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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1. Konsep Verbal 

 4.1.1. Judul Perancangan 

Perancangan katalog foto Tari Denok Deblong dengan judul 

Warna Warni Tari Denok Deblong dalam karya fotografi ini memiliki 

tujuan untuk memperkenalkan Tari Denok Deblong kepada 

masyarakat, sebagai tarian Tradisional asli Semarang yang 

melambangkan keberagaman. Sesuai dengan judul yang diberikan, 

materi foto yang dimasujkkan kedalam katalog juga berisikan karya 

foto yang menggabrkan serba-serbi seputar Tari Denok Deblong, 

meliputi foto penari, foto kostum dan aksesoris, serta beberapa contoh 

gerakan baik yang di dokumentasikan sacara freeze  ataupun foto 

gerakan.  Dengan konten foto yang yang dirancang nantinya 

diharapkan akan mampu menarik minat masyarakat untuk melihat isi 

katalogo Trai Denok Deblong dan membaca informasi yang berada di 

dalamnya. 

4.1.2. Bahasa Yang Digunakan 

Pada perancangan katalog foto Tari Denok Deblong, Bahasa 

yang akan digunakan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

untuk katalog yang berbeda. Penggunaan Bahasa Indonesia ditujukan 

untuk masyarakat Kota Semarang dan wisatawan lokal yang sedang 

berkunjung ke titik titik wisata di kota Semarang yang menyediakan 

katalog foto tari Denok Deblong. Katalog dalam versi Bahasa inggris 

diperuntukkan untuk wisatawan asing  yang sedang berkunjung ke titik 

titik wisata di kota Semarang yang menyediakan katalog foto tari 

Denok Deblong, serta sebagai katalog yang akan dibawa oleh Sanggar 

Greget apabila melakukan pentas di luar negeri dan dihadapan 

penonton orang asing. 
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4.2. Visualisasi Desain 

 4.2.1.  Buku Katalog 

Katalog yang dirancang berisikan foto dan informasi seputar 

Tari Denok Deblong. Sebagai konten utama dari katalog, foto akan 

mendominasi isi katalog dan akan selalu terdapat minimal satu foto 

terdapat pada setiap sheet  katalog. Katalog yang dirancang memiliki 

ukuran 14,85 cm x 21 cm. Dengan ukuran separuh kertas A4, 

menjadikan Katalog Foto Tari Denok Deblong tidak terlalu besar, 

mudah dibawa sekalipun dengan hand-held ataupun dimasukkan 

kedalam tas, serta tidak memerlukan banyak space untuk diletakkan di 

tempat tempat yang menajdi obyek wisata di Kota Semarang dan di 

booth ketika sedang diadakan pentas Tari Denok Deblong. Katalog 

akan dirancang dengan halaman full color supaya emndapatlan detail 

gambaf yang jelas, serta akan dicetak pada kertas Art-Paper dengan 

soft cover.  Dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu 

tebal, diharapkan mampu memberikan effort kepada masyarakat 

supaya tidak segan untuk mengambil, melihat, serta membaca katalog 

Tari Denok Deblong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.1. tampak depan katalog 
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4.2.2. Layout  

 

Layout yang digunakan pada katalog Tari Denok Deblong 

dirancang sederhana dan clean karena foto sebagai konten utama dari 

katalog sudah menimbulkan kesain yang kontras dan colourfull 

sehingga desain layout yang dihasilkan tetap balance, eye catching, 

serta tidak membuat mata menajdi lelah melihat dan membaca. 

Gambar 4.2.2.1 layout katalog 

4.2.3. Pembatas Buku 

Katalog yang dirancang juga memiliki pembatas buku 

berukuran lebar  4 cm untuk memudahkan pembaca membatasi buku, 

sekaligus berfungsi sebagai merchandise yang diberikan kepada 

pembaca 
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Gambar 4.2.3.1 desain pembatas buku 

4.2.4. Vertical Banner 

Vertical Banner akan diletakkan di depan tempat persediaan 

katalog Tari Denok Deblong sehingga masyarakat bisa mengetahui 

keberadaan katalog Tari Denok Deblong untuk dimabil dan dilihat. 

Selain vertical banner, sign juga akan dirancang sebagai penunjuk 

lokasi booth Tari Denok Deblong apabila sedang diadakan pementasan 

untuk umum atau event-event yang melibatkan Tari Denok Deblong 
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Gambar 4.2.4.1 desain vertical banner 

4.2.5. Kaos  

Kaos yang berperan sebagai merchandise untuk semakin 

menarik minat audiens  untuk mengambil katalog yang telah 

disediakan 

Gambar 4.2.5.1 desain kaos tampak depan & belakang 
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4.2.6. Pin 

Pin yang berperan sebagai merchandise untuk semakin menarik 

minat audiens  untuk mengambil katalog yang telah disediakan 

 

 

 

 

Gambar 4.2.6.1 desain pin 

4.2.7. Kipas 

Kipas yang berperan sebagai merchandise untuk semakin 

menarik minat audiens  untuk mengambil katalog yang telah 

disediakan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.7.1 desain kipas 

4.2.8. Kalender 

Kalender yang berperan sebagai merchandise untuk semakin 

menarik minat audiens untuk mengambil katalog yang telah 

disediakan ketika audiens mengunjungi booth Denok Deblong pada 

saat ada pementasan Tari Denok Deblong 
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Gambar 4.2.8.1 desain kalender 

4.2.9. Poster  

Foto Denok Deblong bisa digunakan sebagai materi image 

untuk poster yang berkaitan dengan informasi ataupun acara yang 

bersangkutan dengan Denok Deblong ataupun sanggar. 

 

Gambar 4.2.9.1 desain poster 
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4.2.10. Stand Foto 

Foto yang terdapat pada pada katalog juga memungkinkan 

untuk di display ketika sedang ada event pementasan ataupun pameran 

yang melibatkan Tari Denok Deblong. Dispkay Satnd foto juga 

menjadi alat untuk memperkenalkan dan memebrikan infor masi 
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seputar Tari Denok Deblong kepada masyarakat yang melintas di 

depan nya. 

 

Gambar 4.2.10.1 stand foto 

4.2.11. Kartu Nama 

Kartu nama bagi untuk staff sanggar dan penari dapat di 

kreasikan menggunakan identitas dan foto Denok Deblong, sehingga 

orang yang melihat bisa memiliki sedikit gambaran tentanf Tari Denok 

Deblong. Kartu nama akan dibawa oleh penari dan staff sanggar,dsn 

di sediakan di booth ketika sedang ada pentas, serta di titik titik 

peletakan buku kataliog Denok Deblong  
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Gambar 4.2.11.1 desain kartu nama 

4.2.12. Cover DVD 

DVD berisikan file seputar Tari Denok Deblong  yang 

dibagikan kepada audiens dirancang desain yang eyecatching sehingga 

diharapkan mampu menarik minat audiens untuk melihat isi dari DVD 

tersebut.  

Gambar 4.2.11.1 desain dvd cover 

4.2.13. 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.13.1 desain baliho 
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4.2.14. Digital Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.14.1 digitalmedia based application 


