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BAB III  

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

III.1.     Data Analisis Hasil Pendataan 

 III.1.1 Desa Sidemen 

  Sidemen memiliki luas wilayah 35,15 km² dan merupakan salah satu 

kecamatan di Kabupaten Karangasem, Bali. Pada tahun 2002,  jumlah penduduknya 

mencapai 30.117 jiwa. 

Dari segi topografi, wilayah Sidemen termasuk daerah pegunungan dan perbukitan 

sehingga Sidemen mempunyai hawa yang sangat sejuk. Adapun batas-batas wilayah 

kecamatan Sidemen adalah sebagai berikut: 

Ø Utara: Kecamatan Selat 

Ø Timur: Kecamatan Manggis 

Ø Selatan: Kabupaten Klungkung 

Ø Barat: Kecamatan Rendang  

 

 

 III.1.2 Hasil Wawancara Dosen Desain Mode ISI Denpasar 

 Wawancara penelitian dilakukan kepada Dosen Desain Mode Institut Seni 

 Indonesia Denpasar, Drs. A.A Ngurah Anom Mayun KT, M.Sn 

 

 Kain Tenun Indonesia Secara Umum 

  Pada jaman dahulu masuknya kain tenun dimulai dari adanya “jalur 

 sutera” (jalur dari Cina > India > Thailand > Sumatera > Jawa > NTT) yang 

juga merupakan jalur perdagangan orang India, Cina & Timur Tengah. Selain 

berjualan dan mencari rempah-rempah, mereka membawa budaya menenun 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Desa 
Sidemen Karangasem 

Sumber : 
http://www.balitoursclub.com/wisat
a-10-objek-wisata-di-kabupaten-

karangasem.html 
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dengan membawa motif “patola” dari India. Pada jaman dahulu, membuat kain 

tenun bukan untuk diperjualbelikan maupun barter namun untuk kebutuhan 

sandang pribadi. Saat seseorang akan membuat mahakarya  yang  biasanya 

dipersembahkan untuk para Raja, kain tenun akan dibuat khusus dengan 

benang-benang emas asli songket dari Prancis dan India dan dibuat dengan 

pewarnaan khusus.  

  Terdapat simbol-simbol tertentu pada kain tenun, contohnya jika 

membuat kain tenun untuk Raja Gianyar maka terdapat simbol naga di dalam 

kain tenun tersebut. Oleh karena itu  kain ini tidak boleh digunakan oleh 

sembarang orang. Di zaman dahulu jika seseorang ingin membuat kain tenun 

maka Ia akan memikirkan terlebih dahulu kain itu akan dibuat untuk siapa, 

akan berfungsi sebagai apa serta bagaimana bentuk dan makna dari kain 

yang akan dirancang. Berbeda dengan pengrajin kain jaman sekarang, 

mereka akan membuat kain sebanyak-banyaknya, baru kemudian menjualnya  

tanpa memikirkan fungsi maupun makna dari kain yang dibuatnya. 

 

 Perkembangan Kain Tenun di Bali 

  Jaman keemasan kain tenun di Bali adalah pada saat Jaman 

Keemasan Waturenggong. Pada saat itu hampir semua orang di Bali 

menenun menggunakan bahan katun asli yang dibuat dari kapas yang 

dilinting. Sedangkan pada masa sekarang kain tenun menggunakan bahan 

dari pabrik yang dicampur dengan polyester. Pada jaman dahulu, songket Bali 

dibuat khusus hanya untuk upacara adat dan orang-orang tertentu saja. 

Sedangkan pada masa moderen, makna kain tenun sudah bergeser bahkan 

hilang. Fungsinya juga dapat berubah sesuai kebutuhan dan keinginan. 

Sedangkan untuk proses dan alat pembuatan kain tenun masih sama dari 

dahulu hingga sekarang yaitu menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) 

dan alat tenun cagcag. 

 

 Penggolongan Kain Tenun Bali 

  Kain tenun secara umum digolongkan berdasarkan pada bahan, 

 bentuk, motif dan fungsi. 

Ø Bentuk 

  Bentuk dari kain tenun yaitu ada dua, bentuk pertama adalah bentuk 

kain yang memanjang biasa (endek) dan bentuk kain yang 

melingkar/menyambung. Kain tenun tidak diprogram untuk bentuk 
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tertentu sehingga kainnya boleh dipotong dan dirancang sesuai 

kebutuhan. 

Ø Bahan  

 Bahan untuk kain tenun ada dua jenis yaitu katun dan sutera. Bahan 

katun biasanya digunakan pada busana sehari-hari, sedangkan bahan 

sutera biasanya digunakaan saat acara khusus seperti upacara adat 

maupun hari raya penting. 

Ø Motif :  

• Bebali : motif bebali adalah motif tenun tradisional yang dibuat dari 

benang kapas, bermotif garis-garis. Di setiap garis dan warna 

mengandung makna tertentu yang digunakan untuk upacara 

• Wali : motif kotak-kotak yang juga digunakan untuk upacara orang 

yang akhil balik. 

• Tenun Ikat (diikat) 

• Tenun ikat pakan : kain endek (pakan yang diikat) 

• Dobel ikat : kain gringsing (lungsi & pakan diikat) 

 

 Yang membedakan kain tenun Bali dengan daerah lain adalah: 

Ø Motif   

Ø Kualitas bahan  

 Kualitas bahan kain di Bali lebih bagus dibandingkan daerah lain karena di 

Bali kualitas benangnya bagus dan jumlah sisir lebih banyak. Sisir adalah 

salah satu alat yang digunakan untuk menenun. Kerapatan sisir sangat 

berpengaruh pada kualitas kain yang dihasilkan. Contohnya, jika sisir 

berjumlah 70 dalam 1cm kain maka terdapat 70 helai benang. Semakin 

banyak jumlah sisir maka kerapatan kain akan semakin bagus. Sebaliknya jika 

menggunakan sisir yang berjumlah sedikit maka benang yang diperlukan juga 

semakin sedikit dan hasil kain menjadi tipis. 
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 Tentang Kain Endek (Umum, Filosofi, Ciri Khas) 

  Di Bali, kain endek dibagi menjadi dua jenis yaitu endek dan gringsing. 

Endek adalah kain yang menggunakan teknik “ikat pakan” yaitu bagian pakan 

yang diikat. Sedangkan jika gringsing menggunakan teknik “dobel ikat” yaitu 

lungsi dan pakan yang diikat. Motif kain endek secara umum biasanya 

mengadaptasi bentuk flora, fauna dan geometris dengan warna bebas. Motif 

ini dapat dinikmati oleh semua orang dan bebas digunakan untuk acara 

apapun. Sedangkan jika motif cepuk merupakan motif yang dikhususkan 

hanya untuk upacara adat. Jika kain akan digunakan untuk acara yang sakral 

maka motifnya pasti akan dibuat khusus. Kain endek jaman sekarang adalah 

reproduksi/duplikasi daripada kain-kain terdahulu tetapi dimoderenisasi 

melalui proses pewarnaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dalam pembuatan kain endek, tidak terdapat pakem khusus. Selama 

kain digunakan untuk umum maka motif dan kreasi maupun desain kain 

bebas sesuai keinginan para pengrajin tenun. Maka dari itu tidak ada filosofi 

atau makna khusus dari motif kain Endek jaman sekarang. Berbeda dengan 

kain gringsing yang di setiap motifnya terdapat makna khusus. Untuk motif 

kain endek, ciri khas setiap daerah di Bali masih belum jelas karena tidak ada 

spesifikasi khusus yang menunjukkan suatu identitas khusus suatu kain dari 

daerah maupun pengrajin tersebut. Klasifikasi hanya menurut bentuk yaitu 

Gambar 3.2 Sisir pada ATBM 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

	

Gambar 3.3 Alat Tenun Bukan 
Mesin (ATBM) 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

	

Gambar 3.4 Teknik pembuatan 
motif pada helaian benang 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

	

Gambar 3.5 Teknik pewarnaan 
endek 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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geometris, flora, fauna maupun motif campuran. Tetapi yang terjadi di Bali 

khususnya Sidemen, Sidemen mempunyai motif tersendiri yang dijual di 

pasaran yang kemudian menjadi booming dan motif tersebut menjadi ciri khas 

daerah Sidemen dan dapat menjadi identitas dari kain endek Sidemen.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eksistensi Kain Tenun  

  Eksistensi kain tenun khususnya Endek di Bali dari jaman dulu sampai 

sekarang masih sama. Hampir seluruh masyarakat Bali mempunyai kain 

tenun/endek. Bahkan pemerintah kota Bali mewajibkan seluruh instansi, 

pemerintahan maupun sekolah-sekolah wajib memakai Endek di hari tertentu. 

Pemerintah kota Denpasar juga turut melestarikan dan mempromosikan kain 

Endek sebagai produk unggulan Bali melalui program Duta Endek Denpasar 

yang diadakan setiap tahun untuk generasi muda di Bali khususnya 

Denpasar. 
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Gambar 3.6 Contoh detail motif 
bunga 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

	

Gambar 3.7 Macam-macam motif 
endek 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

	

Gambar 3.8 Penggunaan endek 
sebagai busana modern 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

	

Gambar 3.9 Penggunaan endek 
sebagai seragam 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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III.1.3. Hasil Wawancara Pemilik Usaha Tenun Ikat di Desa Sidemen 

Wawancara penelitian dilakukan kepada dua pemilik usaha tenun ikat di 

Sidemen Karangsem yakni Pelangi Traditional Weaving dan Bali Arta Nadi. 

	
Berikut hasil wawancara pemilik usaha tenun ikat di Desa Sidemen: 

  Bapak Dewa Ketut Alit mendirikan usaha tenun ikatnya, Pelangi 

Traditional Weaving sejak tahun 1978 dan mulai belajar menenun sejak tahun 

1976. Tujuan utama beliau mendirikan usaha ini adalah karena beliau 

memang tertarik ingin mempelajari warisan budaya menenun dan 

melestarikannya. Selain itu, pria berumur 80 tahun ini juga ingin memberi 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Sidemen agar memajukan Desa 

melalui kain tenun. Ia mengembangkan usahanya sendiri dan kini telah 

memiliki lebih dari 50 pegawai dan memiliki lebih dari 30 alat tenun. Dalam 

sebulan, Pelangi Traditional Weaving bisa memproduksi kurang lebih 30 

lembar kain. Motif endek yang menjadi ciri khas Sidemen dan paling banyak 

diminati adalah motif bunga dan burung. Namun salah satu kendalanya 

adalah  promosi yang hanya sebatas mulut ke mulut saja. Sedangkan 

persaingan antar desa lain yang memproduksi endek juga semakin ketat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selain endek, Pelangi juga memproduksi kain songket tetapi tidak dibuat di 

workshop melainkan di rumah-rumah warga. Harga kain endek dimulai dari 

Rp. 250.000 sampai Rp. 350.000. Sedangkan untuk songket, harga dimulai 

dari Rp. 1.500.000. Pengunjung dan konsumen dari Pelangi Traditional 

Weaving mayoritas adalah wisatawan asing. Bahan untuk membuat kain 

menggunakan benang dari pabrik karena zaman sekarang sulit untuk 

mendapatkan bahan tradisional dan waktunya pun lebih cepat dengan 

menggunakan benang pabrik. Tetapi prosesnya tetap sama dari zaman 

dahulu hingga sekarang. 

Gambar 3.10 Pemilik Pelangi 
Traditional Weaving 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

	

Gambar 3.11 Benang yang 
digunakan utk membuat endek 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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  Bapak Wayan Suartani mendirikan Bali Arta Nadi sejak tahun 2004 

dan mempunyai total 12 pegawai.  Kini Bali Arta Nadi  tergabung dalam CTI 

(Cipta Tenun Indonesia) yang dibina oleh Garuda Indonesia. Kendala yang 

dialami oleh Bali Arta Nadi juga sama yakni dalam segi promosi dan 

pemasaran yang masih kurang. Belum adanya identitas juga menjadi salah 

satu permasalahan yang menyebabkan tenun ikat Sidemen kurang dikenali 

oleh masyarakat dan wisatawan. Dari segi harga maupun motif, sama dengan 

Pelangi Traditional Weaving.  

 

III.1.4 Analisis Hasil Observasi  

  Metode observasi dilakukan dengan tujuan dapat mengamati situasi dan 

kondisi di Desa Sidemen secara langsung. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, 

akses jalan menuju Desa Sidemen sudah sangat baik dan terbebas dari kemacetan 

karena melewati jalan bypass lalu untuk jalan menuju ke Desa Sidemen sendiri, 

wisatawan akan dimanjakan karena melewati pemandangan alam dan pedesaan 

khas Bali yang sangat indah. Selain itu, udaranya sangat sejuk karena kabupaten 

Karangasem terletak di daerah pegunungan. Dari segi wilayah, kabupaten 

Karangasem khususnya Desa Sidemen sudah berpotensi dan nyaman untuk 

dijadikan tujuan wisata. 

Gambar 3.12 Pemilik Bali Arta Nadi 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

	

Gambar 3.13 Suasana workshop 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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  Untuk homestay dan villa di kabupaten Karangsem juga sudah sangat 

berkembang. Terdapat beberapa toko dan workshop tenun ikat Sidemen, tetapi 

penulis memilih Pelangi Traditional Weaving untuk bekerjasama karena tempat yang 

cocok untuk dijadikan wisata edukasi dan fasilitasnya yang lengkap. Pengunjung 

dapat melihat dan merasakan langsung bagaimana proses pembuatan kain tenun 

ikat dari mulai proses penggulungan benang sampai pada penenunan. Selain itu 

pengunjung juga dapat melihat koleksi di toko dan galeri Pelangi Traditional Weaving 

untuk membeli cinderamata kain tenun khas Sidemen. Tak hanya itu, terdapat tempat 

istirahat yang menyuguhkan pemandangan alam persawahan dan bukit di Desa 

Sidemen. Pengunjung dapat beristirahat sambil menikmati pemandangan dan udara 

yang sejuk. 

  Pada sektor komunikasi, jaringan internet dan telepon selular sudah sangat 

baik. Kemudian untuk pengunjung, menurut seorang subjek yang peneliti tanyakan 

dan menurut pengamatan peneliti sendiri, memang banyak wisatawan yang 

berkunjung atau berwisata ke sana tetapi justru dari wisatawan asing. Masyarakat 

lokal sangat jarang ada yang berkunjung kesana. Hal ini menandakan bahwa dari 

masyarakat kita sendiri yang memang masih kurang peduli terhadap warisan tenun 

ini.  

III.1.5 Analisis Hasil Kuesioner 

  Berdasarkan dari kuesioner yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa dari 

82 responden, didominasi oleh usia 16-25 tahun dari target yang diinginkan yaitu usia 

16-30 tahun dan berdomisili di pulau Jawa. 

Gambar 3.14 Pemandangan di 
sekitar Desa Sidemen 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

	

Gambar 3.15 Pemandangan di 
sekitar Desa Sidemen 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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  Usia remaja dan dewasa muda saat ini memiliki ketertarikan yang cukup 

tinggi untuk berwisata, terutama pada wisata alam dan budaya. Hasil kuesioner 

menunjukkan hobi terbanyak dari responden adalah travelling. Mayoritas responden 

mengenal dan sering mengunjungi Bali ke wisata alamnya, sedikit responden yang 

mengenal Bali dari segi seni dan budaya terutama kain tenun. Sebagian besar 

responden tidak pernah mengetahui tentang kain tenun apalagi tenun ikat dari 

Sidemen Karangasem karena mayoritas responden menjawab jika tidak mengetahui 

daerah Desa Sidemen Karangasem. Namun, mereka tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam tentang tenun ikat dan ingin ikut melestarikan budaya Indonesia ini. Presepsi 

yang ada dibenak mereka tentang kain tenun mayoritas menjawab bahwa kain tenun 

mahal, berkualitas bagus dan merupakan salah satu seni yang mewakilkan suatu 

daerah dengan motif yang khas tetapi para responden masih minim pengetahuan 

tentang asal usul, nilai seni budaya dan proses pembuatan kain tenun. 

  Sebagian besar responden menghabiskan waktu luang untuk bermain gadget 

dan browsing. Media yang paling sering digunakan adalah sosial media (Instagram, 

Facebook, Youtube) dan juga responden lebih banyak mengakses informasi dari 

internet dan website. Jenis visual yang diminati para responden untuk mengenal 

tenun ikat lebih dalam yakni visual fotografi dan video promosi. Hasil detail grafik 

kuesioner terlampir. 

 III.1.6 Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

Strength 

(Kekuatan) 

• Produk kain tenun ikat (endek) Desa Sidemen adalah sebuah 
identitas budaya Bali, khususnya daerah Karangasem yang 
memiliki potensi besar untuk dikembangkan, dan disejajarkan 
dengan kain dari daerah lainnya. 

• Masih menggunakan alat tenun tradisional yakni dengan Alat 
Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang memiliki jumlah sisir yang 
sangat rapat sehingga menghasilkan kain yang berkualitas. 

• Produk tenun ikat Sidemen memakai benang kualitas terbaik 
sehingga tidak mudah rusak. 

• Tahapan dan proses pembuatan yang sangat rumit sehingga 
terdapat suatu nilai didalamnya. 

• Mengangkat warisan budaya lokal Bali dengan memanfaatkan 
kain tenun Bali. 

• Dapat langsung mengunjungi workshop untuk merasakan 
experience dalam proses pembuatan kain tenun. 

• Terdapat Gallery dan toko yang menyimpan banyak kain tenun 
khas Sidemen. 

• Pemandangan alam perbukitan yang memanjakan mata 
sepanjang perjalanan menuju Desa Sidemen. 
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Weakness 

(Kelemahan) 

• Belum adanya identitas yang membuat orang kurang mengenali 
produk tenun ikat Sidemen. 

• Media promosi kurang efektif dan masih minim menyebabkan 
cakupan audience kurang luas. 

• Proses pembuatan memakan waktu cukup lama. 
• Bahan kain tenun cenderung panas dan sulit menyerap keringat. 
• Orang-orang mengenal endek Sidemen ini melalui mulut ke 

mulut bukan lewat merek. 
 

 

 

Opportunities 

(Peluang) 

• Memungkinkan dibuatnya pengembangan media promosi yang 
lebih luas, branding sehingga promosi keunikan produk tenun 
ikat Sidemen lebih efektif dan komunikatif. 

• Terbuka terhadap publik yang memiliki minat akan proses kain 
tenun. 

• Bisa dijadikan daerah wisata dikarenakan tempat tersebut 
masuk kawasan wilayah pariwisata Karangasem. 

• Wilayah Karangasem merupakan kawasan pariwisata bagian 
Bali timur yang sangat sering dilintasi wisatawan domestik dan 
mancanegara. 

 
 
 

Threats 
(Ancaman) 

• Persaingan antar produsen kain tenun yang terdapat di 
Kabupaten Karangasem. 

• Peran pemerintah dalam memberi informasi daerah produksi 
kain tenun bagi masyarakat masih dirasa kurang. 

• Cara pandang masyarakat terhadap kain tenun yang selalu 
dianggap tua. 

• Persaingan dunia industri kreatif		

 

Tabel 3.1 Analisa SWOT 

  

III.2.     Sasaran Khalayak (Target Audience) 

 III.2.1 Geografis 

  Berdasarkan geografis, dalam lingkup nasional perancangan branding tenun 

ikat Sidemen yang dirancang diperuntukan untuk masyarakat yang berdomisili diluar 

dan disekitar Bali di dalam negeri. Penulis mengambil sampel Pulau Jawa sebagai 

percontohan dari perancangan ini karena menurut data dari BAPENAS, pulau Jawa 

adalah pulau yang memiliki jumlah penduduk terbanyak sehingga akan mewakilkan 

target sasaran yang ingin dituju. Sedangkan target audiens sekunder adalah targer 

sasaran yang berada di Indonesia maupun masyarakat mancanegara yang berada di 

luar Indonesia 

 III.2.2 Demografis 

  Berdasarkan demografi perancangan branding tenun ikat Sidemen yang 

dirancang diperuntukan untuk target audiens primer adalah sama yaitu jenis kelamin 
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pria dan wanita. Target usia remaja 16-20 tahun yaitu mereka yang masih bisa 

beraktivitas dan memungkinkan untuk melakukan liburan, studytour atau refreshing. 

Profesi target audiens adalah sebagai kaum pelajar, mahasiswa. 

  Target audiens sekunder yaitu jenis kelamin pria dan wanita pada masa 

dewasa muda. Target usia berada pada rentang usia 21-30 yaitu mereka yang masih 

bisa beraktivitas dan memungkinkan untuk melakukan travelling atau perjalanan dan 

sudah berpenghasilan. Profesi target audience adalah mahasiswa, guru, dosen 

maupun pegawai, professional muda, wiraswasta, karyawan, pegawai negeri, pegawai 

swasta maupun masyarakat yang mengapresiasi produk lokal yang menjadi ciri khas 

suatu budaya, yaitu kain tradisional, begitu juga mereka yang ingin menikmati 

keindahan alam dan jauh dari perkotaan. 

  Konsumen tetap merupakan para target audiens yang menilai kain tenun dari 

segi keindahan atau estetik dan wisatawan lokal yang berkunjung ke Sidemen maupun 

Pelangi Traditional Weaving. Sedangkan konsumen tidak tetap adalah para wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Sidemen dan Pelangi Traditional Weaving. 

 Segmentasi target audiens adalah menengah ke atas yang mengeluarkan biaya yang 

cukup tinggi untuk membayar biaya kebutuhan hiburan mereka. Dengan kata lain, 

kebutuhan primer dan sekunder mereka telah terpenuhi dengan mudah. 

 

 III.2.3 Psikografis 

• Merasa mampu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari 

• Orang yang aktif, suka bersosialisasi, rasa ingin tahu yang besar 

• Berwawasan luas dan suka melakukan kegiatan dan liburan 

• Aktif di dunia maya (sosial media) dan sering mangakses internet 

• Ingin mendapatkan informasi mengenai tenun ikat Sidemen secara mendalam 

• Menyukai wisata budaya 

• Suka mengeksplor hal-hal baru 

• Orang yang telah jenuh dengan rutinitas mereka dan membutuhkan 

ketenangan serta kenyamanan 

• Tertarik untuk menikmati keindahan seni dan budaya serta keindahan alam 

 

III.3.     Strategi Komunikasi 

 III.3.1 Creative Brief  

  Dalam manyusun creative brief ini, penulis menggunakan Teori Harold 

 Laswell  Analisa dengan menggunakan teori Harold D. Laswell dengan menjawab 

 pertanyaan sebagai berikut:  
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Siapa ( Who )  

 Penulis menjadi komunikator dalam perancangan ini. Penulis adalah sebagai 

sumber yang akan menyampaikan pesan kepada target sasaran untuk lebih 

mengenal kain endek dari Sidemen dan turut melestarikannya.  

Berkata apa ( Says what )  

 Mengenalkan dan mempromosikan Desa Sidemen sebagai sentra penghasil 

tenun Bali dan memberi experience tentang nilai proses dan budaya kain tenun 

Bali khususnya Endek melalui perancangan media promosi kepada generasi 

muda agar menambah wawasan tentang warisan leluhur dan turut melestarikan 

yang kemudian dapat diajarkan ke generasi selanjutnya. Selain itu juga ingin 

mensejajarkan produk tenun ikat dengan produk kain/fashion lainnya di Indonesia 

agar tenun ikat Bali dapat lebih populer dan diapresiasi serta banyak diminati. 

Melalui saluran apa ( In Which Channel )  

 Media yang digunakan dalam kampanye ini terdiri dari media utama dan 

media pendukung. Media utamanya antara lain: website dan video promosi. Untuk 

media pendukung, media yang dibuat berupa logo & GSM, sosial media, booklet, 

signage dan packaging. Selain itu juga terdapat action yaitu wisata tenun yang 

diadakan di workshop Pelangi Traditional Weaving agar target merasakan 

experience proses pembuatan tenun ikat. 

Kepada siapa ( To whom )  

 Target sasaran adalah laki-laki dan perempuan yang masuk dalam kategori 

remaja pertengahan-akhir yaitu umur 16 sampai 20 tahun dan dewasa muda yaitu 

umur 21 sampai 30 tahun dengan golongan ses A-B. Dengan karakteristik yang 

aktif, suka bersosialisasi, rasa ingin tahu yang besar maupun berwawasan luas 

dan suka melakukan kegiatan dan liburan, ingin mendapatkan informasi mengenai 

kain tenun secara mendalam. Mereka yang merasa dirinya narsis, dan mereka 

meyukai wisata budaya, serta aktif menggunakan gadget dan media sosial.  

Dengan efek apa ( With What Effect )  

 Efek yang diharapkan adalah supaya generasi muda mengenal salah satu 

warisan leluhurnya yakni kain tenun. Memiliki pengetahuan yang lebih luas akan 
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proses dibalik tenun ikat beserta nilai yang terkandung didalamnya. Memiliki 

presepsi yang positif mengenai kain tenun yakni sebagai sebagai budaya 

Indonesia yang patut dibanggakan dan dilestarikan kepada generasi yang lain. 

  Dari penjabaran creative brief di atas maka rancangan karakter desain yang 

akan diaplikasikan harus menyesuaikan dengan target sasaran dan memunculkan 

karakter visual yang disukai target sasaran. Berdasarkan hasil kuesioner serta 

observasi penulis, lebih dari 70% target sasaran lebih menyukai visual fotografi dan 

media video. Gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa Indonesia yang santai 

dan juga menggunakan sedikit bahasa inggris yang mudah dipahami agar tidak 

terkesan kaku. Karakter tipografi yang digunakan juga akan memiliki karakter yang 

sesuai dengan citra Sidemen dan Bali, serta karakter target yang santai dan tidak 

kaku. Sedangkan untuk warna, akan menggunakan skema warna analogus karena 

ingin memunculkan mood dan kesan yang menyenangkan dan harmonis sehingga 

target akan tertarik dan semangat untuk mengetahui lebih dalam tentang tenun ikat 

Sidemen. 

III.3.2 Tema Kampanye 

  Tema yang akan diangkat adalah memberikan pengenalan nilai tenun ikat 

Sidemen terhadap generasi muda melalui perancangan media promosi ini guna 

melestarikan budaya Indonesia dan meningkatkan minat berwisata budaya dan 

edukatif serta meningkatnya pendapatan warga Sidemen. 

III.3.3 Judul Kampanye 

  Judul kampanye ini adalah “Sidemen Pesona Endek Bali” dengan harapan 

agar target sasaran dapat merasakan pengalaman langsung mengenal budaya asli 

Indonesia yang sangat mempesona ini, dari proses pembuatan tenun ikat Sidemen 

serta keistimewaan nilai proses dan warisan budaya yang dimiliki tenun ikat Sidemen. 

III.3.4 Strategi Verbal 

  Bentuk pesan yang ingin disampaikan adalah melalui kata-kata yang 

mengajak untuk merasakan pengalaman langsung mengenal proses pembuatan 

tenun ikat Sidemen dan warisan budaya yang dimiliki tenun ikat Sidemen serta 

pemandangan lingkungan Desa Sidemen yang akan menarik perhatian target untuk 

tertarik lebih lanjut agar berkunjung ke workshop dan gallery. Gaya bahasa yang 

digunakan adalah bahasa indonesia yang santai, asik dan sedikit menggunakan 
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bahasa inggris yang mudah dipahami agar lebih dekat ke target sasaran dan tidak 

terkesan kaku. 

III.3.5 Strategi Visual 

 Strategi visual yang digunakan adalah dengan menampilkan foto-foto maupun 

video dari koleksi tenun ikat Sidemen, proses pembuatan, geografis dan keindahan 

pemandangan Karangasem serta ilustrasi motif-motif yang memiliki bentuk yang 

menarik dan memperlihatkan kegiatan di workshop yang akan diolah dengan layout 

yang menarik sesuai dengan konsep dan gaya visual serta mengacu pada teori-teori, 

prinsip desain serta karakteristik target yang telah dijabarkan diatas. 

 

III.4.     Strategi Media 

 III.4.1 Media Utama 

  Pemilihan media utama dipilih berdasarkan karakteristik target sasaran dan hasil 

kuesioner yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas target sasaran 

memanfaatkan waktu luang mereka untuk bermain gadget dan mencari informasi 

melalui media internet. Selain itu media utama juga menjadi media yang berisi pesan  

yang ingin disampaikan kepada target dan membuat target tertarik. Maka 

perencanaan media utama dalam perancangan ini diantaranya: 

 

1. Website 

   Internet adalah salah satu media yang banyak mendapatkan perhatian 

karena dengan Internet, masyarakat dapat melakukan komunikasi secara 

global. Selain media sosial, website juga merupakan salah satu media yang 

menjanjikan saat ini terutama untuk target audiens yang dituju. Berdasarkan 

karakter psikografis dan hasil kuesioner, target audiens gemar bermain 

gadget dan browsing. Website memiliki banyak kelebihan diantaranya dapat 

diakses kapanpun dan darimanapun. Oleh karena itu, website ini diharapkan 

dapat efektif dan menyampaikan pesan tentang keistimewaan kain endek 

kepada target sasaran dengan menarik  melalui konten-konten yang menarik 

dan dapat diakses siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Dalam 

perancangan ini, website berperan menjadi Home Base bagi tenun ikat 

Sidemen agar semua media bisa diakses oleh target secara responsif & user 

friendly. Selain itu, semua sosial media, video promosi maupun booklet akan 

dicantumkan nama website tenun ikat Sidemen sehingga target akan 

mendapatkan informasi lengkap pada website ini. 
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2. Video Promosi 

  Video promosi adalah salah satu bentuk media promosi bergerak yang 

menyampaikan informasi tentang suatu produk. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, video dijelaskan sebagai rekaman gambar hidup atau program 

televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi (Sugono, 2008:1464). Media 

video juga merupakan salah satu jenis media audio visual. Media audio visual 

adalah media yang mengandalkan indera pendengaran dan indera 

penglihatan. Menurut Sapta Nirwandar, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Budpar, 2012), video merupakan media yang sangat memungkinkan 

untuk mengenalkan budaya dan cara hidup suatu bangsa secara nyata. 

Penggabungan video untuk memperkenalkan pariwisata dengan genre film 

yang sudah ada seperti dokumenter sangatlah berpotensi positif. Promosi 

melalui video yang baik dapat menambah minat target audiens untuk 

mengetahui lebih jauh tentang tenun ikat Sidemen serta mengajak mereka 

untuk berkunjung. Video full akan berdurasi sekitar 6 menit sedangkan video 

berseri masing-masing akan berdurasi 15 detik dan akan ditampilkan pada 

setiap sosial media (Youtube, Facebook, Instagram) dan website tenun ikat 

Sidemen agar target dapat mengaksesnya dimana saja. Mood dan sense 

yang dimunculkan adalah mood yang menyenangkan yang akan 

memperlihatkan permainan warna-warna kain tenun Sidemen serta 

pemandangan alam dan budaya di Karangasem dengan mengacu kepada 

teori dan karakter desain yang telah dijabarkan di landasan teori dan creative 

brief. 

 III.4.2 Media Pendukung 

  Media pendukung dipilih berdasarkan fungsinya yang dapat menunjang 

promosi media utama. Maka media pendukung yang dipilih adalah:  

1. Logo dan GSM 

  Logo memiliki beberapa fungsi yaitu identitas diri, tanda kepemilikan, tanda 

jaminan kualitas serta mencegah peniruan atau pembajakan. Dari penjabaran 

dapat disimpulkan bahwa logo memiliki peran yang cukup krusial dalam usaha 

membangun image dari desa Sidemen sebagai sentra penghasil tenun ikat 

dan dibuatkan pula GSM (Graphic Standard Manual) sebagai identitas diri dan 

tanda kepemilikan dari endek Sidemen yang akan dikenali oleh target 

audiens. Logo akan diaplikasikan pada semua media yang akan dibuat. 
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2. Sosial Media (Facebook, Instagram, Youtube) 

 Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain 

dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling 

berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Target audiens perancangan yang 

merupakan anak muda, mempunyai karakter yang gemar menggunakan gadget 

dan sosial media. Maka dari itu, media sosial menjadi salah satu alat promosi 

yang efektif dalam perancangan ini. Dikarenakan banyaknya pengguna sosial 

media di kalangan anak muda sehingga menjadi sebuah sarana paling 

menjanjikan untuk mempromosikan tenun ikat Sidemen. Sama halnya seperti 

yang diungkapkan oleh Ardhi (2013:68), Banyaknya pengguna media sosial ini 

menumbuhkan kepentingan-kepentingan baru, salah satunya adalah promosi 

karena memegang peranan yang sangat penting akan menunjukan bahwa 

perusahaan ini memiliki kemajuan dalam mempromosikan tenun ikat dalam 

teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial saat ini yang terpopuler 

adalah facebook, instagram, Youtube Kelebihan media ini adalah dapat diakses 

dengan global. Dengan ditambah fasilitas online, diharapkan dapat pula 

meningkatkan brand awareness di masyarakat yang dengan sendirinya akan 

meningkatkan pengunjung dan destinasi yang harus dikunjungi. 

 

3. Booklet 

 Booklet mempunyai tujuan untuk memberi informasi secara tertulis kepada 

konsumen. Dengan informasi yang sudah disusun sedemikian rupa dapat 

memberikan banyak penjelasan kepada target audiens mengenai tenun ikat 

Sidemen mulai dari produk, suasana yang dimiliki serta informasi singkat 

tentang kain tenun agar target audiens tertarik untuk datang berkunjung. 

Booklet ini membantu pengunjung untuk mengingat berbagai aspek produk 

yang diminati tanpa membuat catatan. Pembuatan booklet perlu 

dimaksimalkan untuk memperbesar daya tarik dengan desain yang menarik 

dari halaman awal sampai akhir, tawaran istimewa, dan gambar atau foto 

yang sesuai, tulisan atau keterangan ditata agar enak dan mudah dibaca serta 

berisi ketentuan-ketentuan penting lainnya seperti logo, tagline, dan 

sebagainya. 

 

4. Signage 

 Dalam perancangan ini, penulis akan merancang signage berupa tanda 

petunjuk arah dan diberi tulisan selamat datang di Sidemen. 
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5. Packaging 

 Kemasan kain tenun akan didesain menarik dan sesuai fungsi serta dapat 

meningkatkan brand awareness pada target sasaran. Packaging meliputi 

paperbag dan juga sticker. 

 

III.5. Perancangan Promosi dan Time Schedule 

 III.5.1 Tahapan Perancangan Promosi  

 Attention 

  Pada tahap ini  promosi dilakukan dengan mempromosikan isu untuk 

 memperkenalkan citra dari Sidemen sebagai sentra penghasil kain tenun Bali melalui 

 video seri promosi sebagai highlight yang ditampilkan langsung pada media sosial 

 yaitu youtube, tayang 2 kali dalam sehari di facebook dan instagram dan Google Ad. 

Tahap ini ada  pada awal bulan Oktober karena bulan Desember merupakan musim 

libur untuk anak sekolah sehingga 2 bulan sebelum liburan, tahap attention efektif 

dilakukan. 

 

 Interest 

  Setelah tahap attention dijalankan, tahap interest akan segera dilakukan agar 

target menambahkan Sidemen kedalam checklist liburan/studytour mereka serta 

menjadi semakin penasaran untuk mencari tahu informasinya. Tahap interest 

memperkenalkan brand melalui pendekatan desain dan komunikasi yang menarik 

sesuai dengan kriteria target audiens. Perkenalan brand melalui media cetak, 

sedangkan sosial media terus berjalan. � Media yang digunakan yaitu video 

 promosi berseri yang terdiri dari tiga seri berdurasi 15 detik. Video seri pertama 

menujukkan Sidemen dari segi kain dan prosesnya, video kedua dari segi wilayah 

dan pemandangan Sidemen lalu seri yang ketiga menunjukkan Sidemen dari ciri 

khas Endeknya serta pariwisatanya yang menarik. Waktu tayang 3 kali sehari pada 

sosial media. Booklet dibagikan melalui kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk 

target primer serta promosi melalui website dan iklan sosial media (Instagram, 

Facebook, Google Ad) untuk target sekunder. 

 

 Search 

 Penempatan materi informasi citra menggunakan media cetak dan media 

elektronik. Target audiens akan diarahkan untuk mengakses website untuk 

mendapatkan informasi seputar Sidemen. Media yang digunakan adalah website, 

sosial media terus berjalan dengan waktu tayang 3 kali sehari. Pada bulan 
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November, target akan segera memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang 

tenun ikat Sidemen dan mulai tertarik serta merencanakan untuk mengunjunginya 

karena  akan mendekati musim liburan. 

Action 

  Tahap ini mengarahkan target audiens pada action kunjungan/wisata tenun di 

workshop Pelangi Traditional Weaving agar target audiens dapat merasakan 

langsung experience dari nilai-nilai keistimewaan tenun ikat sembari menikmati 

suasana dan panorama alam di Sidemen. Target sudah lebih merencanakan 

perjalanan mereka dan mengunjungi Sidemen saat liburan di bulan Desember 

pertengahan sampai awal Januari. Target juga dapat langsung membagikan 

pengalaman mereka melalui Instagram story dengan #sidemenpesonaendekbali 

maupun mengunggah foto dan menarik orang lain untuk berkunjung. Informasi 

tentang wisata tenun dapat dilihat melalui website, sosial media maupun booklet. 

Media yang digunakan yaitu website, sosial media, booklet dan signage. 

 

Share 

  Target akan langsung membagikan pengalaman mereka pada saat kunjungan 

atau membagikannya setelah pulang ke rumah melalui sosial media dengan 

#sidemenpesonaendekbali. Media yang digunakan adalah packaging (paperbag, 

sticker), sosial media. Target audiens akan membagikan pengalaman dan 

pengetahuan mereka melalui sosial media maupun secara langsung. 

 

III.5.2 Tabel AISAS dan Time Schedule  

 

Tahapan Media yang digunakan Time Schedule  

 

 

 

Attention 

1. Iklan video promosi berseri 
dengan waktu tayang 2 kali 
sehari yang akan ditampilkan 
pada 

2. Media sosial (Instagram, 
Facebook Fanspage) 

3. Google Ad 

 
 
 

Awal Oktober 2018 
(2 minggu) 

 
. 

 

 

 

Afeksi 
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Tabel 3.2 Tabel AISAS dan Time Schedule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest 

• Media cetak 
• Sosial media terus berjalan. � 
• Video promosi dengan waktu 

tayang 3 kali sehari pada sosial 
media, booklet yang dibagikan 
melalui travel agent maupun 
dibagikan secara langsung. 

• Google Ad 

 
 
 

Pertengahan Oktober 
2018 

(2 minggu) 
 

 

 

 

 

Kognisi 

 

 

 

Search 

• Penempatan materi informasi 
citra menggunakan media cetak 
dan media elektronik. � 

• Target audiens akan diarahkan 
untuk mengakses website untuk 
mendapatkan informasi seputar 
tenun ikat Sidemen. 

• Media yang digunakan: website, 
sosial media, Google Ad. 

 
 
 

November 2017 
(1 bulan) 

 
 

 

 

 

Kognisi 

 

 

 

Action 

 
 
 
 

• Action wisata tenun di workshop 
Pelangi Traditional Weaving  

• Informasi tentang wisata tenun 
dapat dilihat melalui website, 
sosial media maupun booklet. 

• Media yang digunakan: website, 
sosial media, booklet, signage. 

 
 
 

Desember 2017- Awal 
Januari 

(5 minggu) 
 

 
 

 

 

Kognisi 

 & Change 

Behavior 

 

Share 

Media yang digunakan: packaging 
(paperbag, sticker), sosial media. 

 
Januari 2018 - 

seterusnya 

 

Change 

Behavior 
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 III.5.3. Rancangan Anggaran Biaya 

 

Tahap Attention 

No. Nama Keperluan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Logo & GSM 

- Biaya produksi 1 buah buku GSM 

- Biaya desain logo & GSM 

 

   100.000 

5.000.000 

 

   100.000 

5.000.000 

2. Pembuatan Video Promosi 

- Teknis + Editing 

- Storyboard 

 

4.000.000 

1.000.000 

 

4.000.000 

1.000.000 

3. Iklan Sosial Media (3x seminggu 

selama 2 minggu) 

- Instagram Ads 

- Google Ads 

 

 

     80.000 x 6 

   100.000 x 6 

 
 
 
     480.000 

     600.000      

 Total Dana 11.180.000 

 

 

Tahap Interest 

 

 

Tahap Search  

No. Nama Keperluan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Website 

- Website Developing 

- Web Design 

 
15.000.000 

  2.000.000 

 
15.000.000 
  2.000.000 
 

2. Iklan Sosial Media (selama 1 bulan) 

- Instagram Ads 

 

       80.000 x 30 

 

 2.400.000 

No. Nama Keperluan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Iklan Sosial Media (selama 2 minggu) 

- Instagram Ads 

- Google Ads 

- Facebook Ads 12x tayang 

 

    80.000 x 14 

  100.000 x 14 

  140.000 x 12 

 

1.120.000 

1.400.000 

1.680.000 

2. Booklet 

- Produksi 500 pcs 

 

      3.000 x 125 

 

   375.000 

 Total Dana 4.575.000 
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- Google Ads 

- Facebook Ads 12x tayang 

     100.000 x 30 

     140.000 x 12 

 3.000.000 

 1.680.000 

 Total Dana 24.080.000 

 

 

Tahap Action  

No. Nama Keperluan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Booklet 

- Produksi 200 pcs 

 

       3.000 x 50 

 

     150.000 

2. Iklan Sosial Media (selama 1 bulan) 

- Instagram Ads 

 

     80.000 x 30 

 

 2.400.000 

3. Signage 5.000.000  5.000.000 

 Total Dana  7.550.000 

 

 

Tahap Share 

No. Nama Keperluan Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Packaging 

- Paperbag 200pcs 

- Sticker 

 

     15.000 x 200 

       3.000 x 50 

   

 

 3.000.000 

    150.000 

 Total Dana  3.150.000  

 

 

Total Anggaran Perancangan (Rp) 

Attention 11.180.000 

Interest   4.575.000 

Search 24.080.000 

Action   7.550.000 

Share   3.150.000 

TOTAL DANA 50.535.000 

 

Tabel 3.3 Rincian Anggaran 

 

 
 
 


