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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1. Analisis 

3.1.1. Hasil Angket 

Kuisioner yang berisi pertanyaan seputar Tari Denok Deblong disebarkan 

secara acak dan berhasil mencakup 60 responden 

 Apakah pernah mendengar nama tarian Denok Deblong 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.1. 

Dari data diatas ditarik kesimpulan bahwa nama tarian Denok 

Deblong cukup dikenal  di masyrakat , namun tidak sedikit juga yang belum 

pernah mendengar nama tarian Denok Deblong 

 Apakah mengetahui tentang tarian Denok Deblong tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

PERNAH BELUM

ya TIDAK
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Grafik 3.2 

Dari data tersebut dapat disimpulkan  bahwa sangat sedikit yang mengetahui 

tari Denok Deblong. Walupun pernah mendengar namanya, namun sangat 

sedikit yang mengetahui apa itu Tari Denok Deblong 

 Apakah pernah melihat iklan / promosi yang berkaitan denga Tari Denok 

Deblong? 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.3 

Dari data tersebut ditarik kesimpulan bahwa lebih dari separuh responden 

pernah melihat promosi tentang Tari Denok Deblong. 

 Apakah iklan tersebut menearik ? 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.4 

PERNAH BELUM

ya TIDAK
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Dari data tersebut ditarik kesimpulan bahwa sangat sedikit responden yang 

pernah melihat tari Denok Deblong, bahkan yang pernah melihat pun 

menilai bahwa iklan tersebut kurang menarik 

 Apalkah pernah menonton pagelaran Denok Deblong? 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.5 

Dari data tersebut disimpulkan bahwa jumlah responden yang pernah 

menonton tari Denok Deblong sangat sedikit.(22%)s 

 Jika melihat sebuah iklan pada media cetak , apa yang menjadi point utama 

yang dilihat ? 

 

Grafik 3.6 
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Dari data tersebut disimpulkan bahwa desain menjadi elemen yang menurut 

responden dinilai paling penting dari sebuah promosi. Foto juga dianggap 

memiliki peran yang besar dalam sebuah iklan cetak.  

 

 Jika melihat sebuah iklan pada media cetak , iklan mana yang menurut anda 

lebih menarik? Iklan dengan foto nyata yang dibuat khusus dengan konsep 

untuk iklan, atau iklan dengan ilustrasi / hasil desain ? 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.7 

Dari data tersebut, ditarik kesimpulan bahwa sebuah iklan dalam bentuk 

cetak lebih menarik apabila menggunakan foto asli sebagai objeknya, 

dibandingkan dengan ilustrasi (67%) 

 Dari media berikut ini, manakah yang menurut anda efektif apabila 

dijadikan sebagai media promosi tari tadisional 

 

 

 

 

 

 

foto ilustrasi

foto ilustrasi kartun maskot video lukisan
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Grafik 3.9 

Dari data tersebut, ditarik kesimpulan bahwa foto dan video dinilai 

efektif apabila dijadikan media promosi tari Denok Deblong (50% dan 

30%) 

 Apakah foto yang terapat pada media promosi poster di bawah ini menarik 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.8 

Dari data tersebut, ditarik kesimpulan bahwa foto yang sduah ada 

sebelumnya dinilai kurang menarik (58%) 

 

 

ya tidak
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Grafik 3.8 

Dari data tersebut, ditarik kesimpulan bahwa foto yang dikonsep khusus 

untuk media promosi dengan hasil yang lebih bagus lebih diminati 

masyarakat (75%) daripada hanya sekedar foto dokumentasi biasa 

 Media prpmosi cetak yang menarik dan komunikatif ? 

2 1
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Grafik 3.7 

Dari data tersebut, ditarik kesimpulan bahwa buku foto dinilai lebih 

menarik dan komunikatif (40%) 

3.1.2. Tari Denok Deblong 

 3.1.2.1 Sinopsis 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 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 

buku foto poster banner brosur



27 
 

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) 

3.1.2.2. Tata Gerak Tari Denok Deblong 

Gerak dalam tari Denok Deblong merupakan gerak-gerak yang 

disusun menggunakan gerak-gerak yang dipengaruhi oleh gerak-gerak 

tari tradisi Jawa yang berkembang di Semarang serta dipengaruhi tari 

daerah lain seperti tari Betawi dan Jawa Barat, dan China. Gerakan 

yang di dokumentasikan meliputi gerakan gerakan khas dan unik 

seperti 

 a. Jinjit Mentul, yaitu gerakan kedua kaki jinjit, dengan 

bergantian menghentak agar tampak jinjit mentul-

mentul yang terkadang disertai tolehan. 

b. Genjot Mancal, yaitu salah satu kaki melakukan 

genjotan/ayunan seperti orang memancal/menendang 

kicat, dengan tubuh agak mentul. 

c. Uncal jala, yaitu gerakan tangan seperti melempar 

jala/jaring (alat pencari ikan). Lengan kiri nekuk trap 

cethik dan lengan kanan menthang dengantelapak 

tangan menengadah. 

d. Bapang Walik, yaitu gerakan salah satu tangan 

ngrayung dibawah telinga dan yang satu berada di 

atas kepala. 

e. . Ngruji Dahi Sikut, yaitu jari-jari ngruji berada di 

depan dahi dan disamping siku. 

f. Seblak Sampur, yaitu membuang sampur atau 

melempar sampur ke kanan atau ke kiri. 
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3.2. Strategi Komunikasi 

3.2.1. Creative brief 

 Why we are advertising ? 

Untuk memperkenalkan Tari Denok Deblong, diperlukan 

visulasasai dari sebuah media sosialisasi dan promosi yang menarik 

sehingga dapat menarik minat dari audiens untuk melihat dan 

membaca informasi yang ada di dalamnya. Dalam hal ini visualisasi 

yang diterapkan bersifat realistis menggunakan media katalog 

fotografi dengan harapan dapat merepresentasikan Tari Denok 

Deblong secara utuh dan dapat dilihat langsung gambaran aslinya 

oleh masyarakat. 

  Who we are talking to? 

   Masyarakat Kota Semarang dan wisatawan, serta pemerintah 

  What we want them to know? 

 Memperkenalkan Tari Denok Deblong kepada 

masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya, serta 

wisatawan yang berkunjung ke Semarang 

 Membawa nilai budaya yang diharapkan mampu 

mengangkat rasa cinta masyarakat terhadap hasil budaya 

local 

 Katalog yang dirancang dapat turt mempromosikan Kota 

Semarang 

What should the advertising communicate? 

 Katalog yang dirancang ingin menyampaikan bahwa Tari 

Denok Deblong sebagai tari tradisional khas Semarang yang mampu 

bertahan dan mengikutin trend di tengah perkembangan jaman dan 

teknologi sehingga pada akhirnya diaharpakan mampu menarik 

minat masyarakat untuk mengenal dan mempertahankan eksistensi 

tari Denok Deblong, serta juga diharapkan mampu mengubah 
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presepsi masyarakat bahwa hasil seni dan budaya tradisional dapat 

di apresiasi dan di kolaborasikan dengan budaya modern. 

  Tone and Manner 

  Perancangan katalog foto Tari Denok Deblong bersifat komunikatif 

 dan informatif dengan visualisasi menggunakan real image media 

berupa foto , secara khusus hasil dari kolaborasi foto portraits, 

fashion, serta motion photography yang akan di terapkan kedalam 

desain media sosialisasi dan promosi yang ingin menyampaikan 

kesan simpel, elegan, mampu merepresentasikan nilai tradisional 

namun tidak norak. Permainan teknik motion photography dan 

wardrobe yang dipakai penari akan menghasilkan kesan dinamis 

akan di terapkna pada dominasi warna gelap (hitam) pada desain 

media promosi sehingga tercipta kontras dan point of interest tetap 

terjaga pada karya yang digunakan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1.1 motion blur 

Penggunaan diafragma sempit akan memberikan hasil yang focus 

secara menyeluruh sehingga kontras yang telah dihasilkan tetap 

terjaga. Tone hangat juga kana di aplikasikan untuk memnculkan 

kesan dramatis, serta di sesuaikan dengan tone warna foto porraits 

yang idealnya berada pada angka 5000-5500 kelvin 
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 Jarak foto yang akan digunakan adalah full body shot sehingga 

gerak, posisi, dan komposisi dari satu gerak tarian denok seblong 

yang dimainkan penari dapat ter rekam jelas secara utuh . Selain itu, 

untuk menampilkan detail detail kecil seperti makeup, baju, serta 

aksesoris, akan di aplikasikan teknik foto closeup sehingga detailnya 

lebih terlihat  

 

  

  

 

 

 

 

 Gambar 3.2.1.2. full body shoot & close-up shoot 

 

 Shutter speed yang akan diterapkan adalah shutter speed rendah 

dengan mengaplikasikan 2 jenis teknik lighting yaitu freezing second 

curtain, sequence. 

 

 

 

 

 Gambar 3.2.1.3.freezing  second curtain  
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Konsep Tipografi 

Konsep typography yang akan di gunakan sebagai head text adalah 

 

 

 

 

Font ini dipilih karena memiliki karakternya yang memiliki 

lengkungan, tebal dan memiliki kait sehingga menampilkan kesan yang kuat 

namun tetap dinamis 

Konsep typography yang akan di gunakan sebagai head text adalah 

Times New Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdeefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

Font ini dipilih karena memiliki kesederhaan bentuk dan tingkat 

keterbacaan yang tinggi 

Konsep typography yang akan di gunakan sebagai head text adalah 

Arial 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdeefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 
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Logo 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.2.1.4Logo Denok Deblong 

 

Logo yang akan digunakan merupakan logotype dengan tulisan 

Denok Deblong sebagai point utama yang digunakan. Bentuk tulisan 

tebal dengan kait dan didomknasi garis lengkungan melambangkan 

kekuatan yang dinamis. 

Warna 

 

 

 

 

 

 

 

 Warna latar yang dugunakan pada foto adalah hitam. Warna hitam 

dipilih untuk memunculkan contrast dengan warna pakaian penari, 
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sehingga posisi penari sebagai point of interest tetap terjaga. Selain 

itu, warna hitam juga dipilih karena warna hitam dapat bertahan pada 

shutter speed kamera yang rendah sehingga warna hitam dapat 

menjadi latar gerakan yang terekam pada foto. Pada pengaplikasian 

desain, warna hitam juga dipilih sebagai warna latar karena 

menyesuaikan dengan foto yang akan di masukkan, Warna hitam 

akan dipadukan dengan warna coklat keemasan dan putih sebagai 

body text. Warna coklat keemasan dipilih untuk memunculkan kesan 

klasik - elegan, serta melambangkan sesuatu yang mulia dan 

memiliki kejayaan. Warna putih dipilih karena memiliki tingkat 

keterbacaan yang tinggi apabila berada pada latar warna hitam, 

sehingga cocok apabila dijadikan warna teks yang cukup panjang.   

 

3.2.2. Unique Selling Point 

  Perancangan katalog foto Tari Denok Deblong dengan 

menerepkan penggabungan teknik foto fahion, portraits, dan 

movement menghasilkan foto tarian yang menarik dan sangat jarang 

ditemui sebelumnya sebagai konten media sosialisasi dan promosi 

hasil budaya tradisional, secara khusus tari tradisional di Semarang. 

Dengan konten foto yang lebih baik dan menjadi point of interest, 

diharapkan mampu menarik minat dari masyarakat untuk melihat 

iklan atau promosi dari Tari Denok Deblong tersebut. 

  Dari konten median yang sudah pernah diterapkan 

sebelumnya, dapat di Tarik evaluasi bahwa minat masyarakat untuk 

melihat media promosi dengan bentuk lisan atau teks sangatlah 

rendah dan memberikan kesan yang membosankan sehingga 

promosi menjadi tidak efektif, selain itu, promosi dengan 

pengaplikasian foto yang sudah ada juga kurang menarik minat 

masyarakt karena foto yang digunakan masih menggunakan foto 

dokumentasi ala kadarnya dan belum bisa memberi kontras sehingga 
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kurang eyecatching. Maka dari itu, diperlukan median baru yang 

inovatif dan tidak membosankan sehingga dapat menarik minat dari 

semua kalangan masyarakat yang melihat dan memperkankan Tari 

Denok Deblong sebagai tarian tradisinal khas Semarang. 

  Hasil kesenian tradisional yang di olah dengan kesenian 

modern akan menajdikan point dan keunikan tersendiri dari 

perancangan katalog  tari Denok Deblong. Nilai tersebut diharapkan 

mampu mengubah citra tari tradisional yang dianggap jadul dan tua 

menjadi elegan, atraktif, serta bisa bertahan dakam perkaambangan 

jaman. Keunikan lain yang terdapat pada perancangan katalog tari 

Denok Deblong terdapat pada output yang akan dihasilkan, yaitu 

berupa promotional tools & merchandise yang bisa dimiiliki secara 

free dengan maksud agar audiens yang membawanya  bisa selalu 

mengingat Tari Denok Deblong.  

3.2.3. Positioning 

  Perancangan katalog foto tari Denok Deblong ini 

menempatkan tari Dernok Deblong sebagai produk kesenian yang 

ingin dikenal masyarakat Kota Semarang sebagai sebuah tarian khas 

asli Semarang yang telah berhasil mencapai level go-international  

namun belum banyak masyarakat yang tidak mengetahui nya. 

Dengan perancangan katalog yang dihasilkan nanti, diharapkan 

mampu memperkenalkan Tari Denok Deblong sebagai seni tari 

tradisional yang bisa di kolaborasikan dengan budaya modern serta 

mampu mempertahankan eksistensi nya di tengah perkembangan 

jaman dan teknologi. 

3.2.4.  Marketing mix 

 

 Produk 

   Katalog yang ditawarkan merupakan inovasi baru 

menggunakan yang di rancang khusus sebagai point of interest. 
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Foto yang ditampilkam menampilkan kesan yang modern dan 

professional dengan harapan mampu menarik minta dari 

masyarakat untuk meklihat ataupun membaca informasi lebih 

lanjut di dalamnya. Dibandingkan dengan media yang sudah 

pernah digunakan sebelumnya, berupa foto dokumentasi yang 

kualitasnya kurang bagus, miss focus, serta sulit untuk 

dikembangkan ke dalam layout desain yang baik akan 

menghasilkan design yang kurang eyecatching, penggunaan foto 

yang dirancang khusus akan leboh efektuf dan efisien serta dapat 

di atur secara keluasa komposisinya napabila ingin digunakan 

sebagai konten utama dari sebuah desain katalog. Penggunaan 

teknik motion photography sebagai konten meda promosi juga 

menjadi inovasi dan masih sangat jarang ditemui , secara khusus 

di Kota Semarang. Penggunaan teknik motion photography dan 

fashion akan menghasilkan kesan foto yang lebih dinamis, 

dramatis, serta mempu memberikan gambaran tentang gerakan – 

gerakan pada tari Denok Deblong. 

Price 

  Katalog yang ditawarkan bersifat informatif dan komunikatif 

sehingga nantinya output katalog akan diberikan secara free 

kepada masyarakat , baik dalam bentuk on surface ataupun on 

screen  

 Place 

   Berdasakan analisa dan wawancara yang telah dilaksanakan, 

peletakan katalog akan di letakkan pada beberapa titik seperti di 

sebarkan ketika sedang ada pertunjukan Tari Denok Deblong. 

Diletakkan di Tempat dan Tujuan Pariwisata (dititik beratkan 

pada kawasan Kota Lama sebagai tujuan utama wisata di Kota 

Semarang), toko ataupun café yang tergabung dalam lingkup 
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UMKM dan komunitas komunitas di Semarang. Selain itu, 

perancangan katalog juga akan diletakkan di banner dan baliho, 

giant screen kota, bandara, di dalam BRT, serta media media 

cetak yang berada di bawah kendali Dinas Pariwisata 

 Promotion 

    Penyebaran katalog tari Denok Deblong dilakukan secara on 

print dan on screen menggunakan jasa influencer . Jasa 

influencer dipilih karena influencer memiliki followers  yang 

cukup besar dan aktif ketimbang jasa buzzer yang hanya unggul 

dalam jumlah pencapaian namun berisi akun palsu. Selain itu, 

influencer dipilih karena peran influencer pada media social 

yang banyak membawa inspirasi. s 

Media Above the Line 

 Merupakan media yang dalam penyajian nya tidak 

menghasilkan interaksi langsung dengan audiens 

a. Katalog 

Katalog foto tari Denok Deblong yang didalamnya berisi photo 

story  dan informasi seputar tari Denok Deblong disediakan di 

bagian pusat informasi tempat tujuan pariwisata dengan 

intensitas pengunjung yang ramai seperti Lawang Sewu, Kota 

Lama, Klenteng Sam Poo Kong, serta,  toko ataupun café yang 

tergabung dalam lingkup UMKM dan komunitas komunitas di 

Semarang, di dalam BRT, kawasan bandara, atupun disebar 

ketika akan diadakan event 

b. Poster, flyer, vertical banner , bendera 

Poster dan vertical banner yang dirancang dapat digunakan dan 

disedikan kapan saja di tempat-tempat yang mendukung 

promosi seperti sanggar,  Tempat dan Tujuan pariwisata,  toko 

ataupun café yang tergabung dalam lingkup UMKM dan 
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komunitas komunitas di Semarang, di dalam BRT, kawasan 

bandara, atupun disebar ketika akan diadakan event . Flyer , 

vertical banner, dan bendera dapat dijadikan media promosi 

ketika sedang diadakan event terakit Tari Tradisional, secara 

khusus tari Denok Deblong ataupun pentas kesenian tradisional 

lain nya yang melibatkan Tari Denok Deblong  

  

c. Baliho  

Media promosi dengan ukuran yang cukup besar berupa baliho 

mencakup target yang lebih besar yaitu masyarakt umum yang 

melewati titik penempatam baliho tersebut. Kelebihan dari 

bailho adalah ukuan nya yang cukup besar sehingga tetap dapat 

terlihat dan terbaca dari jarak yang cukup jauh, serta dapat 

dilihat oleh siapa saja , termasuk wisatawan ataupun orang yang 

hanya sekedar lewat di depa  titik pemasangan baliho tersebut 

d. Billboard dan lcd sreen 

Billboard atau giant screen dan lcd screen akan menampilkan 

media promosi denghan bentuk visual dan audio visual yang 

menampilkan dan memperkenalkan Tari Denok Deblong. 

Billboard dan screen akan di tempatkan di beberapa titik 

keramaian seperti bandara, halte BRT, TV di dalam bus wisata 

Seamarang,  serta giant screen yang disediakan oleh dinas 

pariwisata  

 Media Through the Line 

 Merupakan media yang dalam penyajiannya menggunakan 

peran internet sebagai mediator antara produk dengan audiens. 

Internet dipilih karena perannya sebagai media dengan fitur 

yang sangat lengkap dan cakupan yang sangat luas (rich 

multimedia) 

a. Iklan di Instagram  
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b. Iklan di youtube 

c. facebook 

 

3.3.3. Promotional tools dan merchandise 

Pemberian promotional tools dan merchandise secara free 

diharapkan dapat menarik minat dan perhatian lebih dari 

masyarakat terhadap tari Denok Deblong sehingga mampu 

meningkatkan brand awareness. Merchandise dan promotional 

tools yang dirancang juga diselaraskan dengan konten utama 

dari promosi tari Denok Deblong, sehingga tujuan dari promosi 

untuk memperkenalkan Tari Denok tetap tercapai 

 

 Participants 

 Partisipasi dari berbagai pihak dibutuhkan untuk dalam 

perancangan katalog ini. Talent atau model pada foto 

menggunakan professional dancer dengan tujuan mendapatkan 

feel dan mood serta gerakan yang sesuai dengan konsep foto yang 

ingin dirancang. Selain itu, dalam proses photoshoot  yang 

dilaksanakan dibutuhkan juga peran peran pendukung seperti 

Make-up Artist, Wardrobe, Stylish, serta Bapak Yoyok 

Priambodo sebagai penata gerak 

 

3.3. Strategi Anggaran 

 

No Media  Jumlah  Biaya Total biaya 

 Talent, MUA, Wardrobe 3 Rp 

1.000.000 

Rp 3.000.000 

 Studio  (rent) 3 Rp 500.000 Rp 1.500.000 
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 Billboard 2 Rp 

30.000.000 

Rp 60.000.000 

 Poster A3 500 Rp 30.000 Rp 1.500.000 

 Giant banner 10 Rp 40.000 Rp 400.000 

 Vertical banner  10 Rp 125.000 Rp 1.250.000 

 Baliho 3 Rp 750.000 Rp 2.250.000 

 Bendera  20 Rp 25.000 Rp 500.000 

 Katalog  500 Rp 30.000 Rp 15.000.000 

 Kaos 500 Rp 80.000 Rp 40.000.000 

 Pembatas buku 500  Rp 200.000 

 Stiker 1000 Rp 2.000 Rp 2.000.000 

 Kipas 500 Rp 3.000 Rp 1.500.000 

 Iklan Instagram 3 bulan  Rp 3.000.000 

   TOTAL  

    Rp 137.700.000 

Grafik 3.3.1. strategi anggaran 

 

 

 

 

 


