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ABSTRAK 

 

Bahasa merupakan suatu elemen terpenting dalam berkomunikasi.  Dan bahasa selalu 

digunakan disetiap komunikasi terjadi dan kehidupan kita tidak dapat lepas dari yang namanya 

bahasa. Setiap bahasa yang ada memiliki keunikan dan cara pengucapan (dialek) masing-

masing. Di Indonesia banyak sekali bahasa yang dimiliki. Bahasa daerahnya sangat beragam. 

Salah satunya yaitu bahasa Tegal. Bahasa ini sudah sangat familiar di kuping masyarakat. 

Bahasa ini memiliki ciri khas dari pengucapannya yang otentik. 

 Metodologi yang digunakan yaitu dengan cara tinjauan pustaka, interview dan kajian 

data kualitatif untuk mendapatkan data. Seluruh data yang diperoleh lalu dianalisa dan 

mendapatkan hasil yang digunakan sebagai perumusan masalah. 

Banyak masyarakat diluar kota Tegal menganggap bahasa ini merupakan bahasa yang 

lucu, dan masih banyak juga yang menganggap bahasa ini adalah bahasa kaum rendah. Oleh 

karena itu, dengan pembuatan city branding dari kota Tegal yang menggunakan bahasanya, 

diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat diluar akan bahasa ini. Sehingga 

masyarakat kota Tegal dapat dengan bebas berkomunikasi atau mengucapkan bahasa Tegal 

sesuka mereka. Hal ini dilakukan dengan cara pendekatan desain yang sesuai dengan target 

sasaran, sehingga dapat terlihat lebih menarik. Desain yang digunakan yaitu onomatopoeia 

(bunyi yang divisualkan). Desain ini digunakan agar mempermudah pendatang untuk 

mengucapkan bahasa Tegal. Karena ketika wisatawan datang ke kota Tegal, diharapkan 

mereka dapat berkomunikasi menggunkan bahasa Tegal. 

Kata kunci: Tegal, Bahasa, Desain, Onomatopoeia 

Language is an important element in communication. And language is always used in 

every communication happens and our lives can not be separated from the name of language. 

Every language have is unique and pronunciation (dialect), respectively. In Indonesia, there are 

a lot of the language. Language is very diverse region. One of them is the language of Tegal. 

This language is very familiar in the ears of society. This language has a characteristic of 

authentic pronunciation.  

The methodology used is by way of a literature review, interviews and analysis of 

qualitative data to obtain the data. All data were obtained and analyzed and the results are 

used as a gain formulation of the problem.  

Many people outside the city of Tegal considers this language is a language that funny, 

and there are still many who think this language is the language of the low. Therefore, with the 

creation to make a city branding that use its language, is expected to change the mindset of the 

people outside that know this language. So people can freely communicate or express 

language Tegal as they please. This is done by means of an appropriate design approach to 

the target, so it can look more attractive. The design used is onomatopoeia (sounds that 

visualized). This design is used in order to make it easier to pronounce the language Tegal 

entrants. Because when tourists come to the town of Tegal, they are expected to use the 

language to communicate Tegal.  

Keywords: Tegal, Language, Design, onomatopoeia 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.1.1 Bahasa 

     Bahasa merupakan elemen terpenting dalam komunikasi. Bahasa digunakan sebagai 

sarana berkomunikasi secara verbal ataupun non verbal. Di dunia ini terdapat berbagai 

macam jenis bahasa yang digunakan di daerah atau negara nya masing-masing. Faktor 

sejarah dan perkembangan masyarakat turut pula berpengaruh pada timbulnya sejumlah 

ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa yang beraneka macam itu masih tetap disebut 

“bahasa Indonesia” karena masing-masing masih memiliki arti yang sama. Ciri dan 

kaidah tata bunyi, pembentukan kata, dan tata makna umumnya sama. 

     Ragam daerah sejak lama dikenal dengan nama logat atau dialek. Bahasa yang 

menyebar luas selalu mengenal logat. Dialek merupakan variasi bahasa menurut 

pemakainya. Pemakai yang dimaksud menunjukkan pemakai bahasa bersangkutan dan 

daerah asalnya. 

1.1.2 Penggunaan Bahasa Tegalan 

     Bahasa Tegal dikenal juga dengan bahasa Tegalan. Bahasa ini memiliki dialek/logat 

yang unik. Banyak orang yang mengatakan bahasa ini memiliki logat ngapak. Bahasa 

Tegal beda dengan bahasa Jawa pada umumnya. Bahasa ini memiliki kosakata khusus 

yang tidak dimiliki oleh bahasa Jawa, namun terdapat juga bahasa Jawa yang 

digunakan. Hanya saja cara pengucapannya berbeda dengan bahasa Jawa pada 

umumnya. 

     Bahasa Tegalan juga sangat demokratis, karena dalam bahasa tersebut tidak dikenal 

krama inggil seperti halnya dalam bahasa Jawa di Yogya dan Solo. Anak-anak, remaja, 

hingga orang tua, semuanya dipanggil dengan kata kowen atau sampeyan, yang berarti 

kamu. Selama ini, bahasa Tegalan dianggap kasar, karena dibandingkan dengan bahasa 

Jawa yang digunakan masyarakat Solo dan Yogyakarta. Sehingga, kedua bahasa 

tersebut tidak bisa dibandingkan karena dialek/logat nya memang berberda. (Nurbiajanti, 

2012) 

 

 

1.1.3 Keberadaan Bahasa Tegal 

     Menurut Hadi Utomo, didalam tipologi masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, 

bahasa Tegal hanya dianggap sebagai subkultur dari bahasa Jawa. Jadi dapat dikatakan 

bahwa, bahasa Tegal ini masih kurang diakui kedudukannya dalam masyarakat Jawa 

Tengah. Dan pandangan seperti ini sudah bertahan selama ratusan tahun. Bahasa Tegal 

ini masih ditempatkan sebagai bahasa kelas dua dibandingkan dengan bahasa Jawa 

yang berkiblat pada budaya Surakarta dan Yogyakarta. 

     Bahasa Tegal ini pun pada saat ini hanya dikenal sebagai media penyampaian 

lawakan saja. Belum diakui secara utuh seperti pada bahasa Jawa yang ada pada 

umumnya. Sehingga dengan keadaan seperti ini dapat menimbulkan kemungkinan 

hilangnya bahasa Tegal dari kehidupan masyarakat. Masyarakat Tegal pun juga masih 

merasa malu ketika menggunakan bahasa mereka diluar kota mereka. Mereka merasa 

rendah diri dan tidak merasa bangga menggunakan bahasa mereka sendiri.  

1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Masih dianggapnya bahasa Tegalan sebagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat 

kelas bawah dan hanya diketahui sebagai bahasa lawakan. 

1.2.2 Masyarakat kota Tegal masih merasa kurang percaya diri ketika menggunakan bahasa 

Tegalan di luar kota mereka. 

1.2.3 Tidak memiliki rasa bangga ketika mengucapkan bahasa Tegal diluar wilayah kota 

mereka. 

1.2.4 Kedudukan bahasa Tegalan masih kurang bisa diterima oleh masyarakat luar kota Tegal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.3.1 Ruang Lingkup Perancangan 

1.3.1.1 Lingkup Wilayah 

Batasan wilayah yang dipilih yaitu kota Tegal, secara khusus yaitu kawasan kota 

Tegal. 

1.3.1.2 Lingkup Bahasa 

Bahasa dibatasi hanya pada bahasa Tegalan yang digunakan sebagai alat 

komunikasi masyarakat kota Tegal yang dianggap sebagai bahasa ibu mereka. 

1.3.1.3 Lingkup Teknis 

Pembuatan media komunikasi yang digunakan akan berdasarkan dengan minat 

dan kebiasaan target sasaran.  

1.3.2 Lingkup Pembahasan 

1.3.2.1 Perancangan strategi komunikasi terkait dengan branding kota Tegal. 



 

1.3.2.2 Elemen / konsep visual pendukung yang dapat mengkomunikasikan city 

branding sebagai daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kota tersebut secara 

efektif. 

1.4 Perumusan Masalah 

     Melihat kedudukan bahasa Tegalan yang masih dianggap rendah serta mempertimbangkan 

potensi bahasa tersebut, maka baik jika membuat suatu city branding dengan memunculkan 

keunikan bahasa Tegalan, agar kota Tegal menjadi destinasi para wisatawan, sehingga akan 

adanya rutinitas yang tetap dan dapat meningkatkan atau menunjang kehidupan masyarakat 

kota Tegal. 

     Perumusan masalah yang ada dapat disimpulkan menjadi, “Bagaimana merancang city 

branding kota Tegal melalui bahasa Tegalan serta strategi komunikasi secara visual sebagai 

pendukung adanya city branding tersebut?” 

1.5 Tujuan Penelitian 

     Mengaplikasikan konsep kreatif desain komunikasi visual untuk merancang suatu city 

branding dengan menonjolkan ciri khas yang kuat di kota Tegal sebagai destinasi wisata. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Bagi mahasiswa 

 Menerapkan materi perancangan DKV pada kasus nyata untuk perkembangan kota 

Tegal dan kepentingan masyarakat. 

 Menyampaikan ide kreatif dengan menggunakan visual desain kepada masyarakat.  

1.6.2 Bagi institusi akademik 

 Menambah wacana untuk pengembangan institusi akademik. 

1.6.3 Bagi masyarakat 

 Membuat masyarakat kota Tegal lebih bangga dengan bahasa Tegalan. 

 Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang dapat menunjang kehidupan 

masyarakat lebih baik lagi. 

1.7 Metode Penelitian 

     Metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu: 

1.7.1 Tinjauan Pustaka 

     Tinjauan pustaka digunakan untuk memperoleh data mengenai bahasa Tegal, city 

branding serta untuk menemukan strategi yang baik dalam mengkomunikasikan city 

branding dengan ciri khasnya yang kuat.  

1.7.2 Interview 

     Wawancara dengan ahli bahasa Tegalan mengenai asal-usul bahasa Tegalan, 

sejarah terbentuknya dan penggunaan bahasa tersebut dan penggunaannya didalam 

masyarakat Tegal sendiri. 

1.7.3 Kajian data kualitatif 

     Data kualitatif berupa kuesioner yang akan digunakan untuk menemukan minat, 

tanggapan, dan seberapa besar mengetahui tentang bahasa tegalan dan kota Tegal itu 

sendiri. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

2.1 Kerangka Berpikir 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Bahasa 

     Masyarakat Indonesia adalah masyarakat ganda bahasa (multilingual). Disamping 

memiliki bahasa ibu, masyarakat Indonesia memiliki bahasa nasional. Kedua bahasa 

tersebut mengalami perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konsep itu memerlukan 

lambang atau simbol dalam bentuk bahasa. 

      Bahasa daerah dan bahasa nasional memiliki hubungan antar satu sama lain. 

Berdasarkan perkembangan tersebut, dikembangkan teori yang disebut dengan “teori 

getah budaya”. Didalam akar budaya, juga didalam batang, daun, bunga, dan buah 

terdapat “denyut” getah yang terus bergerak selama batang pohon tidak mati. Jadi, 

bahasa nasional dapat berkembang dengan subur jika bahasa nasional itu didukung 

dengan bahasa daerah yang hidup. Bahasa daerah dapat berkembang dengan baik jika 

didukung oleh dialek yang terpelihara dengan baik oleh para penuturnya. 

     Dialek tegal adalah satu diantara dialek bahasa jawa yang menjaga bahasa ibu dan 

bahasa yang hidup di wilayah yang cukup luas yang terbentang  dari wilayah kecamatan 

Banjarharja, Bulakamba, Jatibarang, Bumiayu, Margasana, Balapulang, Slawi, Adiwerna, 

Taman, Randu Dongkal, Ulujami, Bantarbolang, dan Petarukan. Dengan ini, dialek ini 

terpelihara dengan baik oleh penuturnya (Dialek Tegal – Kata dan Ungkapan Khusus). 

     Penting artinya bagi pengembangan teori kebahasaan dan teori pengajaran bahasa 

sertta pengambil kebijakan dalam memandu Gerakan Disiplin Nasional dalam bidang 

penggunaan bahasa. 

2.2.2 Teori Tindak Tutur 

     Teori tindak tutur pertama kali disampaikan oleh John L. Austin (Inggris) pada tahun 

1955 di Universitas Harvard. 

     Austin (1962) menyebutkan pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan 

sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Misalnya ketika seseorang meggunakan kata-kata 

kerja promise „berjanji‟, apologize „meminta maaf‟, name „menamakan‟, pronounce 

„menyatakan‟, dalam tuturan I promise I will come on time, I apologize for coming late 

dan I name this ship Elizabeth, maka yang bersangkutan tidak hanya mengucapakan 

tetapi juga melakukan tindakan berjanji, meminta maaf dan menamakan. Tuturan-tuturan 

tersebut dinamakan tuturan performatif, sedangkan kata kerjanya juga disebut kata kerja 

performatif. 

 



 

2.2.2.1 Tindak Tutur Langsung dan Tidak Langsung 

     Tindak tutur langsung dapat ditengarai dari wujud formal sintaktiknya. 

Misalnya, tuturan the earth is round, what time is it?, dan get off my foot masing-

masing merupakan kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah yang 

berfungsi untuk memberikan informasi, menanyakan dan memerintah. 

     Jadi, tindak tutur langsung adalah tuturan yang sesuai dengan modus 

kalimatnya, misalnya kalimat berita untuk memberitakan, kalimat perintah untuk 

menyuruh, mengajak ataupun memohon. 

     Sebaliknya, tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yang berbeda dengan 

modus kalimatnya, maka maksud dari tindak tutur tidak langsung dapat beragam 

dan tergantung pada konteksnya. Tuturan “Dimana jaketku?” apabila dituturkan 

oleh seorang ibu rumah tangga kepada pembantunya mengandung tujuan 

menyuruh untuk mengambilkan atau mencarikan jaketnya. Tuturan “Banyak tikus 

loh” kepada pembantu mungkin berarti perintah agar makanan-makanan yang 

tidak diperlukan lagi jangan dibiarkan di meja makan. 

     Tindak tutur tidak langsung ini mempunyai kedudukan yang amat penting 

dalam kajian tindak tutur, karena sebagian besar tuturan memang disampaikan 

secara tidak langsung (Searly, 1975:59)  

2.2.2.2 Tindak Tutur dalam Bahasa Jawa 

     Kata-kata dalam bahasa Jawa ada dua jenis, yaitu ngoko dan krama. 

Kata dalam krama ada dua jenis lagi yaitu krama lugu dan krama inggil. 

(Subalidinata, 1994) 

     Kata ngoko digunakan ketika: 

1. Yang sedang berbicara yaitu anak-anak, antar teman yang sudah 

sangat akrab, orang-orang yang seumuran dan orang yang memiliki 

pangkat yang sama. 

2. Yang mengajak berbicara lebih tua daripada yang diajak bicara. 

3. Yang mengajak bicara memiliki pangkat atau derajat lebih tinggi 

daripada yang diajak bicara. 

     Kata krama lugu digunakan ketika: 

1. Yang mengajak berbicara belum pernah bertemu sebelumnya atau 

belum mengenal dengan orang yang diajak berbicara. 

2. Berbicara dengan teman yang belum terlalu dekat (sopan). 

3. Yang mengajak bicara lebih tua dibandingkan dengan yang diajak 

bicara, tetapi yang diajak berbicara itu memiliki pangkat lebih tinggi 

daripada dirinya. 

4. Yang mengajak bicara memiliki pangkat lebih tinggi, tetapi yang diajak 

bicara merupakan orang yang lebih tua, sehingga harus menghormati. 

     Kata krama inggil digunakan ketika: 

1. Yang mengajak berbicara belum mengenal dengan yang diajak 

berbicara dan ia terlihat lebih tua atau memiliki pangkat tinggi. 

2. Yang mengajak bicara lebih muda daripada yang diajak berbicara, dan 

orang yang diajak berbicara harus menghormati. 

3. Yang mengajak berbicara memiliki pangkat lebih rendah daripada yang 

diajak bicara. 

2.2.3 Branding 

     Menurut American Marketing Association didalam buku The Power of Brands, definisi 

merek adalah: 

     “Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan atau kombinasi dari hal-

hal tersebut. Tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa 

yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing.” 

     Menurut Freddy Rangkuti (2002), pemberian nama atau merek pada suatu produk 

hendaknya tidak hanya merupakan suatu simbol, ketika merek memiliki enam tingkat 

pengertian, yaitu” 

a. Atribut 

     Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar 

pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung 

dalam suatu merek. 

b. Manfaat 

     Merek juga memiliki manfaat. Konsumen tidak membeli atribut, mereka membeli 

manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional 

maupun manfaat emosional. 

 

 



 

c. Nilai 

     Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang memiliki 

nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga 

dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 

d. Budaya 

     Merek juga memiliki budaya tertentu. Yang mencerminkan asal-usul dari merek 

tersebut. 

e. Kepribadian 

     Keribadian yang dimaksud yaitu kepribadian penggunanya. Jadi, diharapkan 

dengan menggunakan merek, kepribadian pengguna akan tercermin bersamaan 

dengan merek yang ia gunakan. 

f. Pemakai 

     Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. 

2.2.3.1 Cara Membangun Merek 

     Untuk mengembangkan suatu merek dibutuhkan fondasi yang kuat dengan 

cara: 

1. Memiliki Positioning yang tepat 

     Yaitu menempatkan semua aspek dari brand value (termasuk manfaat 

fungsional) secara konsisten sehingga menjadi nomor satu di dalam benak 

pelanggan. 

2. Memiliki brand value yang tepat 

     Brand value mencerinkan brand equity secara real sesuai dengan 

customer values-nya. 

3. Memiliki konsep yang tepat 

     Untuk mengkomunikasikan brand value dan positioning, konsep dapat 

berubah sesuai dengan daur hidup produk yang bersangkutan. Yaitu konsep 

yang dapat menyampaikan dan mengkomunikasikan semua elemen. 

Sehingga brand image dapat ditingkatkan. 

2.2.3.2 Brand Equity 

     Menurut (Pitta dan Katsanis, 1995; Baldinger, 1990), brand equity diukur 

berdasarkan kemampuan merek tersebut mendukung perluasan merek yang 

dilakukan. Semakin tinggi brand equity yang dimiliki, upaya perluasan merek akan 

semakin baik. 

 

2.2.4 Teori City Branding 

     Menurut Van Gelder (2003), persyaratan suatu city branding tidak jauh dari 

persyaratan merek atau branding pada umumnya, yaitu: 

- City brand harus menunjukkan kualitas dari kota atau daerah yang sebenarnya. 

- City branding memaparkan sesuatu yang baik dari kota. Bukan menjelaskan 

kekurangan atau sisi buruk dari kota tersebut. 

- City brand harus mudah diucapkan, dikenal, diingat, dijiwai, dihayati dan dipahami 

oleh tidak hanya penduduk kota, tetapi juga bagi setiap orang yang melihat, 

membaca dan mendengarnya. 

- City brand harus mudah terbedakan, oleh karena itu harus spesifik dan khas. 

     Menurut Lianti Raharjo (pengajar dan peneliti City Branding Universitas Binus 

Internasional) ada lima langkah yang bisa dilakukan untuk city branding: 

1. Menetapkan tujuan dan menetapkan hasil terukur yang ingin dicapai. 

2. Memahami target market. 

3. Identifikasi brand image sejak dini. 

4. Tetapkan posisi. 

5. Eksekusi strategi. 

     Oleh karena itu untuk membentuk suatu city branding dibutuhkan brand image yang 

baik dari kota sehingga dapat lebih mudah dikenal dan diingat oleh target marketnya. 

Selain itu, city branding harus memiliki sesuatu yang spesifik dan khas. 

2.2.5 Teori Logo 

     Logo dapat disamakan dengan watak perusahaan atau organisasi. Logo yang baik 

dapat dapat mengidentifikasi perusahaan, produk, jasa, event, dan lain-lain.  

     Logo yang efektif merupakan logo yang mampu mengekspresikan spirit dari apa yang 

akan disampaikan dan mudah diingat oleh masyarakat. Jacob Cans menyatakan bahwa 

prinsip dalam pembuatan desain logo yaitu: 

1. Logo harus mampu mendeskripsikan perusahaan atau produk (descibable). 

2. Jika dicetak hitam putih (tanpa warna) logo tetap efektif dan menarik (effective 

without color) 

3. Logo harus simple dan mudah diingat 

4. Dalam ukuran kecil, logo masih bisa dibaca dan dapat dikenali (scalable). 



 

     Secara visual, bentuk logo dapat didesain dengan berbagai macam pendekatan, 

antara lain dengan konfigurasi sebagai berikut: 

1. Logotype: nama yang menunjukkan identitas ditulis dengan menggunakan 

tipografi yang khas, unik dan konsisten. 

2. Initials: mengembangkan atau mendeformasi huruf pertama dari nama identitas. 

3. Pictorial visual: representasi objek untuk menggambarkan citra dan ciri khas yang 

dimiliki oleh kota sebagai identitas. 

4. Abstract visual: bentuk visual yang abstrak (non-pictorial), menciptakan citra kota. 

 

2.2.6 Teori Warna 

     Warna merupakan satu elemen yang dapat dengan mudah untuk menarik perhatian 

masyarakat. Warna dapat membantu menciptakan mood dan membuat teks lebih 

berbicara. Contoh, desain dengan menggunakan warna lembut mengesankan lembut, 

tenang dan romantik. Warna-warna kuat dan kontras dapat memberi kesan dinamis, 

cenderung meriah. 

     Masing-masing warna dapat memberikan respon secara psikologis. Menurut  Molly E, 

Zolschlag ahli warna membuat daftar mengenai warna dengan respon psikologisnya, 

yaitu: 

 Merah : Kekuatan, bertenaga, kehangatan nafsu, cita, agresifitas, bahaya. 

 Biru : kepercayaan, konservatis, keamanan, teknologi, kebersihan, perintah. 

 Hijau : alami, kesehatan, pandangan yang enak, kecemburuan, pembaruan. 

 Kuning : optimis, harapan, filosofi, ketidakjujuran/kecurangan, pengecut, 

pengkhianat 

 Ungu : spiritual, misteri, keagungan, perubahan bentuk, galak, arogan 

 Orange : energi, keseimbangan, kehangatan 

 Coklat : bumi, dapat dipercaya, nyaman, bertahan 

 Abu-abu: intelek, futristik, modis, kesnduan, merusak 

 Putih : kemurnian, suci, bersih, kecermatan, innocent (tanpa dosa), steril, 

kematian 

 Hitam : kekuatan, seksualitas, kemewahan, kematian, misteri, ketakutan, 

ketidakbahagiaan, keanggunan. 

2.2.7 Teori Layout 

      Prinsip yang baik dalam membuat layout yaitu: 

 Keseimbangan (balance) 

     Kesan seimbang atau ballance dapat dibangun menggunakan elemen garis, 

warna, value, ukuran bidang, dan tekstur. Ada dua jenis keseimbangan yaitu, 

keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris.  

 Tekanan (emphasis) 

     Adalah penonjolan salah satu elemen. Penekanan dapat pada ilustrasi, logo, 

judul, slogan atau elemen lainnya yang dianggap paling penting dan mendesak 

untuk disampaikan. Penekanan elemen desain dapat diciptakan dengan cara: 

- Kontras antara background dengan ilustrasi atau teks 

- Kontras warna dengan kontras value 

- Kontras ukuran, jenis, warna dan style huruf 

- Ilustrasi dibuat besar dan menonjol 

- Menggunakan bidang kosong (white space) untuk memunculkan elemen 

yang ingin dibaca pertama kali. 

 Irama (rhythm) 

     Merupakan cara penyusunan elemen-elemen grafis dalam satu layout. 

Keberhasilan ditentukan oleh kejelian mengatur repetisi dan variasi. Repetisi 

adalah penyusunan elem desain secara berulang-ulang secara konsisten. Dan 

variasi merupakan pengulangan disertai dengan perubahan bentuk, ukuran, 

warna, value, jarak dan posisi elemen desain. 

 Kesatuan (unity) 

     Terciptanya kesatuan sangat diperlukan sehingga secara keseluruhan akan 

nampak selaras, harmonis dan nyaman dipandang.  

2.2.8 Teori Tipografi 

Tipografi merupakan suatu pemilihan jenis huruf yang akan digunakan agar sesuai 

dengan apa yang akan kita sampaikan. Selain itu, tipografi juga dapat duganakan untuk 

mengatur keterbacaan dari tulisan yang ada. 

Berdasarkan fungsinya, huruf dapat dipilah menjadi dua jenis, yaitu huruf teks (text type) 

dan huruf judul (display type). 

Berdasarkan sejarah perkembangannya, huruf dapat digolongkan menjadi tujuh gaya 

atau style, yaitu: 

 

 



 

1. Huruf Kalsik (Classical Type) 

Huruf ini juga sering dsebut dengan Old Style Roman. Bentuknya cukup menarik 

dan masih digunakan untuk teks karena memiliki keterbacaan (readability) yang 

tinggi. 

2. Huruf Transisi (Transitional) 

Hampir sama dengan Old Style Roman, namun yang membedakan adalah tebal 

tipis pada tubuh huruf (garis vertikal tebal). 

3. Huruf Modern Roman 

Huruf ini sudah jarang digunakan untuk teks karena ketebalan tubuh yang 

sangat kontras, sehingga teks berukuran kecil akan sulit untuk dibaca dan 

bahkan sering tidak terbaca. 

4. Huruf Sans Serif 

Disebut sans serif karena huruf ini tidak memiliki kait/kaki. Ciri khas dari huruf ini 

yaitu bagian-bagian tubuhnya memiliki ketebalan yang sama tebalnya. Cukup 

efektif jika digunakan sebagai penulisan judul atau teks yang pendek. 

5. Huruf Berkait Balok (Eqyptian Slab Serif) 

Memiliki kait berbentuk balok sehingga memebri kesan elegan, jantan dan kaku.  

6. Huruf Tulis (Script) 

Jenis huruf ini berasal dari tulisan tangan (script). Akan sangat sulit dibaca dan 

melelahkan jika digunakan dalam teks panjang.  

7. Huruf Hiasan (Decorative) 

Huruf dekoratif bukan diperuntukkan sebagai huruf teks. Huruf ini lebih tepat jika 

digunakan untuk satu kata atau judul yang pendek. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola huruf yaitu: 

- Ukuran huruf 

- Memahami bobot dan variasi huruf 

- Mengatur panjang baris 

- Mengatur spasi baris 

- Spasi huruf, kerning, dan tracking 

- Bentuuk susunan (alignment) 

 

2.3 Kajian Pustaka 

2.3.1 Brand dan Branding 

     Menurut (Maulana, 2008) brand adalah merek yang dimiliki oleh perusahaan, 

sedangkan branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Dengan 

adanya kegiatan komunikasi yang dirancang dan disusun dengan baik, maka suatu 

merek akan dikenal dan mempunyai arti untuk konsumen atau target konsumennya. 

     Sementara itu, menurut Saxone Woon (2010) menyatakan bahwa brand bukan hanya 

sekdar nama, logo ataupun citra grafis. Brand harus mengkomunikasikan secara jelas 

suatu produk ataupun jasa. Dan jika dikaitkan dengan sebuah kota, maka brand tersebut 

harus dapat mengkomunikasikan apa saja yang terdapat pada kota tersebut. Sehingga 

ketika konsumen datang pada kota tersebut, konsumen dapat memberikan suatu citra 

yang ia dapatkan setelah mendatangi kota tersebut. 

2.3.2 Kota Tegal 

     Kota Tegal berada di jalur pantai utara (pantura) Jawa Tengah, terletak 165 km 

sebelah barat Kota Semarang atau 329 km sebelah timur Kota Jakarta. Wilayah kota ini 

seluas 39,68 km2 atau kurang lebih 3.968 hektar. Dilihat dari letak geografis, posisi Kota 

Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan 

regional wilayah Pantura yaitu dari barat ke timur (Jakarta – Tegal – Semarang – 

Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta – Tegal – 

Purwokerto – Yogyakarta – Surabaya) dan sebaliknya. Dengan curah hujan yang rendah, 

temperatur (suhu) rata-rata kota ini mencapai 35 derajat celcius. (tegalkota, 2010). 

     Meskipun kota Tegal tidak diakui sebagai pusat budaya Jawa, namun kesenian disini 

cukup berkembang. Berbagai macam diskusi budaya digelar dengan menghadirkan 

budayawan nasional dan lokal. Kesenian asli kota Tegal yaitu tari Endel dan Balo-Balo. 

2.3.3 Bahasa dan Dialek 

     Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia dialek dibedakan menjadi dua yaitu: 

     Pertama, terdapatnya sekelompok anggota masyarakat yang karena sifat 

hubungannya khusus (misalnya, montir, dokter, ulama, pedagang) menggunakan struktur 

kalimat, pilihan kata, dan struktur fonologis tertentu yang merupakan variasi dari bahasa 

yang dipakai secara umum. Bila anggota kelompok tersebut berhubungan dengan orang 

diluar kelompoknya, mereka akan berusaha untuk tidak menggunakan variasi bahasa 

kelompoknya. Variasi semacam ini disebut dialek sosial atau sosiolek. 

     Kedua, para pemakai suatu bahasa, misalnya bahasa indonesia, berasal dari 

berbagai macam daerah. Kita mengenal bahasa Indonesia dialek Tapanuli, bahasa 

Indonesia dialek Manado, bahasa Indonesia dialek Maluku, bahasa Jawa dialek 



 

Solo/Yogyakarta, bahasa Jawa dialek Banyumas, Tegal. Bahasa Sunda dialek Priangan, 

Bahasa Sunda dialek Banten. Variasi macam ini disebut dialek regional. 

2.3.4 Bahasa Tegal 

     Bahasa Tegal merupakan salah satu ragam bahasa dari bahasa Jawa. Bahasa ini 

memiliki keunikan di cara pengucapannya atau biasa disebut juga dengan dialek. Bahasa 

ini juga memiliki banyak kosakata yang berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya. 

Bahasa ini memiliki ciri khas yang demokratis. Maksudnya yaitu bahasa ini merupakan 

bahasa yang disampaikan secara terus terang. Dan bahasa ini berkembang dengan liar 

dikarenakan tidak ada yang mengajarkan bagaimana seharusnya bahasa Tegal itu 

sesungguhnya. 

     Perbedaan yang dimiliki dengan bahasa Tegal dan Banyumas yaitu masing-masing 

bahasa memiliki kosakata yang berbeda. Namun, tetap ada beberapa kosakata yang 

sama. Selain itu, bahasa Banyumas sudah memiliki tata bahasa dalam pengucapannya. 

Dan bahasa Tegal tidak memiliki hal tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa bahasa Tegal 

masih murni asli turunan dari bahasa Jawa Kuno. 

2.3.4.1 Bahasa Prokem 

     Bahasa prokem Tegalan masih sedikit orang yang mengenalnya. Sehingga 

banyak masyarakat yang menganggapnya sebagai bahasa urakan. Menurut 

beberapa kalangan masyarakat Tegal, pencipta dari istilah prokem ini adalah 

Kolonel Tituler yang bernama Yunus. Bahasa prokem ini sejatinya merupakan 

bahasa yang digunakan pada zaman perang penjajahan sebagai bahasa sandi. 

     Bahasa ini memiliki susunan alphabet tersendiri yakni dengan susunan terbalik 

dari alphabet yang ada. Berikut adalah penggantian alphabet yang digunakan: 

A = Ya  F = C  P = S  U = Yu Ng = Ny 

B = J  G = L  Q = M  V = H  Ny = Ng 

C = F  H = V  M = Tr, Q R = D  W = T 

Ngg = Nyl D = R  I = Yi  N = K  S = P 

X = Z  Nd = Kr E = Ye  J = B  O = Yo 

T = W  Z = X  Mb = Qj 

Contoh: 

Bapak = Jasak, Mbok = Jok 

2.3.5 Destinasi 

     Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, destinasi bisa diartikan sebagai “tempat 

tujuan”. Hal ini dapat membuat Kota Tegal berkembang menjadi sebuat tempat tujuan 

utama dari wisatawan yang datang. 

2.4 Studi Komparasi 

2.4.1 City Branding Kota Solo “The Spirit of Java” 

 

Gambar 2.1 Logo branding kota Solo 

     Kota Solo sudah sangat dikenal oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai tujuan para 

wisatawan. Keunikan dan ciri khas yang kuat pada kota ini ditampilkan pada branding 

kota ini. Sasaran internal penggunaan identitas wilayah kota Solo adalah sebagai alat 

pemersatu guna meningkatkan kebanggaan dengan etos bersama untuk memajukan 

perekonomian daerah. Sedangkan sasaran eksternalnya adalah untuk membangun citra 

kawasan yang menarik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengenalkannya 

sebagai wilayah yang potensial bagi kegiatan investasi, perdagangan dan pariwisata.  

     Perekonomian kota Solo ini dapat meningkat tinggi dikarenakan kota ini mengangkat 

keunikan khasnya, yaitu budaya. Kota ini berupaya untuk menjadikan kota nya sebagai 

Kota Festival Seni Budaya dan sekaligus Kota Budaya Jawa. Salah satu strategi dalam 

city branding kota Solo ini yaitu dengan rajinnya untuk mengadakan event-event budaya 

sepeti diadakannya festival. Kegiatan ini dilaksanakan dan diadakan oleh Pemerintah 

Kota Solo terutama Dinas Pariwisata Kota Solo, dan komunitas-komunitas seni di Solo. 

Hal ini sangat dapat menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional 

dikarenakan tidak adanya budaya seperti itu di daerah atau wilayahnya. 

 



 

2.4.2 City Branding Kota Pekalongan “World’s City of Batik” 

 

Gambar 2.2 Logo branding kota Pekalongan 

     Pada tanggal 1 April 2011 kota Pekalongan secara resmi launching branding kota nya 

dengan nama “World’s City of Batik” yang berarti Pekalongan kota batik dunia. Kota 

Pekalongan menampilkan keunggulan pada city branding mereka yaitu dengan 

memunculkan kerajinan batik mereka. Batik merupakan salah satu warisan yang menjadi 

identitas Indonesia. Batik Pekalongan pun memiliki ciri khas tersendiri yang 

membedakan dari batik-batik lainnya. Sehingga batik Pekalongan ini sudah dikenal 

secara mendunia, karena hal tersebut memberikan kota ini inspirasi untuk membentuk 

slogan kota ini. 

     Selain itu, kota ini juga membetuk suatu lokasi tersendiri dimana tempat tersebut 

dikhususkan untuk menjual berbagai macam hasil batik. Dengan adanya tempat 

tersebut, dapat lebih memudahkan para wisatawan untuk membeli souvenir atau oleh-

oleh khas kota Pekalongan. Sehingga dengan mengangkat batik Pekalongan pada city 

branding mereka dapat meningkatkan wisatawan yang dapat meningkatkan 

perekonomian warganya karena mereka mencari batik khas Pekalongan itu sendiri. 

Perekonomian kota ini dapat terangkat dikarenakan meningkatnya penjualan batik khas 

Pekalongan yang dibeli oleh para wisatawan. Selain itu, batik yang dijual disini 

merupakan batik hasil buatan warga kota Pekalongan itu sendiri. 

 

 

  



 

BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1 Analisis 

3.1.1 Kota Tegal 

     Kota tegal sering disebut dengan Jepangnya Indonesia. Hal ini dikarenakan pintarnya 

warga kota Tegal untuk meniru segala sesuatu barang maupun produk yang ada. Jadi 

apapun dapat dibuat oleh kota Tegal. 

     Banyak seniman dan sastrawan di kota Tegal yang membuat berbagai buku novel, 

lagu maupun puisi menggunakan bahasa Tegal. Mereka melakukan hal tersebut 

dikarenakan mereka berupaya untuk mempertahankan dan melestarikan keberadaan 

bahasa Tegal. Dan bahasa Tegal tidak hanya dianggap sebelah mata oleh masyarakat 

luar kota Tegal. Namun sayangnya, buku novel dan puisi tersebut susah untuk dicari dan 

masih rendahnya minat masyarakat untuk membelinya. 

 

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Tegal 

Sumber: tegalkota.go.id 

     Kota Tegal merupakan kota yang hampir seluruh masyarakatnya menggunakan 

bahasa Tegal sebagai bahasa Ibu mereka. Dalam berkomunikasi setiap hari mereka 

menggunakan bahasa tersebut. Dan cara pengucapan dalam menggunakan bahasa 

tersebut terlihat sangat kental dikarenakan sudah terbiasa sejak kecil. 

     Meskipun di kota Tersebut penggunaan bahasa Tegal terasa sangat kental, 

masyarakat kota Tegal masih merasa malu ataupun rendah diri dikarenakan bahasa 

mereka yang sangat terlihat berbeda dengan bahasa Jawa lainnya. Dan didalam pikiran 

masyarakat diluar kota Tegal, mereka menganggap bahwa bahasa Tegal itu merupakan 

bahasa yang lucu. Sehingga sering ditertawakan saat mengucapkan bahasa tersebut. 

     Namun, perbedaan itulah yang menjadi suatu potensi yang dimiliki oleh masyarakat 

kota Tegal. Selain bahasa yang unik, bahasa tersebut juga merupakan salah satu 

warisan budaya juga. Dan keberadaannya perlu dilestarikan. Dan hal tersebut dapat 

menjadikan daya tarik pada kota Tegal sendiri. 

Analisis SWOT Kota Tegal: 

Stregth 
 Keunikan bahasa yang dimiliki kota (Dilaek). 

 Sering disebut Jepangnya Indonesia. 

Weakness 
 Masyarakatnya masih rendah diri ketika 

mengucapkan bahasa Tegal di luar kotanya. 

 Masih dianggapnya sebagai bahasa yang rendah. 

Opportunity 
 Bahasanya dapat diolah menjadi bahasa yang diakui 

oleh masyarakat diluar kota Tegal 

Threats 
 Makin hilangnya penggunaan bahasa Tegal di luar 

kota Tegal. 

 Masih ada beberapa masyarakat diluar kota Tegal 

yang menganggap bahasanya kasar. 

Tabel 3.1 Analisis SWOT Kota Tegal 

3.1.2 Identifikasi Hasil Review Mengenai Bahasa Tegal 

3.1.2.1 Ciri Khas Bahasa Tegal 

     Menurut Bapak M. Hadi Utomo, sebagai pembuat kamus Bahasa Tegal 

mengatakan bahwa, bahasa Tegal adalah salah satu dari ragam setempat 

bahasa Jawa, dan salah satu dari bahasa ibu yang ada di Nusantara. Bahasa 

yang”khas dan mandiri” ini memiliki ciri-ciri dan kaidah tersendiri dari aspek 

kebahasaan, misalnya dalam hal fonetis – fonologis (huruf dan bunyi), 

morphologis (pembentukan kata), sintaksis (susunan kata dalam kalimat), 

maupun semantik (tata bahasa). 



 

     Dewasa ini, bahasa Tegal dugunakan secara luas dan intensif sebagai sarana 

komunikasi, ekspresi sosial dan budaya serta jatidiri warga masyarakat 

Kabupaten/Kota Tegal. 

Berbeda dengan bahasa Jawa yang mengenal tingakatan tiga bahasa, yaitu 

ngoko, krama, dan krama inggil (tinggi), bahasa Tegal hanya mengenal dua 

tingkat bahasa, yaitu ngoko (rendah) dan krama (menengah). 

3.1.2.2 Awal Terbentuknya Bahasa Tegal 

     Asal-usul terbentuknya bahasa Tegal menurut Hadi Utomo yaitu, pada zaman 

kerajaan dahulu kala sekitar abad ke-16, bahasa yang digunakan merupakan 

bahasa jawa kuno. Kerajaan yang menggunakan bahasa tersebut yaitu kerajaan 

Mataram. Pusat kerajaan Mataram pada saat itu keberadaannya sangat jauh dari 

kota Tegal. Padahal pada saat itu, kerajaan Mataram sudah memodifikasi 

bahasanya menjadi bahasa Jawa yang kita kenal sekarang ini. Ada tiga golongan 

bahasa Jawa tersebut yaitu, Priyayi, Santri dan Abangan. Namun, karena 

keberadaannya yang jauh dari pusat pemerintahan Kerajaan Mataram, Kota 

Tegal tidak dapat mengikuti perubahan bahasa yang dilakukan oleh Kerajaan 

tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa bahasa Tegal merupakan bahasa asli 

Jawa (Jawa Kuno) sebelum ada perubahan oleh Kerajaan Mataram. 

     Ketika masyarakat kota Tegal diajarkan bahasa Jawa, mereka tidak dapat 

mengikutinya. Dikarenakan sudah terbiasanya dengan penggunaan bahasa 

Tegal. 

     Seperti contoh, anak-anak Sekolah Dasar di kota Tegal sangat sulit untuk 

mempelajari dan menangkap pelajaran bahasa Jawa yang ada pada saat ini. 

Karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa ibu mereka. Guru mereka yang 

mengajarkan bahasa Jawa tersebut juga sudah terbiasa dengan bahasa Tegal 

sehingga ketika menyampaikan pelajaran tersebut kurang dapat menjelaskan 

dengan pengucapan bahasa Jawa yang pada umumnya. 

3.1.2.3 Anggapan Masyarakat Luar Kota Tegal Mengenai Bahasa Tegal 

     Banyak orang mengatakan bahwa bahasa Tegal itu lucu. Hal itu memang 

benar keberadaannya. Hal ini dikarenakan bahasa Tegal dahulu dikenal dengan 

bahasa yang kasar. Kembali lagi, dikarenakan bahasa ini tidak memiliki 

penggolongan tingkatan bahasa. Sehingga banyak orang yang menganggap 

bahasa Tegal merupakan bahasa yang kasar. Oleh karena itu, masyarakat Tegal 

memiliki ide kreatif untuk membuat bahasa Tegal dapat diterima oleh orang lain. 

Yaitu dengan membuat berbagai macam lawakan yang menggunakan bahasa 

Tegal. Dan dikenalah bahasa Tegal adalah bahasa yang lucu. 

3.1.3 Bahasa Tegal di Mata Masyarakat Luar Kota Tegal 

     Menurut hasil kuesioner yang didapatkan dari total 171 responden, mereka mayoritas 

sudah mengetahui apa itu bahasa Tegal.  

 

Bagan 3.1 Data pengetahuan bahasa Tegal 

     Selain itu, mereka mayoritas mengetahui bahasa Tegal dari teman atau saudara 

mereka yang berasal dari kota Tegal. Namun, ada juga yang mengetahui bahasa Tegal 

dari lawakan yang ada. Dan mereka menanggapi bahwa ciri khas yang dimiliki oleh 

bahasa Tegal adalah cara pengucapannya. 

     Namun, ketika ditanyakan bahasa Tegal itu merupakan bahasa yang seperti apa, 

hampir semua menjawab bahwa bahasa Tegal merupakan bahasa yang lucu. Dan hanya 

sedikit responden yang menyatakan bahwa bahasa Tegal itu merupakan bahasa yang 

otentik. 

     Responden sudah cukup peduli dengan keberadaan bahasa Tegal ini. Mereka 

menganggap bahwa bahasa Tegal merupakan warisan budaya dalam bentuk bahasa 

daerah yang keberadaannya perlu untuk dilestarikan. Agar dapat diturunkan ke anak 

cucu di masa depan. Selain itu, mereka menganggap bahasa Tegal perlu dijaga karena 

bahasa tersebut merupakan identitas yang dimiliki oleh Kota Tegal. 

Mereka juga tertarik untuk mengunjungi kota Tegal dikarenakan adanya keunikan 

bahasa yang dimiliki kota tersebut. Responden banyak yang menjawab ingin ke kota 

Tegal untuk melihat dan mendengarkan secara langsung bagaimana ketika bahasa 

Tegal itu diucapkan didalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. 

 

Ya 127 74% 

Tidak 44 26% 



 

3.2 Khalayak Sasaran 

3.2.1 Geografis 

     Cakupan wilayah yang akan disasar yaitu Indonesia sebagai negara yang memiliki 

berbagai macam bahasa daerah. Secara khusus masyarakat kota didalam Jawa Tengah 

akan disasar untuk dapat lebih peduli dengan adanya bahasa Tegal, seperti Semarang, 

Solo, Pekalongan, dan lain sebagainya yang termasuk dalam perkotaan kota ramai. 

3.2.2 Demografis 

3.2.2.1 Usia 

Target Primer: 18-25 tahun 

     Karena pada usia ini didalam pikiran mereka masih segar dan sangat 

menyenangi bersosialisasi menggunakan dunia maya maupun media sosial untu 

mendapatkan segala macam informasi. Situasi seperti itu akan dapat 

mempermudah ketika menyampaikan berbagai macam informasi mengenai kota 

Tegal dan bahasa Tegal kepada mereka. Sehingga pesan akan lebih mudah 

tersampaikan. 

Target Sekunder: 40 tahun keatas 

     Target yang dimaksud disini bisa merupakan orangtua dari target primer. 

Ketika mereka berencana untuk melakukan liburan, target primer akan 

memberikan informasi tersebut kepada keluarga mereka. Sehingga orangtua 

dapat memberikan keputusan untuk mendatangi ke kota Tegal. 

3.2.2.2 Pekerjaan 

 Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan masa dimana menjadi orang dewasa yang disertai 

dengan pikiran kritis. Disini mahasiswa dapat menyadari akan kelestarian 

suatu budaya bahasa yang dimiliki oleh kota Tegal. 

 Pengamat kebudayaan 

Profesi ini akan sangat menghargai dan mencintai adanya warisan budaya 

yang dimiliki oleh kota Tegal. Sehingga dapat untuk menjaga dan 

melestarikan bahasa tersebut. 

 Pengamat bahasa dan sastra 

Profesi ini juga sangat menghargai dengan adanya bahasa daerah yang 

memiliki ciri khas yang unik. Dengan adanya city branding kota Tegal dapat 

meningkatkan kedudukan bahasa Tegal dan lebih diakui oleh masyarakat 

diluar kota Tegal. 

 Tour Guide 

Kota Tegal sebagai destinasi wisata maka diperlukan orang-orang yang baik 

dalam berkomunikasi untuk menjelaskan segala macam informasi. Baik 

menggunakan bahasa nasional maupun bahasa Tegal itu sendiri.  

3.3.2.3 Pengeluaran per bulan : golongan menengah. 

     Masyarakat SES B-C tetap dimungkinkan untuk melakukan wisata ke kota 

Tegal untuk rekreasi. 

3.2.3 Psikografis 

     Orang yang memiliki wawasan terhadap bahasa yang cukup tinggi. Mereka memiliki 

kepedulian terhadap warisan budaya dalam bentuk bahasa Tegal yang memiliki rasa 

keingintahuan yang tinggi terhadap perkembangan bahasa Tegal. Target sasaran juga 

memiliki wawasan yang luas. 

3.2.4 Behaviour 

     Rata-rata target sasaran memiliki rutinitas yang tetap. Di samping itu, mereka 

merupakan orang yang suka berlibur ke luar kota disaat adanya liburan. Dan 

menyenangi berjalan-jalan keluar kota. Selain itu, mereka senang untuk bersosialisasi 

melalu media sosial maupun dunia maya. 

3.3 Strategi Komunikasi 

3.3.1 Identifikasi City Branding kota Tegal 

Bentuk branding yang akan dimunculkan dalam city branding ini yaitu dengan membuat 

suatu tempat dimana di tempat tersebut semua petugas dan pengunjung diharapkan 

untuk menggunakan bahasa Tegal dalam berkomunikasi. Di tempat tersebut akan ada 

banyak segala macam oleh-oleh yang menggunakan bahasa Tegal. Seperti contohnya 

kaos, tas, dan sebagainya yang didalamnya berisikan kalimat bahasa Tegal. 

Sehingga diharapkan ketika pengunjung berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

Tegal dapat meningkatkan kepedulian pada bahasa daerah. Khususnya bahasa Tegal. 

Disini pengunjung akan diberikan suatu buku panduan yang isinya berupa percakapan 

sehari-hari yang harus mereka ucapkan pada tempat tersebut. 

 

 



 

3.3.2 Pendekatan Perancangan 

3.3.2.1 Pendekatan Nilai yang akan diangkat 

 Edukasi 

     Nilai edukasi merupakan nilai yang penting dalam city branding ini yang 

sesuai dengan tujuan branding kota ini sendiri. Nilai edukasi akan diperoleh 

dari adanya pemberian informasi mengenai sejarah dan asal-usul bahasa 

Tegal dan akan ditampilkan pada media-media yang akan dibagikan secara 

luas. Sehingga masyarakat diluar kota Tegal akan mendapatkan informasi 

dan pengetahuan baru. 

 Emosional 

     Pendekatan ini lebih ditujukan kepada warga masyarakat asli kota Tegal. 

Dengan adanya branding ini, diharapkan akan membuat masyarakat kota 

Tegal dapat lebih bangga dengan bahasa yang mereka miliki tersebut. 

Sehingga mereka dapat melesatarikan bahasa tersebut dengan tetap 

berkomunikasi menggunakan bahasa Tegal. 

     Namun, untuk masyarakat luar kota Tegal, disini akan disadarkan apa itu 

pentingnya bahasa ini didalam kota Tegal. Karena merupakan salah satu 

warisan budaya dalam bahasa, hal ini akan dapat membuat mereka lebih 

peduli dengan adanya keberanekaragaman bahasa yang ada di Nusantara. 

Khususnya di kota Tegal. Sehingga mereka juga akan ikut untuk melindungi 

dan melestarikan bahasa Tegal ini. 

 Kebebasan 

     Kebebasan disini yang dimaksud yaitu kebebasan dalam berkomunikasi 

menggunakan bahasa Tegal. Masyarakat kota Tegal bisa dengan bebas 

untuk mengucapkan macam-macam kosakata yang dimiliki oleh bahasa 

Tegal kepada orang yang bukan berasal dari kota Tegal. Dan orang yang 

bukan berasal dari kota Tegal tersebut juga bebas untuk bertanya maksud 

dan arti dari apa yang mereka ucapkan.  

     Sehingga dengan adanya kebebasan dari keterbukaan informasi tersebut 

dapat menambah wawasan lebih mengenai bahasa Tegal dan membuat 

orang tersebut merasa untuk perlu melindungi dan melestarikan bahasa 

tersebut demi anak cucu di masa depan kelak.  

3.3.3 Pendekatan Elemen Visual 

3.3.3.1 Logo 

     Logo digunakan untuk menunjukkan brand identity dari city branding kota 

Tegal. Dalam perancangan brand identity city branding kota Tegal harus 

menunjukkan ciri khas yang paling menonjol.  

     Logo akan menggambarkan keunikan dari kota Tegal yaitu bahasa Tegal yang 

„lucu‟ dan Poci yang merupakan salah satu ciri khas dari kota ini. Pada 

pengaplikasian logo, media yang mendukung juga akan menyesuaikan dengan 

logo tersebut. 

3.3.3.2 Warna 

     Sama halnya dengan logo, warna yang akan digunakan akan menyesuaikan 

dengan apa yang menggambarkan suasana dan ciri khas dari kota Tegal yang 

dikenal dengan bahasanya yang lucu – warna-warna yang mengesankan 

keceriaan. Dan warna ini akan digunakan dalam pembuatan logo dan juga media-

media pedukung lainnya. 

3.3.3.3 Onomatopoeia 

     Onomatopoeia digunakan didalam buku panduan yang akan diberikan kepada 

pengunjung kota Tegal ketika diharuskan berkomunikasi menggunakan bahasa 

Tegal. Onomatopoeia disini berfungsi untuk lebih memperjelas kepada 

pengunjung bagaimana pengucapan bahasa Tegal dengan dialeknya secara 

benar. Sehingga pengunjung diharapkan dapat lebih paham dan mengerti ketika 

mengucapkan kata-kata dalam bahasa Tegal. 

3.3.3.4 Pendekatan Promosi (AISAS) 

     Digunakan AISAS untuk membantu kegiatan promosi dari branding kota Tegal. 

Attention 
Teaser awal, pengenalan adanya tempat wisata 

yang menggunakan bahasa Tegal 

Interest 
Pemberian informasi mengenai tempat tersebut 

secara kreatif sehingga dapat menarik perhatian 

wisatawan  

Search 
Web, Social media 

Action 
Wisatawan mendatangi kota Tegal  



 

Share 
Wisatawan yang datang ke kota Tegal 

mempublikasikannya ke berbagai media dan 

berbagi dengan orang lain. 

Tabel 3.2 Pendekatan Promosi Branding Kota Tegal 

 

3.3.3.5 Efek yang ingin Dicapai pada Tahap Selanjutnya (AIDA) 

Attention Berkembangnya informasi adanya keunikan yang 

dimiliki oleh kota Tegal. Yaitu bahasa nya. 

Interest 
Berkunjungnya wisatawan ke kota Tegal karena 

menyadari keunikan yang dimiliki oleh kota ini. 

Desire 
Mulai diliriknya kota Tegal sebagai sarana 

pendapatan daerah. 

Action 
Lebih diperhatikannya kota Tegal dan menjadi 

tujuan wisata oleh para wisatawan. Selain itu, juga 

adanya investor yang akan membantu untuk 

perkembangan kota Tegal. 

Tabel 3.3 Efek yang ingin dicapai 

 

 

  



 

BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

Kota Tegal merupakan kota yang memiliki keunikan pada bahasa daerahnya. Bahasa tersebut 

sudah menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Tegal dalam berkomunikasi. 

Bahasa ini diolah sehingga akan timbulnya suatu rutinitas, yaitu dengan merancang city branding yang 

ditujukan untuk mengangkat bahasa Tegal untuk dapat lebih diterima dan dinikmati oleh masyarakat 

luar kota Tegal. Pada city branding ini akan mengajak target sasaran untuk menjelajahi atau 

mengelilingi kota Tegal dan diharuskan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Tegal ketika 

berinteraksi dengan masyarakat kota Tegal. Para wisatawan akan mendapatkan buku panduan yang 

berisi visualisasi yang berupa onomatopoeia dari bahasa Tegal, sehingga dapat memudahkan 

wisatawan untuk lebih memahami bahasa tersebut. Dapat disimpulkan bahwa perancangan city 

branding, brand identity serta media-media yang mendukung untuk mengkomunikasikan city branding 

ini akan mengangkat bahasa Tegal yang ditunjukkan dengan kesan lucu, komikal dan modern. 

4.1 Konsep Visual 

4.1.1 Pewarnaan 

Warna yang digunakan merupakan warna-warna hangat. Dengan menggunakan 

dua warna dasar yaitu warna merah tua (c=8, m=100, y=100, k=1) dan oranye (c=0, 

m=59, y=96, k=0). Warna merah digunakan karena dapat membangkitkan semangat dan 

menimbulkan energi, hangat serta antusias disaat mengunjungi kota Tegal. Warna 

oranye juga digunakan karena warna ini sendiri merupakan warna yang natural, hangat 

dan netral. Sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada para wisatawan yang 

datang ke kota ini. Karena mereka akan disambut dengan secara terbuka dan ramah.  

 

Gambar 4.1 Penggunaan warna 

 

Penggunaan warna turunan merah dan orange merupakan warna yang 

mencerminkan keselarasan dan dinamis. Selain warna merah dan orange, warna 

turunan tersebut digunakan sebagai warna yang terdapat pada elemen-elemen yang 

digunakan di bentuk visualisasi desain. 

4.1.1.1 Warna oranye digunakan sebagai warna dasar yang merupakan warna pokok. 

Hampir terdapat di semua visual yang ada. Warna ini menunjukkan kehangatan, 

keterbukaan dan kenyamanan. Yang diharapkan wisatawan dapat merasa 

nyaman ketika berada di kota Tegal 

4.1.1.2 Warna merah tua digunakan sebagai warna dasar kedua. Warna ini digunakan 

sebagai pemberi rasa semangat dan antusias kepada wisatawan ketika mereka 

sedang menjelajahi atau berwisata di kota Tegal. Selain itu, antusias dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Tegal. 

4.1.1.3 Warna kuning digunakan sebagai penambah rasa ceria yang digunakan pada 

penanda yang ada. 

4.1.2 Tipografi 

Tipografi yang digunakan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu untuk bagian 

tagline, headline, dan body text. 

 

Gambar 4.2 Tipografi dalam perancangan 

 

4.1.2.1 RixGoMajeum M 

Digunakan untuk menggambarkan kesan luwes dan ceria. Tipografi ini 

dihunakan untuk tagline city branding Kota Tegal. 



 

4.1.2.2 Futura Bk BT 

Futura Bk BT merupakan tipografi yang memiliki tingkat keterbacaan yang 

tinggi, sehingga cocok untuk digunakan dalam deskripsi atau memberikan suatu 

informasi tertentu terhadap target sasaran.  

4.1.2.3 ObelixPro 

Tipografi ini mengesankan karakter pada komik. Tipografi ini digunakan untuk 

menyesuaikan dengan bentuk onomatopoeia yang digunakan pada buku panduan. 

4.1.3 Bentuk 

Elemen visual yang digunakan dalam perancangan city branding Kota Tegal ini 

disesuaikan dengan karakter yang lucu, ceria dan modern. Namun tidak meninggalkan 

ciri khas yang dimiliki oleh kota Tegal tersebut.  

4.2 Konsep Verbal 

4.2.1 Pengangkatan Bahasa Tegal 

Kekentalan penggunaan bahasa Tegal sangat dapat dirasakan ketika kita 

mengunjungi kota tersebut. Dikarenakan keunikannya dan merupakan aset yang dimiliki 

kota Tegal yang menjadi daya tarik wisatawan. Namun pada kenyataannya, bahasa 

Tegal ini masih kurang dapat diterima oleh masyarakat diluar kota Tegal. Mereka masih 

menganggap bahasa Tegal merupakan bahasa yang rendah. Sehingga membuat 

masyarakat kota Tegal malu untuk menggunakan bahasa daerah mereka diluar kota 

mereka. 

Berdasarkan analisis SWOT, melihat adanya potensi dari kota Tegal yaitu 

keunikan bahasa Tegal yang otentik, serta dari segi kelemahan yaitu sebagai tujuan 

wisata, kota ini masih kurang memiliki media yang dapat memberikan informasi 

mengenai bahasa Tegal sebagai keunikan dari kota ini. Yang dapat dijadikan peluang 

sebagai peningkatan pendapatan kota dengan mengangkat bahasa Tegal sebagai media 

untuk menjadikan tujuan wisata. Peluang tersebut dapat diolah dengan memberikan 

media informasi yang dapat menyampaikan dan memberitahukan keunikan dari bahasa 

Tegal tersebut. 

Tujuan edukatif dan rekreatif merupakan hal yang akan diangkat dalam city 

branding ini. Para wisatawan diharapkan untuk dapat berkomunikasi menggunakan 

bahasa Tegal saat mereka sedang berada di kota tersebut. Hal ini dapat menambah ilmu 

bagi wisatawan dikarenakan mereka dapat mengerti dan mengetahui bahasa daerah 

baru. Dengan wisatawan mau untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Tegal, hal ini 

dapat membuat masyarakat kota Tegal lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa 

Tegal diluar kota nya. Dikarenakan warga luar kota saja mau untuk berkomunikasi 

menggunakan bahasa Tegal. 

4.2.2 Sistem Penandaan 

Sistem penandaan dan penunjuk jalan yang diterapkan pada city branding kota 

Tegal ini akan membantu wisatawan untuk menentukan arah dan menunjukkan apa saja 

yang ditawarkan pada city branding kota ini. Karena sistem penandaan bertujuan untuk 

dapat membantu wisatawan maka didalam perancangan diperhatikan aspek keterbacaan 

yang jelas dalam waktu yang singkat.  

Keterangan yang terdapat di papan penanda menggunakan bahasa Indonesia 

dan bahasa Tegal. Namun disini bahasa Tegal yang digunakan merupakan bahasa yang 

masih dapat dimengerti dan dipahami oleh wisatawan. Penanda diciptakan dalam 

perancangan sehingga tidak memberikan kesan yang membosankan bagi yang 

membacanya. 

4.2.3 Gaya Bahasa 

Didalam perancangan ini digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Tegal. Namun 

lebih banyak menggunakan bahasa Tegal. Karena bahasa Tegal ini merupakan media 

utama dalam perancangan. Bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai membantu 

untuk lebih mudah memahami apa arti dari bahasa Tegal yang digunakan. Selain itu, 

bahasa Indonesia juga digunakan untuk memberikan berbagai informasi pada wisatawan 

sebelum mereka memulai untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Tegal. Dan 

bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang santai namun masih cukup sopan. 

Tagline yang diangkat yaitu “Nyong Kowen Basane”. Pada tagline ini memiliki arti 

yaitu bahasa ini adalah milik kita bersama. Jadi Nyong = Aku, Kowen = Kamu, dapat 

menikmati dan menggunakan bahasa Tegal kapanpun juga semau kita. Yang dapat 

disimpulkan bahwa, bahasa Tegal adalah milik bersama dan patut untuk dilestarikan. 

4.2.4 Penerapan Brand Identity City Branding Kota Tegal 

4.2.4.1 Logogram 

Kata “Tegal” pada logo membentuk suatu bentuk yang secara langsung 

seperti poci. Namun pada logo ini juga memunculkan kesan lucu dan ceria dari 

pembentukan huruf G dan A. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan, logo ini 

menggambarkan kecerian dan kelucuan yang dimiliki oleh orang Tegal dan 

memunculkan Poci sebagai ciri khas yang dimiliki oleh kota Tegal. 

 

 



 

4.2.4.2 Logotype 

Logotype yang terdapat pada logo yaitu merupakan tagline dari logo 

tersebut yang berbunyi “Nyong Kowen Basane”. Pada logotype ini menggunakan 

font yang memunculkan kesan dinamis dan ceria untuk dapat menyeimbangkan 

dan menyelaraskan dengan arti dan bentuk dari logogram yang ada. 

4.2.4.3 Aplikasi Logo 

Dalam pengaplikasiannya logo tersebut memiliki kriteria dan pedoman 

khusus agar logo masih dapat terbaca dengan baik dan tidak disalah artikan. 

Pada halaman lampiran akan disertakan pedoman dari penggunaan logo Tegal 

ini. 

4.2.5 Strategi Promosi City Branding Kota Tegal 

Proses promosi dibagi menjadi dua yaitu sebelum launching dan setelah 

launching. Pada tahap sebelum launching dibutuhkan media berupa teaser pada media 

sosial. dan pada tahap setelah launching dibutuhkan media berupa iklan di media sosial, 

sticker line. 

4.2.5.1 Teaser 

Yang digunakan untuk pengenalan sebelum dikenalkannya city branding dari kota 

Tegal yaitu penggunaan teaser. Teaser yang digunakan yaitu merupakan 

penyebaran gambar melalui media sosial (sesuai dengan target sasaran) yang 

berisi mengenai informasi seputar kota Tegal dan bahasa Tegal yang unik dan 

otentik. 

4.2.5.2 Launching 

Acara launching diadakan di balai kota Tegal pada saat hari ulang tahun kota 

Tegal. Sehingga dapat menarik perhatian wisatawan akan event yang ada.  

4.2.5.3 Merchandise 

Kenang-kenangan dapat diperoleh di toko merchandise. Desain dari merchandise 

ini berhubungan dengan bahasa Tegal yang merupakan bahan utama dari city 

branding kota tersebut. Diantaranya yaitu, tote bag, memo, kaos, dan pouch.  

 

4.3 Visualisasi Desain 

4.3.1 Penandaan 

Secara bentuk simbol dari city branding kota Tegal menggunakan bentuk yang 

sederhana dan dua dimensi. 

Bagian latar belakang merupakan bentuk persegi. Bentuk persegi digunakan agar 

mengesankan bentuk yang modern. Dan dibagian atas pada persegi tersebut terdapat 

bentuk poci yang merupakan ciri khas dari kota Tegal. Dan didalam poci tersebut 

terdapat simbol yang menunjukkan atau menggambarkan dari tempat yang ditandai 

tersebut. 

Penandaan ini terdapat juga tipografi yang ditujukan agar mempermudah 

wisatawan untuk dapat melihat tanda tersebut secara lebih jelas dan mudah untuk 

dibaca. 

 

Gambar 4.3 Penanda lokasi wisata 

 

4.3.2 Skenario City Branding Kota Tegal 

4.3.2.1 Pusat Informasi 

Disetiap lokasi utama yang akan dijadikan sebagai tujuan wisata para 

wisatawan terdapat pusat informasi. Pusat informasi merupakan tempat yang 

ditujukan untuk memberikan informasi kepada para wisatawan jika mereka kurang 



 

paham dan sebagai tempat untuk membagikan peta wisata beserta buku 

panduan wisata yang terdiri dari beberapa seri. 

 

4.3.2.2 Peta Wisata 

Peta wisata disini berisi peta yang menarahkan wisatawan ke arah mana 

seharusnya yang mereka ambil untuk mengunjungi lokasi-lokasi terkenal yang 

ada di kota Tegal. Seperti tempat jajanan khas kota Tegal, makanan khas, 

maupun juga tempat rekreasi seperti pantai. 

 

 

Gambar 4.4 Cover Peta Wisata 

 

 

Gambar 4.5 Isi Peta Wisata 

 

4.3.2.3 Buku Panduan Wisata 

Buku panduan wisata berbentuk kotak yang berukuran A6. Berisi 

percakapan-percakapan dasar yang akan sering digunakan oleh para wisatawan 

ketika berkomunikasi dengan warga asli kota Tegal menggunakan bahasa Tegal. 

Buku panduan wisata ini terdiri dari beberapa seri yang di kategorikan sesuai 

dengan lokasi yang ada. Didalam buku panduan ini juga terdapat onomatopoeia 

yang dapat membuat wisatawan lebih paham bagaimana untuk mengucapkan 

dialek Tegal secara benar. 

Pada cover buku ini akan ditampilkan ilustrasi dari lokasi yang akan dituju 

sehingga dapat memberi gambaran kepada wisatawan seperti apa lokasi 

tersebut. Buku panduan ini disertai juga dengan sebuah kantong serut untuk 

dapat menjadikan satu beberapa buku panduan. Sehingga akan terasa lebih 

mudah ketika membawanya. 

 

 

 

 

 

 



 

Isi dari buku panduan: 

 Onomatopoeia 

 

Gambar 4.6 Bentuk onomatopoeia dari bahasa Tegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Layout buku panduan 

 

Gambar 4.7 Cover buku panduan „Mlaku-Mlaku‟ 

 

 

Gambar 4.8 Isi Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 1 & 2 



 

 

Gambar 4.9 Isi Buku Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 3 & 4 

 

 

Gambar 4.10 Isi Buku Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 5 & 6 

 

 

Gambar 4.11 Isi Buku Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 7 & 8 

 

 

Gambar 4.12 Isi Buku Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 9 & 10 

 



 

 

Gambar 4.13 Isi Buku Panduan „Mlaku-Mlaku‟ halaman 11 & 12 

 

 

Gambar 4.14 Isi Onomatopoeia halaman 13 & 14 

 

 

Gambar 4.15 Isi Onomatopoeia halaman 15 & 16 

 

 

Gambar 4.16 Isi Onomatopoeia halaman 17 & 18 



 

 

Gambar 4.17 Isi Onomatopoeia halaman 19 & 20 

 

 

Gambar 4.18 Cover Buku Panduan „Belanja‟ 

 

 

Gambar 4.19 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 1 & 2 

 

 

Gambar 4.20 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 3 & 4 

 



 

 

Gambar 4.21 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 5 & 6 

 

 

Gambar 4.22 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 7 & 8 

 

Gambar 4.23 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 9 & 10 

 

Gambar 4.24 Isi Buku Panduan Belanja halaman 11 & 12 



 

 

Gambar 4.25 Isi Onomatopoeia halaman 13 & 14 

 

 

Gambar 4.26 Isi Onomatopoeia halaman 15 & 16 

 

 

Gambar 4.27 Isi Onomatopoeia halaman 17 & 18 

 

 

Gambar 4.28 Isi Onomatopoeia halaman 19 & 20 



 

 

Gambar 4.29 Cover Buku Panduan „Pantai‟ 

 

 

Gambar 4.30 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 1 & 2 

 

 

Gambar 4.31 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 3 & 4 

 

 

Gambar 4.32 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 5 & 6 

 



 

 

Gambar 4.33 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 7 & 8 

 

 

Gambar 4.34 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 9 & 10 

 

Gambar 4.35 Isi Buku Panduan „Belanja‟ halaman 11 & 12 

 

 

Gambar 4.36 Isi Onomatopoeia halaman 13 & 14 

 



 

 

Gambar 4.37 Isi Onomatopoeia halaman 15 & 16 

 

 

Gambar 4.38 Isi Onomatopoeia halaman 17 & 18 

 

 

Gambar 4.39 Isi Onomatopoeia halaman 19 & 20 

 

4.3.3 Penerapan Brand Identity City Branding Kota Tegal 

Logogram dari city branding kota Tegal ini terbentuk dari poci khas kota Tegal 

dan tangan manusia. Sedangkan logotype menggunakan font yang mengesankan efek 

dinamis dan ceria. 

 

Gambar 4.40 Bentuk dasar pembuatan logo city branding kota Tegal 

 



 

 

Gambar 4.41 Logo city branding kota Tegal 

 

Aplikasi logo kota Tegal: 

4.3.3.1 Kartu Nama 

Kartu nama berukuran 9 x 5,5 cm. Kartu nama dibuat dengan kesan simple dan 

modern. Pada kartu nama berisi nomor yang dapat dihubungi dan alamat email 

pegawai.  

 

Gambar 4.42 Kartu Nama 

 

 

4.3.3.2 Kop Surat 

Kop surat berukuran folio. Didalamnya terdapat informasi alamat kantor pusat 

dalam city branding kota Tegal. Seperti alamat, no telepon dan alamat email.  

 

Gambar 4.43 Kop Surat 

4.3.3.3 Amplop 

 

Gambar 4.44 Amplop 

 

 

 



 

4.3.3.4 Voucher 

Voucher dibagikan disaat wisatawan telah berhasil menggunakan bahasa tegal 

sebagai sarana komunikasi yang digunakan saat mereka berada di kota Tegal. 

Voucher yang diberikan berupa voucher gratis masuk ke PAI (Pantai Alam Indah) 

dan voucher gratis kuliner khas kota Tegal. 

 

Gambar 4.45 Voucher Gratis Kuliner Tegal 

 

 

Gambar 4.46 Voucher Gratis Masuk PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Promosi City Branding Kota Tegal 

4.3.4.1 Instagram 

 

Gambar 4.47 Teaser Media Sosial Instagram 

 

 

Gambar 4.48 Teaser Media Sosial Instagram 

 



 

 

Gambar 4.49 Iklan Media Sosial Instagram 

 

Gambar 4.50 Fakta-Fakta kota Tegal untuk Media Sosial Instagram 

4.3.4.2 Merchandise 

 Tote Bag 

Desain pada tote bag ini merupakan paduan tipografi yang berisi mengenai 

kota Tegal. Bahasa yang digunakan dalam tote bag ini menggunakan bahasa 

Tegal sehingga dapat lebih memunculkan khas dari kota tersebut. 

 



 

 

Gambar 4.51 Tote Bag 

 

 Pouch 

Pouch atau kantong disini berfungsi untuk menyimpan serial buku panduan 

yang didapatkan oleh wisatawan ketika mereka berkeliling kota Tegal. 

Dengan adanya kantong ini, buku panduan tersebut lebih aman dan lebih 

rapi. 

 

 

Gambar 4.52 Pouch / Kantong 

 Stationery 

 

Gambar 4.53 Memo 

 

 Kaos 

Kaos didesain dengan menunjukkan ciri khas kota Tegal yang sangat terlihat 

yaitu bahasanya. Desain pada kaos merupakan permainan tipografi dan 

onomatopoeia. 

 

 

Gambar 4.54 Kaos 

 

 Maskot 

Maskot yang ada bernama Teci dan Latu. Nama Teci merupakan 

kepanjangan dari Teh Poci dan Latu merupakan kepanjangan dari Gula Batu. 

Teh poci dan gula batu dijadikan sebagai nama maskot ini dikarenakan 



 

adanya minuman khas dari kota tegal yaitu Nasgithel (Panas Legi Kenthel). 

Yaitu teh yang ada didalam poci yang diseduh dengan menggunakan gula 

batu. Jadi poci dan gula batu memiliki ikatan yang kuat dengan ciri khas kota 

Tegal. 

 

  

Gambar 4.55 Maskot 

 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Meskipun bahasa Tegal dianggap sebagai bahasa yang hanya digunakan oleh 

masyarakat rendah, namun bahasa ini sudah menjadi ciri khas yang sangat kuat yang 

dimiliki oleh kota Tegal.  

Potensi yang dimiliki oleh kota Tegal, yaitu bahasa Tegal yang memiliki dialek yang 

khas dapat dikembangkan menjadi suatu identitas dari kota itu sendiri yang dapat dikemas 

secara kreatif dan menarik. Bahasa Tegal dijadikan menjadi suatu bentuk desain dimana 

dapat mempermudah wisatawan yang datang diharapkan untuk dapat berkomunikasi 

menggunakan bahasa Tegal. Penggunaan bahasa Tegal oleh wisatawan diharapkan 

karena dengan penggunaan bahasa Tegal yang secara terus menerus di kota tersebut 

secara tidak langsung dapat melestarikan bahasa daerah tersebut. Selain itu, dengan 

berjalannya waktu hal ini dapat menghilangkan kesan bahasa yang rendah yang sudah 

beredar di tengah masyarakat. 

Dengan menyesuaikan target sasaran primer yaitu anak muda, desain dari city 

branding ini menggunakan pendekatan yang menarik. Yaitu desain dan style yang dekat 

dengan anak muda. Hal ini diharapkan agar hal-hal yang ingin kita sampaikan didalam city 

branding ini dapat tersampaikan dengan baik kepada target sasaran. Selain itu, gaya 

desain yang digunakan juga menggunakan tone “fun” yang menyesuaikan dengan aktifnya 

aktivitas anak muda. 

Dengan adanya rutinitas yang ditimbulkan dari pembentukan city branding kota 

Tegal ini dapat diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung 

ke kota ini. Dan menjadikan kota Tegal lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga kota 

Tegal ini sendiri dapat dijadikan sebagai peluang bisnis, usaha atau kerja, maupun 

sebagai tujuan investasi.  

5.2 Saran 

Dalam proses penulisan ini, penulis ingin memberi beberapa saran untuk 

perkembangan citra dari kota Tegal maupun keperluan dalam penulisan: 

5.2.1 Agar pencitraan atau city branding dari kota Tegal dapat berjalan dengan baik dan lancar, 

sebaiknya masyarakat kota Tegal dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang 

diadakan. 

5.2.2 Masyarakat kota Tegal diharapkan untuk tidak merasa malu saat mengucapkan atau 

berkomunikasi menggunakan bahasa Tegal, di dalam kota maupun luar kota. Hal ini 

dikarenakan bahasa Tegal juga merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di 

Indonesia yang patut untuk dilestarikan. 

5.2.3 Dalam pelaksanaan dan perancangan city branding ini akan dibutuhkan kerja sama dari 

berbagai macam pihak untuk dapat membantu menjadikan kota Tegal sebagai destinasi 

wisata. Jika hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Tegal. 
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LAMPIRAN 
  



 

LAMPIRAN 

Umum 

- Ya   = Iya 

- Tidak   = Ora / beleh 

- Terima Kasih  = Makasih 

- Tolong   = Tulung 

- Tidak Masalah  = Ora Masalah 

- Maaf   = Apura 

- Aku tidak tahu  = Nyong beleh ngerti 

- Kamu mengerti aku? = Kowen ngerti nyong? 

- Aku mengerti  = Nyong ngerti 

- Aku tidak mengerti = Nyong beleh ngerti 

- Pagi   = Esuk 

- Siang   = Awan 

- Malam   = Mbengi 

Pertanyaan 

- Apa?   = Apa? 

- Yang mana?  = Pan mana? 

- Kapan?  = Kapan? 

- Kenapa?  = Kenapa? 

- Siapa?   = Sapa? 

- Berapa banyak? = Sepira? 

- Berapa harganya? = Regane pira? 

Perkenalan 

- Senang bertemu dengan anda = Seneng ketemu karo kowen 

- Siapa namamu?   = Kowen arane sapa? 

- Nama saya ...    = Nyong arane ... 

- Bagaimana kabarmu?   = Kowen kabare piben? 

- Aku baik-baik saja   = Apik-apik bae 

- Aku tidak baik-baik saja  = Nyong ora apik-apik bae 

- Berapa umurmu?   = Umurmu pira? 

- Aku ... tahun    = Nyong ... tahun 

- Darimana asalmu?   = Kowen asale saka ngendi? 

- Saya dari ...     = Nyong asale saka ... 

- Dimana kamu tinggal?  = Kowen umahe nang endi? 

- Saya tinggal di ...   = Nyong umahe nang ... 

- Kemana kamu mau pergi?  = Kowen pan lunga maring ngendi? 

Makan 

- Dimanakah ada tempat makan? = Nang endi nggone mangan? 

- Lauknya ada apa saja?  = Lawuhe ana apa bae? 

- Ini apa?    = Kie apa? 

- Aku mau ...    = Nyong gelem ... 

Keadaan Darurat 

- Tolong     = Tulung 

- Api     = Geni 

- Maling     = Maling 

- Stop     = Mandheg 

- Awas     = Awas 

- Kamu tidak apa-apa?   = Kowen beleh apa-apa? 

- Panggil ambulan   = Tulung Dundangna ambulan 

- Panggil polisi    = Tulung dundangna polisi 

- Aku tersesat    = Nyong kesasar 

- Aku kehilangan tas   = Nyong kelangan tas 

- Bisakah kau membantuku?  = Kowen bisa ngewangi nyong? 

Berbelanja 

- Dimana tempat jualan oleh-oleh? = Nang endi sing dodolan oleh-oleh? 

- Kapan bukanya?   = Bukake kapan? 

- Apakah kamu punya ...  = Kowen nduwe ... 

- Aku ingin membeli ...   = Nyong pan tuku ... 

- Bisakah aku melihatnya?  = Olih beleh nyong ndeleng ndingin? 

- Ada warna apa saja?   = Ana kelir apa bae? 

- Bolehkah aku mencobanya?  = Olih beleh nyong nyoba ndingin? 

- Aku ingin membeli ini   = Nyong pengen tuku kiye 

- Berapa harganya?   = Regane pira? 

- Ini terlalu mahal   = Kiye larang nemen 

- Bisakah kau memberi diskon? = Olih beleh di korting? 

- Aku hanya melihat-lihat  = Nyong ndeleng-ndeleng bae/tok 

Tempat 

- Dimana?    = Nang endi? 

- Dimana yang paling dekat?  = Sing paling perek nang endi? 

- Aku mencari ...   = Nyong nggoleti 

Arah 

- Bagaimana aku bisa kesana?  = Piben nyong bisa mana? 

- Seberapa jauh?    = Adohe sepira? 

- Bisakah kau menunjukkan tempatnya? = Bisa beleh kowen nuduhna nggone? 

Tamasya 

- Bolehkah aku mengambil foto?  = Olih beleh nyong njukut foto? 

- Bagaimana caranya ke kota?   = Piben carane maring nang kota? 

- Apakah kamu tahu tempat yang menarik? = Kowen ngerti beleh nggon sing apik? 

- Apakah jauh dari sini?   = Adoh beleh seka kene? 

- Bisakah aku berjalan kesana?  = Bisa beleh nyong mlaku mana? 

- Seberapa jauh kesana dengan jalan kaki? = Mlakune maring mana adohe sepira? 

- Apakah ada toko oleh-oleh?   = Ana beleh toko oleh-oleh? 

- Aku ingin melihat    = Nyong pan ndeleng ... 

- Dimana tamannya?    = Tamane ana nang endi? 

 

 



 

Hasil Kuesioner 

Jenis Kelamin 

 
Pria 85 48% 

Wanita 92 52% 

Apakah anda tahu Kota Tegal? 

 
Ya 171 97% 

Tidak 6 3% 

Apa yang terpikir pertama kali setelah mendengar Kota Tegal? 

 
Makanan Khas 28 16% 

Dialek 103 58% 

Tempat Wisata 2 1% 

Unik 3 2% 

Bahasa 28 16% 

Lainnya 13 7% 

 

 
  

Apakah anda sudah pernah datang ke Kota Tegal? 

 
Ya 85 48% 

Tidak 92 52% 

Darimana anda mengetahui Kota Tegal? 

 
Saudara 45 25% 

Teman 50 28% 

Media 58 33% 

Lainnya 24 14% 

Menrut anda, apa ciri khas dari Kota Tegal? 

 
Makanan Khas 31 18% 

Dialek 104 59% 

Tempat Wisata 0 0% 

Bahasa 37 21% 

Lainnya 5 3% 

 

 

 

 

  



 

Biasanya anda mencari berita maupun informasi melalui media apa? 

 
Media Cetak (majalah, koran, tabloid, dll) 14 8% 

Media Elektronik (sosial media, website, blog, dll) 157 89% 

Lainnya 6 3% 

Ketika membaca sesuatu, manakah yang lebih anda sukai? 

 
Hanya penjelasan saja tanpa visual 9 5% 

Penjelasan dengan adanya visual 168 95% 

Apakah anda tahu apa itu bahasa Tegal? 

 
Ya 132 75% 

Tidak 45 25% 

Jika anda tahu, darimana anda mengetahuinya? 

 
Lawakan  43 31% 

Teman / Saudara yang berasal dari Tegal 87 64% 

Lainnya 7 5% 

Apa yang menjadi ciri khas bahasa Tegal menurut anda? 

 
Cara Pengucapan 162 92% 

Sejarahnya 0 0% 

Kosakata 11 6% 

Lainnya 4 2% 

Menurut anda, bahasa Tegal merupakan bahasa yang seperti apa? 

 
Lucu 123 69% 

Kasar 5 3% 

Demokratis 2 1% 

Otentik 37 21% 

Lainnya 10 6% 

Apakah dengan keunikan bahasa Tegal dapat membuat anda ingin berkunjung 
ke kota tersebut? 

 
 

Ya 111 63% 

Tidak 66 37% 

   


