahwa: 

a.   Perancangan media promos i untuk menarik perhatian dan minat  pada generas i muda Surabaya agar ikut s eta 

atau berpartis ipas i di kota Surabaya dan ikut mengembangkan  s emangat berbudaya dan kebangs aan. 

b.  Target dari acara Pemilhan  Cak dan Ning Surabaya ini adalah generas i muda Surabaya berumur 18 -24 tahun, 

berpendidikan  dan  memiliki   ras a ingin  tahu  terhadap  hal  yang  baru  dan  juga  ingin  mempelajari   dan 

mendapatkan pengalaman s ecara langs ung. 
c.   Media promos i yang akan dibuat berupa media  internet dan cetak yang nantinya akan dis ebarkan ditempat 

umun untuk media cetak dan akan di s hare pada media s os ial/internet untuk jangkauan yang lebih luas . 

d.  Dari tahun 2014 jumlah pes erta pendaftar mengalami  penurunan. 
e.   Dalam  perancangan tugas akhir ini  penulis  berus aha mengapres ias i budaya dan pariwis ata  khus us nya di 

Surabaya dan memahami  tugas Cak dan Ning Surabaya.
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