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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan total lebih dari 17.000 

pulau, yang didalamnya terdapat 33 provinsi dengan beragam macam 

perbedaan suku dan latar belakang masyarakat dan sistem kepercayaan. Maka 

tidak mengeherankan jika Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan 

ragam suku dan budaya terbanyak di dunia, yang meliputi benda-benda nyata 

seperti candi, prasasti, senjata, pakaian, dan sebagainya, ataupun yang 

berwujud bukan benda seperti bahasa, agama, kepercayaan, ritual,nyanyain 

lagu. Jauh sebelum masyarakat mengenal adanya sistem penulisan, manusia 

pada jaman itu berkomunikasi menggunakan tanda-tanda, suara ataupun 

gambar. Salah satu hasil kebudayaan masyarakat Indonesia yang hingga saat 

ini masih bertahan adalah seni tari. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia 

melalui gerak-gerak ritmis yang indah, Gerak-gerak ritmis bukanlah gerak 

sehari-hari melainkan gerak yang harus dirancang supaya indah.  

Dengan latar belakang yang berbeda-beda, daerah  daerah di 

Indonesia memiliki ciri khas tariannya sendiri, termasuk di dalamnya Kota 

Semarang yang memiliki begitu banyak jenis seni tari tradisional. Salah satu 

tarian tradisional khas Semarang yang cukup sering dipertontonkan adalah 

tarian jenis Denok, termasuk di dalamnya tari Denok Deblong. Tari Denok 

Deblong merupakan seni tari hasik kreasi Bapak Yoyok B Priambodo yang 

terinspirasi dari latar belakang Kota Semarang yang memiliki dataran tinggi, 

dataran rendah, serta laut dan pantai yang menggambarkan keberagaman. Tari 

Denok Deblong pertamakali disusun tahun 1996 , dan dikembangkan lagi pada 

tahun 2000, hingga berhasil ditampilkan di beberapa negara besar seperti 

jepang, korea, china, perancis, dan Amerika. Bapak Yoyok Priambodo 

menjelaskan bahwa sebagai tari kreasi, Tari Denok Deblong menggabungkan 

unsur unsur kesenian asli Semarang yang dipadukan dengan budaya Jawa, 

kesenian khas betawi, serta diperlengkap dengan sentuhan kebudayaan Tiong 
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Hoa. Secara umum, tari Denok Deblong digambarkan sebagai sebuah seni tari 

yang diperankan oleh wanita dengan gerakan yang cepat dan dinamis, serta 

dipadukan dengan pakaian kebaya berwarna cerah dan jarik batik khas 

Semarang, dan diiringi oleh musik Gambang Semarangan. Dibandingkan 

dengan Tari Denok Semarangan yang bersifat tari tunggal, Tari Denok 

Deblong memiliki keistimewaan berupa keterkaitan antar penari dalam setiap 

gerakan nya yang memiliki arti dan cerita nya sendiri, selain itu, tat rias, 

pakaian, dan aksesoris yang di aplikasikan pada tari Denok Deblong juga lebih 

variatif .(Wawancara dengan Bapak Yoyok B. Priambodo, Pencetus Tari 

Denok Deblong) 

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi yang dibarengi 

dengan munculnya hasil hasil kebudayaan baru, terjadi pergeseran dan 

perubahan gaya hidup, terutama pada kalangan remaja dan anak muda yang 

banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Dibandingnkan dengan budaya 

tradisional, budaya modern jauh lebih banyak diminati karena sifatnya yang 

lebih luwes, universal, mudah dipelajari, selalu update, serta akses dan 

informasinya lebih mudah dan cepat untuk didapat dan dipelajari oleh setiap 

kalangan. Salah satu faktor penyebab rendahnya peminat kesenian tradisional 

adalahnya rendahnya intensitas media masa yang merepresentasikan seni tari 

tradisional sebagai kebudayaan dan identitas daerah. Selain itu, minimnya 

kesempatan yang diberikan pemerintah kepada penggiat kesenian tradisional 

untuk tampil , serta minimnya sosialisasi dan upaya promosi yang dilakukan 

pemerintah juga menjadi dasar atas rendahnya minat masyarakat terhadap seni 

tari tradisional. Selain berpengaruh terhadap eksistensi seni tari itu sendiri, hal 

tersebut juga berpengaruh terhadap semakin menurunnya minat peserta pada 

sanggar-sanggar tari yang ada. Secara khusus, seni tari merupakan salah satu 

cabang kesenian yang yang ekspresif dan komunikatif dan bersifat bersifat 

universal, oleh sebab itu seni tari sudah seharusnya banyak mendapatkan 

perhatian dari masyarakat .  

Untuk menjaga eksistensi tarian Denok Deblong yang dibarengi dengan 

perkembangan jaman, diperlukan upaya-upaya dimulai dari yang sifatnya 
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mendasar seperti sosialisasi dan promosi supaya intensitas masyarakat untuk 

melihat informasi seputar tari Denok Deblong menjadi semakin intens. Untuk 

mendukung proses sosialisasi dan promosi yang menarik dan dapat diterima 

oleh target audience, diperlukan sebuah media komunikasi visual dengan 

konten yang menarik dan inovatif, hingga pada akhirnya diharapkan mampu 

memeprkenalkan Tari Denok Deblong dan  merubah presepsi target audience 

bahwa Tari Denok Deblong merupakan kesenian tradisional yang menarik dan 

dapat mengikuti perkembangan jaman. Secara umum, perancangan ini di 

tujukan untuk menarik target audience dengan rentang usia 18-30 tahun karena 

pada rentang usia tersebut target memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap 

perkembangan budaya, memiliki mobilitas yang tinggi, serta aktif 

menggunakan media social untuk mencari and menyebarkan informasi. Selain 

itu, target dengan rentang usai tersebut diharapkan mampu menjaga eksistensi 

Tari Denok Deblong di generasi yang akan datang. Ibu Siti sebagai guru 

sanggar tari di Museum Ranggawarsita mengemukakan bahwa apabila Tari 

Denok tidak banyak diketahui oleh remaja tingkat SMP, SMA, bahkan 

mahasiswa, hampir bisa dipastikan bahwa kesempatan generasi mendatang 

untuk mengetahui dan melestarikan Tari Denok juga semakin mustahil, dan 

esksistensi tari Denok akan semakin terancam tanpa adanya pengenalan dan 

prooomosi yang membantu. 

Sebuah foto merupakan suatu bentuk institutional activity yang 

berkonsekuensi pada aktivitas sosial, hubungannya dengan realitas dan berada 

dalam kondisi kultural dan mempunyai fungsi untuk mengintegrasikan 

manusia (Roland Barthes dalam Jae Emiling , Photography : History & Theory, 

2011 ). Dalam bahasa lain, sebuah foto merupakan representational realism, 

merepresentasikan kenyataan sosial untuk dihadirkan ke dalam publik (Slater 

dalam Jenk-ed, 1995:222). Dengan demikian, hasil rekam yang sesuai dengan 

realita dapat dilihat oleh masyarakat sebagai sesuatu yang nyata, dengan 

harapan perancangan katalog Tari Denok Deblong melalui karya fotografi ini 

mampu merepresentasikan Tari Denok Deblong sebagai pertunjukan yang 

menarik dan dapat mengikuti perkembangan jaman. Selain itu, output dua 
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dimensi yang dihasilkan karya fotografi juga lebih mudah untuk diolah dan 

diaplikasikan ke berbagai media promosi baik cetak maupun digital. Hasil 

akhir dari sebuah katya foto juga dinilai lebih efektif karena fotografi hanya 

merekam dari 1 sudut pandang, namun masih memberi ruang untuk 

pembentukan image Di kota Semarang sempat diadakan beberapa kali pameran 

fotografi dengan konsep pariwisata semarang dengan judul Semarang Punya 

Cerita. Menurut Anas Yarisma selaku ketua Komunitas Mata Fotografi , 

fotografi memiliki peminat dengan presentasi yang cukup besar di Kota 

Semarang  jika dilihat dari pameran-pameran yang telah sukses diselenggrakan 

seperti Semarang Pinya Cerita, Astonishing Semarang, serta Salon Foto  

Indonesia yang semoat diadakan di kota Semarang. 

Media sosialisasi dan promosi Denok Deblong yang terdahulu oleh 

Bapak Yoyok Priambodo dinilai kurang berhasil dan hanya dirancang ala 

kadarnya  karena keterbatasan tenaga ahli dan konsep. Bapak Yoyok 

Priambodo juga memaparkan bahwa sejauh ini, foto yang digunakan sebagai 

image dari media promosi hanya sebatas menbggunakan koleksi foto saat 

pentas tanpa di rancang khusus untuk konsep photshoot.  

Katalog dengan konten fotogarfi yang menarik diharapkan dapat 

menjadi media tari Denok Deblong untuk memeprkenalkan diri selain melalui 

media pentas atau performance. Katalog yang menarik dan inovatif juga dapat 

menjadi tolak ukur bahwa kebudayaan di wilayah terebut bersifat luwes dan 

dapat mengikuti standard dan perkembangan jaman yang terus berkembang 

(Supratiwi,2013) . Dengan katalog foto yang menarik, diharpakan mampu 

menarik animo masyarakat umum maupun wisatawan untuk melihat ataupun 

mencari tahu informasi seputar tari Denok Deblong. 

 

1.2.Identifikasi Masalah 

 

 Minim nya  informasi dan pengetahuan tentang tari Denok Deblong 

 Dokumentasi Tari Denok Deblong jarang terpublikasi 
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 Ditinjau dari sisi desain, media iklan yang berkaitan dengan kesenian 

tradisional kualitasnya kurang baik 

 

1.3.Batasan Masalah 

 

Dalam perancangan laporan proyek akhir ini, dengan banyaknya 

jumlah tarian tradisional khas Semarang, perlu di berlakukan pembatasan 

masalah agar penyelesaian masalah tersebut bisa lebih fokus dan efektif. Tari 

Denok Deblong sebagai tarian yang sering ditampilkan ke luar kota dan luar 

negeri di pilih karena kondisi di lapangan ditemukan banyak massyarakat yang 

tidak mengetahui tentang tari Denok Deblong sebaga tari tradisional khas 

Semarang 

Target Audience  

a. Geografis   : Kota Semarang, termasuk turis dan  

wisatawan 

b. Demografis : Usia 17-30 tahun - Semua Gender, 

semua    agama, semua golongan ekonomi 

c. Psikogarfis : Masyarakat yang tidak mengetahui tentang  

Denok Deblong. 

: Masyarakat / wisatawan yang senang dengan 

pertunjukan seni 

Aktif membaca media baik media cetak 

ataupun digital 

 

1.4.Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang katalog foto Tari Denok Deblong yang menarik 

sebagai media promosi inovatif dari tari Denok Deblong 

 



6 
 

1.5. Tujuan Perancagan 

 

Tujuan perancangan yang hendak dicapai adalah untuk merancang katalog 

Tari Denok Deblong sebagai media promosi inovatif dari tari Denok Deblong 

 

1.6. Manfaat Perancagan 

 

Adapun manfaat yang didapat dalam penyusunan proposal perancangan 

ini adalah 

a. Manfaat bagi  diri sendiri 

 Untuk memenuhi tugas akhir PA DKV XIV, serta menjadi media 

bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di 

desain komunikasi visual Unika Soegajapranata. 

 

b. Bagi institusi 

 Menambah ide dan wawasan tentang cara menyajikan kembali hasil 

kebudayaan dalam berbagai media penayangan yang variatif 

 Menambah inspirasi tentang conceptual-portraits dalam bidang 

fotografi 

 Memberikan inspirasi untuk melestarikan kebudayaan asli Indonesia 

secara lebih kreatif 

c. Bagi Profesi 

 Memberikan inspirasi seputar fashion-portraits photography 

 Menambah wawasan bahwa fotografi  dapat dikolaborasikan dengan 

pekerja-pekerja seni lainnya. 

 Menambah wawasan tentang pemaknaan foto 

 Memberikan inspirasi bagi penari dan pekerja seni untuk tampil 

tampil sebaik mungkin agar dapat menjadi media promosi 

d. Bagi Masyarakat 

 Memberikan informasi dan promosi tentang Tari Denok Deblong 
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1.7. Metodologi Penelitian 

1.7.1. User Research 

Sasaran target pada perancangan ini adalah sebagai berikut; 

 Masyarakat kota semarang, dengan rentang umur 18-30 tahun.  

 Aktif dan menggunakan media sosial setiap hari. 

 Memiliki daya tarik terhadap seni tradisional 

 Memiliki daya tarik terhadap fotografi 

 Pemerintahan , secara khusus dinas pariwisata dan kebudayaan 

1.7.2. Findings / insight 

Berdasarkan hasil riset penulis, penulis mendapat beberapa penemuan sebagai 

berikut: 

 Kurangnya promosi dan informasi seputar tari Denok Deblong 

 Tari modern lebih banyak diminati dan lebih banyak mendapat perhatian 

dibandingkan dengan tari tradisional 

 Buruknya konten untuk mempromosikan tarian tradisional sehingga orang 

yang melihat kurang tertarik untuk melihat atau membaca nya 

 Materi foto & video  yang digunakan sebagai media konten promosi dan 

publikasi Tari Denok Deblong hanya sebatas foto dan video dokumentasi 

pentas, tanpa ada treatment yang khusus dari segi fotogfrafi. 

1.7.3. Background Research 

 Perkembangan jaman dan teknologi yang sangat pesat pada bidang 

seni dan budaya tidak dibarengi dengan upaya yang serius dari pelaku seni 

dan pemerintah untuk turut mengembangkan dan mempertahankan 

eksistensi budaya dan kesenian tradisional yang semakin sedikit 

peminatnya. Salah satu hal yang menyebabkan  rendahnya minat 

masyarakat terhadap Tari Tradisional Denok Deblong kurang menariknya 

bentuk atau isi konten promosi dari Tari Denok Deblong. Desain dan 

materi promosi yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap 

minat masyarakat untuk melihat promosi dari Tari Denok Deblong. 

Konten yang menarik dan inovatif , serta pengaplikasian dan peletakan 
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media promosi yang sesuai diharapkan dapat mempertahankan dan 

mengangkat eksistensi Tari Denok Deblong sebagai identitas budaya dan 

kesenian asli Semarang.  

 

1.7.4. Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan pada perancangan ini 

adalah observasi, wawancara mendalam, kuesioner, dan studi pustaka. 

 Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data premier 

yang sistematis dan original guna mengamati, dan memahami fenomena 

dan permasalahan yang terjadi untuk dicari solusi nya. 

 Wawancara mendalam dalam perancangan ini dilakukan untuk 

mendapatkan data primer seputar Tari Denok Deblong dan strategi 

promosi nya. Untuk mendapatkan data yang akurat dan detail, peneliti 

melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Yoyok B. Priambodo 

sebagai penggiat seni tari tradisional, sekaligus pencetus Tari Denok 

Deblong dan pendiri sanggar tari Greget.  

 Untuk mendapatkan data pendukung, peneliti melakukan 

penyebaran kuisioner yang dibagikan secara acak yang berisi pertanyaan 

seputar Tari Denok Deblong. Data pendukung pada perancangan ini 

digunakan untuk memperkuat keabsahan data premier yang sudah di 

dapatkan sebelumnya.  

  Data premier dan sekunder yang sudah didapat diperkuat dengan 

studi kepustkaan yang di ambil dari buku, artikel, iklan, serta media masa. 

Studi Pustaka berfungsi sebagai dasar untuk membantuk menemukan 

solusi dan pemecahan masalah 

 

1.7.5. Initial Concepts 

 Berdasaran riset dan penelitian yang telah dilakukan peneliti, serta 

data yang telah dikumpulkan. Permasalahan yang ditemukan kemudian 

akan dianalisa menggunakan what to say dan how to say. Seletelah itu 
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dibentuk dibentuk creative brief dan mendapatkan unique selling point. 

Hingga pada akhirnya menghasilkan hasil akhir dari perancangan promosi 

tari Denok Deblong melalui karya fotografi ini untuk diterapkan pada 

strategi kreatif dan strategi media.. 

 Perancangan karya fotografi sebagai konten katalog Tari Denok 

Deblong dirasa cukup tepat karena melalui konten foto yang menarik 

sebagai materi utama dalam sebuah media promosi dapat menggambarkan 

Tari Denok Deblong sebagai suatu ahsil kebudayaan tradisional yang 

luwes dan bias bertahan di tengah perkembangan jaman dan teknologi. 

Melalui karya fotografi yang menarik, Bentuk Tarian Denok Deblong 

dapat langsung dilihat oleh audience, serta diharapkan mampu menarik 

minat dari masyarakat terhadap Tari Denok Deblong sebagai identitas 

kebudayaan asli Semarang. Karya foto yang dirancang merupakan 

penggabungan antara fotografi portraits, fashion, serta motion 

photoghaphy untuk mendapatkan gambaran yang detail dan menarik yang 

menggambarkan elemen-elemen dan gerakan Tari Denok Deblong sebagai 

Tari Tradisional dan identitas Semarang yang mampu mempertahankan 

eksistensi nya ditengah perkembangan jaman dan teknologi. Melalui 

perancangan ini, peneliti ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat 

dan pemerintah untuk menghidupkan kembali eksistensi  kesenian 

tradisional dimulai dari hal sederhana yaitu memperkenalkan tari Denok 

Deblong melalui karya fotografi sehingga dapat diterima semua kalangan, 

sekaligus bisa menjadi media yang menarik untuk mempromosikan kota 

Semarang sendiri.  
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1.8. Skema Perancangan 

Grafik 1.8.1 skema perancangan 

 

 

 

 

 

  


