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ABSTRAK 

 

 

Tri Wahyuningrum, D1208631, “Unique Selling Propositions” Dalam Desain 
Kaos, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010. 

Menjamurnya industri kreatif dibidang kaos merupakan wadah aspirasi 
masyarakat dalam mengungkapkan simbol-simbol sosial yang ada dimasyarakat. 
Salah satunya yaitu desain kaos produksi Dagadu Djokdja yang menjual contain 
Yogyakarta yang sarat akan simbol-simbol sosial. Dalam upaya merangkul pasar, 
produk kaos Dagadu Djokdja melakukan strategi desain yang spesifik sebagai 
Unique Selling Propositions. Strategi desain kaos Dagadu Djokdja tersebut diolah 
secara Smart, Smile dan Djokdja baik dari sisi visual maupun penggunaan kata.  

Desain kaos Dagadu Djokdja dapat menjadi bentuk komunikasi lain pada 
masyarakat. Karena memuat suatu proses komunikasi yang dalam proses 
penyampaian pesannya melalui media kaos. Karya seni yang hadir ditengah-
tengah masyarakat ini mengusung desain yang mengandung muatan kebudayaan 
Jawa khususnya Yogyakarta yang sarat dengan muatan simbol-simbol sosial. 
Dikemas secara unik dengan tujuan supaya pesan disampaikan menarik dan tidak 
monoton sehingga desain kaos Dagadu Djokdja menjadi media yang efektif dalam 
menyampaikan pesan. 

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika untuk mengetahui simbol-
simbol sosial dan pemaknaan dari Unique Selling Propositions konsep “Smart, 
Smile, dan Djokdja” yang di representasikan dalam desain kaos Dagadu Djokdja 
tahun 1997-2007. Simbol-simbol sosial dan pemaknaan dari Unique Selling 
Propositions dikategorikan dalam tiga konsep: Smart, Smile, dan Djokdja. 
Kemudian ketiga konsep tersebut di analisa menggunakan analisis semiotika 
model Charles Sanders Peirce berdasar ikon, indeks, dan simbol.  

Hasil analisis dalam penelitian ini: Pertama, konsep “Smart”. Mengandung 
informasi kekinian yang terjadi di sekitar masyarakat, dikemas dengan cara ke 
Dagaduan dengan bahasan Djokdja baik kategori visual maupun kategori 
penggunaan kata dianalisis berdasar ikon, indeks, dan simbol. Kedua, konsep 
“Smile”. Mengedepankan unsur plesetan, dikemas dengan menggunakan 
pendekatan humor yang unik, baik kategori visual maupun kategori penggunaan 
kata dianalisis berdasar ikon, indeks, dan simbol. Ketiga, konsep “Djokdja”. 
Menegaskan lokalitas Yogyakarta yang unik dan berbeda, baik kategori 
penggunaan kata dan kategori visual yang saling melengkapi dianalisis berdasar 
ikon, indeks, dan simbol.  

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, Dagadu Djokdja concern dalam 
mendesain kaosnya yang syarat akan muatan simbol-simbol sosial dan pemaknaan 
dari Unique Selling Propositions konsep “Smart, Smile, dan Djokdja” yang 
memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dengan kompetitornya. 
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ABSTRACT 

 

 

Tri Wahyuningrum, D1208631, “Unique Selling Propositions” Dalam Desain 
Kaos, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010. 

Creative industries rising in the field of t-shirts is a aspirations place of the 
community to express the social symbols are that community. One such is shirt 
design of Dagadu Djokdja production that sell the contain of Yogyakarta which 
packed social symbols. In an effort to embrace the market, t-shirts products 
Dagadu Djokdja perform specific design strategies as a Unique Selling 
Propositions. Dagadu Djokdja shirt design strategy is analyzed through Smart, 
Smile and Djokdja both in terms of visual as well as use of the word. 

Dagadu Djokdja shirt design can become another form of communication in 
society. Because it includes a communication process in the process of delivering 
its message through the medium of t-shirts. Works of art that exist in the 
communities that contain a refreshed design load of Javanese culture, especially 
Yogyakarta loaded social symbols. Uniquely packaged so that the message 
delivered with the aim of attracting and not so monotonous and so shirt design 
Dagadu Djokdja become an effective medium in conveying the message. 

This study uses semiotic analysis to determine the social symbols and 
meanings of the Unique Selling Propositions concept of "Smart, Smile, and 
Djokdja" is being represented in the shirt design Dagadu Djokdja period of 1997-
2007. Social symbols and meanings of the Unique Selling Propositions is 
categorized into three concepts: Smart, Smile, and Djokdja. Then the third 
concept in the analysis using analysis of Charles Sanders Peirce's semiotic model, 
based icons, indexes, and symbols. 

Results of analysis in this study: First, the concept of "Smart". Contains 
information present is going on around the community, packed with ways to 
Dagaduan with good discussion Djokdja visual category or categories of use of 
the word was analyzed based on icons, indexes, and symbols. Second, the concept 
of "Smile". Prioritize the elements of a plesetan, packed with a unique approach to 
humor, both visual and media categories analyzed by use of the word icon, index, 
and symbol. Third, the concept of "Djokdja". Affirming the unique locality of 
Yogyakarta and different, both categories of use of the word and visual media are 
analyzed based complementary icons, indexes, and symbols. 

From the analysis concludes that, Dagadu Djokdja concern in designing a 
shirt that requirement to contain of social symbols and meanings of the Unique 
Selling Propositions concept of "Smart, Smile, and Djokdja" which has a 
characteristic that is unique and different from its competitors. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

1. Kebudayaan Dan Simbol 

Hubungan antara manusia dengan kebudayaannya sangatlah erat. 

Hal ini disebabakan karena kebudayaan merupakan suatu lingkup dimana 

manusia hidup. Ki Hadjar Dewantara menyebut manusia sebagai 

makhluk budaya karena begitu erat hubungan manusia dengan 

kebudayaannya. Manusia sebagai makhluk budaya mengandung 

pengertian bahwa kebudayaan merupakan ukuran bagi tingkah laku serta 

kehidupan manusia. 

“Kebudayaan sendiri terdiri atas gagasan-gagasan, simbol-simbol, 

dan nilai-nilai sebagai hasil karya dari tindakan manusia” (Budiono 

Herusatoto, 2001:9). Sehingga tidaklah heran jika begitu eratnya 

kebudayaan manusia dengan simbol-simbol, maka manusia pun disebut 

makhluk dengan simbol-simbol. Seperti yang kita ketahui, manusia 

dalam berpikir, berperasaan, dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan 

yang simbolis.  

Lalu yang dimaksud dengan simbol adalah “sesuatu hal atau keadaan 

yang merupakan media pemahaman terhadap objek” (Budiono 

Herusatoto, 2001:10). Tanda itu selalu menunjuk kepada sesuatu yang 
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rill (benda), kejadian atau tindakan. Sepanjang sejarah budaya manusia, 

simbolisme sendiri telah banyak mewarnai tindakan-tindakan manusia, 

baik dari sisi tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan maupun religinya. 

Kebudayaan Jawa memiliki kebudayaan yang khas di mana di dalam 

sistem budayanya digunakan simbol-simbol sosial sebagai sarana untuk 

menitipkan pesan-pesan sosial bagi masyarakatnya. Adanya penggunaan 

simbol-simbol sosial dalam wujud budayanya, ternyata dilaksanakan 

dengan penuh kesadaran, pemahaman, dan penghayatan yang tinggi, 

serta dianut secara tradisional dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Simbol-simbol sosial merupakan salah satu aspek puncak kesadaran diri 

budaya Jawa yang begitu kuat, terlebih lagi bila hal ini untuk melakukan 

integritas dan kemampuan menemukan jalan dalam menyesuaikan diri 

dengan dunia modern dan perubahan sosial. 

 

2. Simbol Dan Bahasa 

Simbolisme sangat menonjol peranannya terutama pada bahasa. 

Karena melalui bahasa manusia dapat mentransfer ilmu yang telah 

didapat kepada sesamanya dan generasi selanjutnya. Dengan kata lain, 

bahasa adalah alat komunikasi atau alat penghubung antar manusia 

(Budiono Herusatoto, 2001:19). Oleh sebab itu, komunikasi yang 

dilakukan dengan mempergunakan bahasa bersifat umum dan universal. 

Simbol-simbol sosial yang menggunakan bahasa dibuat oleh 

manusia dan disepakati bersama arti serta maksudnya. Selain itu, simbol-
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simbol sosial juga memiliki kedudukan pokok yang dipakai berdasarkan 

pada tindakan nyata yang tujuannya untuk mengungkapkan maksud dan 

jalan pikiran atau konsep yang timbul sebagai hasil dari kehendak 

manusia yang didorong oleh cipta, rasa, dan karsa. Simbol-simbol sosial 

dapat dikatakan efektif apabila dapat dimengerti oleh komunikan dan 

akan berkesan apabila dalam penyajiannya itu terdapat suatu kekhasan 

atau keunikan sehingga tampil secara istimewa, mudah dibedakan dengan 

yang lain.  

 

3. Efektifitas Simbol-Simbol Sosial Yang Tertuang Dalam Desain Kaos 

Dagadu Djokdja 

Melalui simbol-simbol sosial seseorang dapat mengungkapkan suatu 

fenomena yang terjadi di masyarakat. Konsep simbol-simbol sosial tidak 

dapat dipisahkan dengan kebudayaan karena, kebudayaan merupakan 

sumber makna dan sekaligus merupakan suatu jaringan sistem makna 

yang harus disampaikan melalui simbol-simbol sosial. 

Penyampaian simbol-simbol sosial mendorong media untuk ikut 

mengungkapkan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Seperti 

halnya industri kreatif yang bergerak dibidang media kaos yang akhir-

akhir ini banyak menjamur di Indonesia. Menurut Departemen 

Perdagangan Republik Indonesia, industri kreatif didefinisikan sebagai  

“Industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta 

bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan 
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dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta 

individu tersebut“ (http://industrikreatif-depdag.blogspot.com/). Industri 

kreatif di Indonesia harus dikembangkan karena  industri kreatif dapat 

memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Di sisi lain, industri 

kreatif berbasis pada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi, 

dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa 

serta memberikan dampak sosial yang positif. 

Industri kreatif yang memanfaatkan media kaos untuk 

menyampaikan simbol-simbol sosial yang dibalut dengan unsur gambar, 

warna, dan tulisan yang dirancang oleh para pendesain. Termasuk dalam 

kelompok industri kreatif desain, karena didalamnya terdapat suatu 

kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis.  

Bahasa yang tertuang dalam simbol-simbol sosial pada desain kaos, 

sangat memperhatikan aspek efektifitas dalam penyampaian pesan. Hal 

ini menjadi prioritas utama para pendesain kaos. Untuk itu, para desainer 

haruslah: pertama, memahami seluk beluk pesan yang akan disampaikan 

kepada khalayak. Kedua, dapat mengetahui kemampuan dalam menafsir, 

kecenderungan serta kondisi, baik fisik maupun jiwa dari khalayak 

sasarannya. Ketiga, harus dapat memilih jenis bahasa dan gaya bahasa 

yang serasi dengan pesan yang akan dibawakannya, dan tepat untuk 

dapat dibicarakan secara efektif, jelas, mudah, dan mengesankan bagi si 

penerima pesan (Sumbo Tinarbuko, 2008:2). Kesemuanya itu tujuannya 
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agar pesan yang disampaikan melalui simbol-simbol sosial pada desain 

kaos tersebut efektif dan dapat dimengerti dengan mudah oleh publik.  

Selain itu, juga akan berkesan apabila dalam penyajiannya terdapat 

suatu kekhasan atau keunikan sehingga mudah untuk dibedakan dengan 

yang lain. Maka dalam berkomunikasi hendaknya diperlukan sejumlah 

pengetahuan yang memadai mengenai siapa publik yang akan dituju, dan 

bagaimana cara-cara yang baik jika akan berkomunikasi dengan mereka. 

Semakin baik dan lengkap pemahaman kita terhadap hal-hal tersebut 

maka akan semakin mudah untuk menciptakan simbol-simbol sosial yang 

komunikatif. Jika dilihat dalam hal visualisasinya, desain yang tertuang 

pada media kaos secara otomatis berhadapan dengan sejumlah teknik, 

alat, bahan, keterampilan, dan kreatifitas yang tinggi untuk mendukung 

dalam mewujudkan suatu desain yang komunikatif. 

Penggunaan media kaos sebagai media alternatif dalam 

menyampaikan simbol-simbol sosial terlihat pada desain kaos “Dagadu 

Djokdja” lebih banyak menjual contain Yogyakarta yang sarat akan 

simbol-simbol sosial. 

Pada 19 Januari 1994, Dagadu Djokdja pertama dikenalkan oleh 25 

mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM). Tanggal 

tersebut kemudian menjadi tanggal kelahiran PT. Aseli Dagadu Djokdja 

yang sekarang berkantor pusat di Jalan IKIP PGRI No. 50 Sonopakis 

Yogyakarta 55182. Sebagai komponen dari kota Yogyakarta yang 

terkenal dengan budayanya, PT. Aseli Dagadu Djokdja mengemas 
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contain Yogyakarta yang sarat akan simbol-simbol sosial yang tertuang 

dalam desain kaos produksi mereka. Hasil karya Dagadu Djokdja digarap 

dengan serius sehingga, menjadi sarana iklan yang dicintai konsumen 

dan terus dikenang.  

 

4. “Unique Selling Propositions” Desain Kaos Dagadu Djokdja 

Dagadu Djokdja senantiasa menekankan aspek desain grafis yang 

spesifik dengan menggabungkan unsur lokal, kelawasan, kesederhanaan, 

parodi, humor, plesetan yang diramu semangat eksperimen dalam 

konteks seni dan budaya populer. Sebagai sebuah output budaya massa, 

produk Dagadu Djokdja selalu ingin tampil sesuai dengan selera massa, 

meski tanpa pengorbankan idealisme. Dengan tujuan untuk 

menasionalkan budaya Jawa. 

Upaya merangkul selera massa ini dilakukan dengan strategi yang 

tepat. Karena Dagadu Djokdja memiliki strategi desain yang spesifik 

sebagai Unique Selling Propositions  (USP) produk kaos Dagadu 

Djokdja. Desain-desain yang dirilis memiliki karakteristik antara lain 

fokus pada contain Ngayogyakarta Hadiningrat, fenomena yang terjadi di 

Yogyakarta, khasanah budaya Jawa, mengangkat romantisme kota 

Yogyakarta, menampilkan hal-hal keseharian yang bersahaja, 

merangsang syaraf humor, syaraf logika, dan menertawakan diri sendiri 

kalau perlu.    
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Strategi desain yang dijunjung oleh tim kreatif Dagadu Djokdja 

secara keseluruhan memuat simbol-simbol sosial yang diramu secara 

Smart, Smile dan Djokdja baik itu berbentuk visual maupun penggunaan 

kata. Dimana dalam kajian teksnya memiliki pakem sendiri yakni sesuai 

dengan kaidah-kaidah bahasa yang dimiliki oleh Dagadu Djokdja.  

 

5. Semiotika Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja 

Simbol-simbol sosial yang tertuang dalam desain kaos Dagadu 

Djokdja dapat dianalisis melalui teori semiotika. Cabang ilmu ini 

sebelumnya hanya berkembang dalam bidang bahasa, kemudian 

berkembang pula dalam bidang desain. Semiotika adalah suatu ilmu atau 

metode analisis untuk mengkaji tanda (Alex Sobur, 2004:15). Tanda-

tanda tersebut dapat menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat 

komunikatif. Keberadaannya mampu menggantikan sesuatu yang lain, 

dapat dipikirkan, atau dapat dibayangkan. Terdapat kecenderungan 

bahwa manusia selalu mencari arti atau berusaha memahami segala 

sesuatu yang ada di sekelilingnya dan dianggapnya sebagai tanda.  

Penelitian yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Sumbo 

Tinarbuko, Dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual FSR-ISI 

Yogyakarta yang berjudul “Semiotika Analisis Tanda Pada Karya Desain 

Komunikasi Visual” dengan hasil penelitian yang didapat yakni: Sebuah 

karya desain komunikasi visual memiliki tanda berbentuk verbal (bahasa) 

dan visual, serta merunjuk bahwa teks yang terdapat dalam desain 
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komunikasi visual serta penyajian visualnya juga mengadung ikon 

terutama berfungsi dalam sistem-sistem non kebahasaan untuk 

mendukung pesan kebahasaan, maka disini pendekatan semiotika sebagai 

sebuah metode analisis tanda guna mengupas karya desain komunikasi 

visual layak untuk diterapkan dan disikapi secara proaktif yang 

disesuaikan dengan konteksnya (Sumbo Tinarbuko, 2008:12). 

Penelitian tersebut secara tidak langsung telah memberikan 

kontribusi dan acuan bagi peneliti untuk meneliti desain kaos Dagadu 

Djokdja secara lebih spesifik jika dilihat dari sisi yang berbeda. Yakni 

dilihat dari sisi praktik-praktik sosial yang dapat dianggap sebagai tanda.  

Disini Dagadu Djokdja dianggap mampu untuk mewakili semua 

praktik-praktik sosial tersebut. Oleh sebab itu, maka desain-desain kaos 

Dagadu Djokdja dapat juga dipandang sebagai tanda-tanda. Melalui 

analisis semiotika, tanda-tanda tersebut dapat dikaji lebih mendalam. 

Dalam penelitian kali ini analisis semiotika digunakan untuk mengetahui 

simbol-simbol sosial dan pemaknaan dari Unique Selling Propositions 

konsep Smart, Smile, dan Djokdja pada desain kaos Dagadu Djokdja . 

 

B. Perumusan Masalah 

Uraian latar belakang masalah diatas menjelaskan bahwa yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana simbol-simbol 

sosial dan pemaknaan dari Unique Selling Propositions konsep “Smart, 

Smile, dan Djokdja” yang direpresentasikan dalam desain kaos Dagadu 
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Djokdja dengan menggunakan analisis semiotika model Charles Sanders 

Peirce berdasar ikon, indeks, dan simbol”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui serta menguraikan 

simbol-simbol sosial dan pemaknaan dari Unique Selling Propositions konsep 

“Smart, Smile, dan Djokdja” yang direpresentasikan dalam desain kaos 

Dagadu Djokdja dengan menggunakan studi analisis semiotika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Masyarakat secara umum, dapat memberikan pengetahuan mengenai 

simbol-simbol sosial yang direpresentasikan dalam desain kaos Dagadu 

Djokdja. 

2. Praktisi-praktisi periklanan, dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan 

mengenai strategi Unique Selling Proposition yang dilakukan PT. Aseli 

Dagadu Djokdja agar tetap bertahan dipasaran. 

3. Akademisi, dapat digunakan sebagai referensi semua pihak baik dosen 

maupun mahasiswa akan perkembangan penelitian dalam Ilmu 

Komunikasi khususnya penelitian yang menggunakan analisis semiotika.  

4. Pemerintah daerah, dapat memanfaatkan media kaos Dagadu Djokdja 

untuk promosi pariwisata.  
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E. Kajian Teori 

1. Desain Kaos Dagadu Djokdja Sebagai Media Komunikasi 

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan 

dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, 

bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu 

ini memaksa perlu berkomunikasi. Oleh sebab itu, menurut Dr. Everett 

Kleinjan dari East West Center Hawaii, “komunikasi sudah merupakan 

bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas” (Hafied 

Cangara, 2007:1). Sepanjang manusia hidup, ia perlu berkomunikasi. 

Komunikasi merupakan salah satu aktivitas yang sangat fundamental 

dalam kehidupan umat manusia untuk berhubungan dengan sesamanya. 

Sifat manusia dalam menyampaikan keinginannya dan untuk 

mengetahui hasrat orang lain, merupakan awal dari keterampilan manusia 

berkomunikasi secara otomatis melalui lambang-lambang isyarat berupa 

bahasa non verbal, kemudian disusul dengan kemampuannya untuk 

memberi arti setiap lambang-lambang itu dalam bentuk bahasa verbal. 

Karena, dalam memahami perilaku manusia yang penuh dengan simbol 

dan makna dan untuk menyadarinya, maka diperlukan adanya 

komunikasi agar sukses dalam hidup bermasyarakat.  

Maka tidaklah heran jika komunikasi menjadi topik yang sering 

diperbincangkan, bukan hanya dikalangan ilmuwan komunikasi, 

melainkan juga dikalangan awam. Istilah komunikasi atau 

communication dalam bahasa Inggris berpangkal pada perkataan Latin 
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communis yang berarti membuat kebersamaan atau membangun 

kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari 

akar kata dalam bahasa Latin communico, communicatio, atau 

communicare yang berarti “membuat sama” (to make common)”.  

Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka 

masing-masing. Karena dalam sejarah ilmu komunikasi itu 

dikembangkan dari ilmuwan yang berasal dari berbagai disiplin. 

“Sarah Trenholm dan Arthur Jensen mendefisikan komunikasi 

adalah: “A process by which a source transmits a message to a reciever 

through some channel” (komunikasi adalah suatu proses di mana sumber 

mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran)” 

(Wiryanto, 2006:6). 

Stoner dan Wankel komunikasi adalah: “Communication as the 

process by which people attempt to share meaning via the transmission 

of symbolic messages (Komunikasi sebagai proses dengan mana orang-

orang berusaha memberikan pengertian melalui penyampaian pesan-

pesan berupa lambang)” (Moekijat, 1993:2). 

Raymond S. Ross mendefinisikan “komunikasi sebagai suatu proses 

menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, 

sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari 

pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang 

komunikator” (Wiryanto, 2006:6).  
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Bernard Berelson dan Gary A. Steiner “komunikasi adalah 

“transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, 

dengan menggunakan simbol-simbol⎯kata-kata, gambar, figur, grafik, 

dan sebagainya” (Dedy Mulayana, 2005:62).  

Pada dasarnya komunikasi merupakan suatu proses yang tertanam 

dalam kehidupan kita sehari-hari yang menginformasikan cara kita dalam 

menerima, memahami, dan mengkonstruksi pandangan kita tentang 

realitas dan dunia. 

Beberapa definisi tersebut diatas telah mendorong perlunya 

komunikasi untuk dipelajari. Telebih lagi jika komunikasi dipandang 

sebagai sebuah seni.  Sebagai seni, komunikasi memiliki: 

1. Nilai estetika yang diterapkan dalam praktik-praktik komunikasi 
seperti penulisan berita, roman, novel, penyiaran untuk radio 
dan televisi, seni grafika, retorika, akting, penulisan skenario, 
penulisan buku, dan sebagainya. 

2. Fungsi hiburan (enjoy) yang dapat mengisi waktu luang 
seseorang, seperti menonton televisi, membaca surat kabar atau 
majalah, mendengar radio, dan semacamnya (Hafied Cangara, 
2007:12). 
 

Hal ini dapat terlihat pada desain kaos Dagadu Djokdja yang telah 

ada sejak tahun 1994. Karya desain yang diusungnya lebih banyak 

menjual contain Yogyakarta yang sarat akan simbol-simbol sosial 

kedalam media kaos. Desain kaos Dagadu Djokdja dapat menjadi bentuk 

komunikasi lain pada masyarakat begitu juga dengan karya seni lain 

seperti lukisan, body painting, mural, dan sebagainya. Karena proses 

komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan melalui media 

tertentu.  
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Tetapi dibandingkan karya seni lain, desain kaos Dagadu Djokdja, 

dapat lebih efektif untuk menyampaikan pesan. Karena desain kaos 

Dagadu Djokdja adalah bentuk karya seni yang langsung masuk 

ditengah-tengah masyarakat dengan mengusung desain-desain yang 

mengandung muatan kebudayaan Jawa khususnya yang berhubungan 

dengan contain Yogyakarta yang sarat dengan muatan simbol-simbol 

sosial yang berkembang di masyarakat dikemas secara unik dan artistik 

dengan tujuan supaya pesan yang akan disampaikan menarik dan tidak 

terlihat monoton sehingga desain kaos Dagadu Djokdja dapat menjadi 

media untuk menyampaikan pesan. Karena Dagadu Djokdja dalam 

memasarkan produknya menyesuaikan pasar SES (Social Economic 

Status) A-B, maka dapat dengan mudah dimiliki oleh siapa saja, sehingga 

pesan akan lebih mudah berinteraksi dengan penerimanya. Dan dengan 

desain yang menonjolkan visual dan penggunaan kata yang menarik, 

dengan di combain warna-warna yang atraktif, dan sedap dipandang, 

akan dapat mudah menarik perhatian dan mudah diingat baik oleh 

pemakainya maupun orang yang melihatnya. 

Seperti yang kita tahu komunikasi merupakan suatu bentuk transfer 

informasi dari sumber ke penerima. Dalam pertukaran ini dibutuhkan 

media. Terdapat tiga kategori utama media yakni: 

1. Media presentasional; berupa tubuh, wajah, dan suara. Media ini 

menggunakan bahasa natural untuk kata-kata yang diucapkan, 

ekspresi, bahasa tubuh, dan seterusnya. Media ini membutuhkan 
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kehadiran komunikator sebagai medium. Media jenis ini dibatasi 

oleh ruang dan waktu (disini-sekarang) dan menghasilkan tindakan 

komunikasi.  

2. Media representasional; berupa buku, foto, lukisan, tulisan, 

arsitektur, dekorasi interior, dan lain-lain. Terdapat beberapa media 

yang menggunakan konvensi-konvensi keindahan dan kebudayaan 

untuk menciptakan teks dari beberapa jenis. Media ini bersifat 

representasional dan kreatif. Media jenis ini membuat teks yang 

dapat merekam media dari kategori satu dan dapat eksist secara 

independent dari komunikator. 

3. Media mekanis; yaitu telepon, radio, dan televisi. Media ini adalah 

transmiter media dari kategori satu dan dua. Perbedaan utama antara 

kategori dua dan ketiga, bahwa media kategori ketiga menggunakan 

channel (John Fiske, 2004:29-30). 

Disini desain kaos Dagadu Djokdja masuk dalam kategori kedua 

(representasional), karena dalam desain kaos Dagadu Djokdja tidak 

dibutuhkan kehadiran komunikator secara langsung. Komunikator ada 

ketika desain kaos Dagadu Djokdja tersebut dibuat, dan selanjutnya 

desain kaos Dagadu Djokdja itu tetap ada dan siapa bisa mengenakan 

kaos tersebut dan mengekspresikan sendiri apa makna dibalik desain 

kaos Dagadu Djokdja tersebut. Dalam desain kaos Dagadu Djokdja juga 

tidak dibutuhkan channel yang menggunakan teknologi, seperti halnya 
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dalam media mekanis. Desain kaos Dagadu Djokdja hanya membutuhkan 

media kaos untuk mencetak desain tersebut. 

Menurut John Fiske, terdapat dua aliran dalam mempelajari ilmu 

komunikasi, yaitu: 

1. Melihat komunikasi sebagai transmission of messages, yakni melihat 

komunikasi sebagai transmisi pesan. Proses bagaimana pesan 

disampaikan oleh pengirim melalui channel dan media komunikasi, 

sampai ke penerima, sesuai dengan keinginan pengirim pesan. 

Apabila pengaruh yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan 

pengirim pesan, komunikasi akan dikatakan gagal. Aliran ini 

kemudian membicarakan tahap-tahap dalam proses tersebut, untuk 

mencari penyebab komunikasi tersebut gagal. 

2. Komunikasi sebagai production and exchange of meanings, yakni 

melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. 

Pengirim mengirimkan pesan yang kemudian dibaca. Proses 

pembacaan tersebut dilakukan untuk mengungkapkan makna yang 

terkandung dalam suatu pesan. Pembaca pesan akan membaca 

dengan referensi dan latar belakang budayanya. Referensi dan 

budaya yang sudah terstruktur dalam masyarakat dimana pembaca 

tersebut menjadi anggotanya. Karena itu cara pandangnya terhadap 

pesan dipengaruhi oleh struktur yang berada diluar dirinya. Dengan 

pemahaman yang berbeda-beda terhadap pesan yang sama. Karena 

itu pemaknaan yang berbeda terhadap pesan dilihat bukan sebagai 
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kegagalan komunikasi. Pesan kemudian dianggap sebagai elemen 

masyarakat yang terstruktur (John Fiske, 2004:8-9). 

Dalam aliran ini, mempelajari komunikasi adalah mempelajari 

tentang teks dan kebudayaan. Metode utama dari aliran ini adalah 

semiotika atau ilmu tentang tanda dan makna. Dalam semiotika, pesan 

adalah konstruksi tanda dimana melalui interaksi dengan penerima 

menghasilkan makna. Kedua aliran diatas sama-sama 

menginterpretasikan komunikasi sebagai interaksi sosial melalui pesan-

pesan. 

Terdapat beragam cara untuk menyampaikan pesan, baik secara 

verbal maupun visual. Komunikasi verbal hanya memiliki porsi 35% dari 

komunikasi kita. Karena bahasa itu terbatas dan tidak dapat 

mengungkapkan realitas secara utuh. Sementara imajinasi visual 

dianggap sebagai alat yang cukup efektif untuk menembus keterbatasan 

bahasa. 

Desain kaos Dagadu Djokdja sebagai salah satu bentuk komunikasi 

visual yang merupakan salah satu dari bentuk komunikasi yang pesan-

pesannya ditransfer dan disampaikan melalui desain dalam bentuk tanda-

tanda visual untuk mewakili suatu maksud tertentu didalam pesannya. 

Maksud pesannya terkemas dalam bentuk visual yang sarat akan 

lambang, tanda, kode, dan makna. Jadi berbagai macam gambaran akan 

termuat berbagai hal didalamnya dan maknanya-pun tidak dapat 

disebutkan secara definitif melalui tampilannya. Pada proses ini kultur 
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dan berbagai konvensi masyarakat sangat berpengaruh pada pemahaman 

pesan. 

Desain sebagai bagian dari pola. Pola atau bentuk pada tanda 

umumnya mengarah pada objek dan benda-benda hasil budaya pada 

tanda. Seorang desainer menggunakan bentuk, ukuran, warna dengan 

tujuan menghasilkan makna yang diinginkannya. Pola biasanya 

menyatakan secara tidak langsung beberapa bentuk dimensi seni. 

Desain visual sebagai bentuk konstruksi tanda, merepresentasikan 

ide kepada publik. Desain tidak sekedar menjadi konsumsi desainernya, 

namun membawa orang-orang “pemakainya atau pembacanya” untuk 

membentuk makna. Pada desain kaos Dagadu Djokdja, perhatian audiens 

atas sesuatu (makna dibalik tanda dalam desain) akan terbangun. Pilihan 

visual, penggunaan kata, dan simbol yang tepat membuat orang segera 

membentuk pemaknaan ataupun mengenali maksud desain. Desain kaos 

Dagadu Djokdja melalui kaidah-kaidah visual (gambar), penggunaan 

kata, komposisi, dan modality (dibentuk melalui warna dan detail). 

 

2. Studi Analisis Semiotika 

Banyak hal yang dapat dikomunikasikan di dunia ini. Proses 

komunikasi yang dilakukan oleh manusia dengan sesamanya yakni 

melalui perantara tanda-tanda. Karena tanda-tanda (signs) itu sendiri 

merupakan basis dari seluruh komunikasi.  
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“Ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti: bahasa, kode, sinyal, 

dan lain sebagainya” adalah semiotika (Riyadi Santoso, 2003:1). 

Semiotik adalah topik baru dan tidak mudah untuk dilakukan, karena 

didalam teori tersebut terdapat suatu teori yang menjelaskan sebuah 

filosofi tentang teori logika yang sulit untuk dimengerti. Pada awal 

kemunculannya, teori semiotik telah diajarkan di sekolah Peirce. Teori 

semiotik yang diajarkan oleh Peirce, dapat diaplikasikan untuk 

komunikasi pada skala tim, namun cukup sulit untuk dimengerti karena 

memilki vocabulary yang rumit. Semiotik sebagai bagian dari desain 

grafis sejak beberapa abad yang lalu, telah diberikan secara kontiyu 

sebagai dasar untuk mengkritisi teori sosial, dekonstruksi, dan hubungan 

interaktif pada humanitas (Peter Storkerson, 2010:2). Jika dilihat secara 

eksplisit, semiotik adalah jantung dari teori desain, yang mana hanya 

sebagai mesin implicit (subconscious) pada praktek desain grafis (Peter 

Storkerson, 2010:6). 

Kata semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, semion yang 

berarti “tanda” atau seme, yang berarti “penafsir tanda”. Semiotika 

berakar dari studi klasik dan skolastik atas seni logika, retorika, dan 

poetika. Istilah semiotika atau semiotik itu sendiri, dimunculkan pada 

akhir abad ke-19 oleh filsuf aliran pragmatik Amerika, Charles Sanders 

Peirce. Charles Sanders Peirce (1839-1914) adalah seorang ahli 

matematika, ilmu kimia, ilmuan, dan seorang filosofer analisis kurva 

(Peter Storkerson, 2010:6). Semiotik Charles Sanders Peirce adalah 
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sebuah cara yang digunakan untuk memahami bagaimana memberikan 

arti, ditinjau dari semua aspek, yang membutuhkan pemikiran (Peter 

Storkerson, 2010:6). Terutama yang merunjuk pada doktrin formal 

tentang tanda-tanda. Tanda-tanda adalah “perangkat yang kita pakai 

dalam upaya memaknai makna yang terkandung didalamnya” (Tommy 

Suprapto, 2006:113). Sehingga dalam semiotika hendak mempelajari 

bagaimana manusia memaknai hal-hal. “Memaknai berarti bahwa objek-

objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu 

hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari 

tanda” (Alex Sobur, 2004:15).  

Maka, yang menjadi dasar dari semiotika adalah konsep tentang 

tanda, tidak hanya pada bahasa dan sistem komunikasi yang telah 

tersusun oleh tanda-tanda, melainkan pada dunia itu sendiri pun sejauh 

terkait dengan pikiran manusia seluruhnya terdiri atas tanda-tanda 

karena, jika tidak demikian manusia tidak akan dapat menjalin 

hubungannya dengan realitas. 

Dengan semiotika, maka dalam perjalanannya tidak lepas dari suatu 

tanda yang menandakan sesuatu selain dirinya dan makna (meaning) 

yang merupakan hubungan suatu objek atau idea dan suatu tanda. Tanda 

pada dasarnya akan mengisyaratkan suatu makna yang hanya dapat 

dipahami oleh manusia yang menggunakannya. Bagaimana manusia 

dapat menangkap sebuah makna tergantung pada bagaimana manusia 

dapat mengasosiasikan objek atau idea dengan tanda. Dimana hal ini 
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selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Charles Sanders Peirce 

bahwa semiotika sebagai “a relationship among a sign, an object, and a 

meaning (suatu hubungan di antara tanda, objek, dan makna)” (Alex 

Sobur, 2004:16).  

Tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, dapat dipersepsi oleh 

indra kita; tanda mengacu pada sesuatu diluar tanda itu sendiri; dan 

bergantung pada pengamatan oleh penggunanya sehingga dapat disebut 

sebagai tanda. “Peirce melihat tanda, acuannya, dan penggunaannya 

sebagai tiga titik dalam segitiga” (John Fiske, 2004:62). Model yang 

dikeluarkan oleh Peirce ini sangatlah sederhana, berikut penjelasan yang 

dikeluarkan oleh Peirce:  

“Tanda adalah sesuatu yang dikaitkan pada seseorang untuk sesuatu 
dalam beberapa hal atau kapasitas. Tanda menunjuk pada seseorang, 
yakni menciptakan di benak orang tersebut suatu tanda yang setara, 
atau barangkali suatu tanda yang lebih berkembang. Tanda yang 
diciptakannya saya namakan interpretant dari tanda pertama. Tanda 
itu menunjukkan sesuatu, yakni objeknya” (John Fiske, 2004:63). 

 

Skema 1.1. 

Unsur Makna Dari Peirce 

 

Tanda 
 
 
 
 
 

Interpretant   Objek 
 

Sumber: John Fiske, 2004:63 
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Menurut Peirce, salah satu bentuk dari tanda adalah kata. Sedangkan 

objek adalah sesuatu yang dirujuk dari tanda. Sementara interpretant 

adalah tanda yang ada di dalam benak seseorang tentang obyek yang 

dirujuk sebuah tanda. Dimana ketiga istilah tersebut, menunjukkan panah 

dua arah yang menekankan bahwa masing-masing istilah yang dapat 

dipahami hanya dalam relasinya dengan yang lain. “Sebuah tanda 

mengacu pada sesuatu di luar dirinya sendiri⎯objek, dan ini dipahami 

oleh seseorang: dan ini memiliki efek di benak 

penggunanya⎯interpretant” (John Fiske, 2004:63). Apabila ketiga 

elemen makna itu saling berinteraksi di dalam benak-benak seseorang, 

maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda-tanda 

tersebut. Jadi makna akan lebih baik dirumuskan melalui relasi satu tanda 

dengan tanda yang lain. Karena makna merupakan suatu hasil yang 

dinamis antar tanda, interpretant, dan objek. 

Sementara itu, dalam ranah ilmu semiotika sebuah teks yang terdapat 

pada suatu gambar dapat terlihat adanya aktivitas penanda: yakni, suatu 

proses signifikasi yang menggunakan tanda yang menghubungan objek 

dan interpretasi. Tanda, menurut pandangan Peirce, adalah sesuatu yang 

hidup dan dihidupi (cultivated) serta hadir dalam proses interpretasi 

(semiosis) yang mengalir. Hal ini terlihat bahwa sistem panandaan 

memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mendesain suatu gambar. 

Untuk menjelaskan cara dalam menyampaikan makna dalam 

gambar, Peirce membuat tiga kategori tanda yang masing-masing 
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menunjukkan hubungan yang berbeda di antara tanda dan objeknya yakni 

sebagai berikut:  

1. Ikon adalah tanda yang memiliki kemiripan dengan objek yang 

diwakilinya. Dapat pula dikatakan, ikon adalah tanda yang 

mempunyai ciri-ciri yang sama dengan apa yang dimaksudkan. 

Misalnya, Foto Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Raja 

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah ikon dari Sultan, peta 

Yogyakarta adalah ikon dari wilayah Yogyakarta yang digambarkan 

dalam bentuk peta itu. 

2. Indeks adalah tanda yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan 

apa yang diwakilinya atau disebut juga tanda sebagai bukti. 

Misalnya, asap dan api menunjukkan adanya api, jejak telapak kaki 

di tanah merupakan tanda indeks orang yang melewati tempat 

tersebut. 

3. Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau 

perjanjian yang telah disepakati bersama. Simbol baru dapat 

dipahami jika seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati 

sebelumnya. Contohnya, Garuda Pancasila bagi bangsa Indonesia 

adalah burung yang memiliki perlambang kaya makna, namun bagi 

orang yang memiliki latar budaya berbeda, misalnya orang Inggris, 

Garuda Pancasila dipandang sebagai burung elang biasa (Sumbo 

Tinarbuko, 2009:16-17). 
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Ketiga kategori tipe tanda, ikon, indeks, dan simbol dapat 

dimodelkan ke dalam sebuah segitiga. “Peirce merasa bahwa ini 

merupakan model yang sangat bermanfaat dan fundamental” (Tommy 

Suprapto, 2006:120-121).  

 

Skema 1.2. 

Kategori Tipe Tanda Dari Peirce 

 
Ikon 

 

 

Indeks                                 Simbol 

Sumber: Tommy Suprapto, 2006:121 

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa, melalui analisis semiotika kita dapat 

menjelaskan mengenai jalinan tanda atau ilmu tentang tanda; secara 

sistematik menjelaskan esensi, ciri-ciri, dan bentuk suatu tanda, serta 

proses signifikasi yang menyertainya. Oleh sebab itu, belakangan ini 

semiotikan menunjukan perhatian besar dalam produksi tanda yang 

dihasilkan oleh masyarakat dan budaya yang salah satunya tercemin pada 

desain kaos Dagadu Djokdja yang mengemas kebudayaan Jawa 

khususnya yang berhubungan dengan contain Kasultanan Yogyakarta 

yang sarat dengan muatan simbol-simbol sosial yang berkembang di 

masyarakat. 
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3. Simbol-Simbol Sosial Bagian Dari Kebudayaan 

Salah satu dari kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan 

simbolisasi. Manusia memang satu-satunya hewan yang menggunakan 

lambang, dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk 

lainnya. Ernst Cassier mengatakan bahwa “keunggulan manusia atas 

makhluk lainnya adalah keistimewaan mereka sebagai animal 

symbolicium” (Deddy Mulyana, 2005:84). Pemikiran Ernst Cassirer 

dilatarbelakangi oleh pemikiran biologi dan psikologi hewan, sehingga 

bagi Cassirer, fungsi dan kebutuhan simbolisasi manusia dijabarkan 

sebagai ciri khas manusia dan sekaligus ciri keagungannya. Dalam 

Semiotics in the United States, Thomas A. Sebeok menyatakan bahwa 

“gagasan Cassirer didasari oleh “prinsip-prinsip biosemiotik von Uexkull” 

yang diterapkan pada manusia, sehingga dengan memperoleh sistem 

simbolis, ia memperoleh sebutan baru, animal symbolicum” (Alex Sobur, 

2004:14).  

Dari perbedaan tersebut terlihat bahwa hanya manusia sendirilah 

yang terlibat dalam interaksi simbolis. Lebih lagi, manusia sendiri yang 

menciptakan simbol-simbol yang digunakan. Ketika simbol-simbol itu 

digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi melalui pengucapan, kata 

tertulis, isyarat, dan lain-lain, bergerak di luar batas normal dari arti yang 

disepakati dan menghasilkan tanggapan yang sama atau hampir sama 

pada pihak pengirim dan penerima, maka simbol-simbol itu disebut 

sebagai simbol yang signifikan. Jadi, simbol adalah “satuan sistem 
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komunikasi mendasar yang dapat berupa kata-kata verbal seperti dalam 

ucapan, grafis seperti dalam tulisan, ataupun lambang-lambang seperti 

pada pusaka, bendera, dan lain-lain” (Reed H. Blake dan Edwin O. 

Haroldsen, 2003:8).  

“Secara etimologis, simbol (symbol) berasal dari kata Yunani “sym-

ballein” yang berarti melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) 

dikaitkan dengan suatu ide” (Alex Sobur, 2004:155). Selain itu, ada pula 

yang menyebutkan “symbolos”, yang berarti tanda atau ciri yang 

memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang (Budiono Herusatoto, 

2001:10). Dalam konsep Peirce simbol diartikan sebagai “tanda yang 

megacu pada objek tertentu di luar tanda itu sendiri” (Alex Sobur, 

2004:156). Hubungan antara simbol sebagai penanda dengan sesuatu 

yang ditandakan (petanda) sifatnya konvensional. Berdasarkan konvesi 

itu, maka masyarakat pemakainya dapat menafsirkan ciri hubungan 

antara simbol dengan objek yang diacu serta dapat menafsirkan 

maknanya. Dalam arti demikian, kata misalnya, merupakan suatu bentuk 

simbol karena hubungan kata dengan dunia acuannya ditentukan 

berdasarkan kaidah bahasanya. Dimana kaidah kebahasaan itu secara 

artifisial ditentukan berdasarkan konvensi masyarakat pemakainya. 

Simbol memiliki kesatuan bentuk dan makna. Simbol merupakan “kata 

atau sesuatu yang bisa dianalogikan sebagai kata yang telah terkait 

dengan penafsiran pemakai, kaidah pemakaian sesuai dengan jenis 
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wacananya, dan kreasi pemberian makna sesuai dengan intensi 

pemakainya” (Alex Sobur, 2004:156). 

Maksud dari simbol disini adalah “sesuatu yang digunakan untuk 

menunjuk kesesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok 

orang” (Deddy Mulyana, 2005:84). Simbol meliputi pesan verbal (kata-

kata), pesan non verbal, perilaku non verbal, dan objek yang makananya 

disepakati bersama. Simbol yang dimaksud lebih kepada pesan non 

verbal, dimana ia dibedakan dengan pesan verbal yang berwujud tulisan 

atau ucapan. Pesan non verbal disini dipadupadankan dengan unsur 

gambar, warna, penggunaan kata, dan komposisi sehingga, menghasilkan 

visualisasi pesan yang efektif. Adanya kemampuan manusia dalam 

menggunakan simbol non verbal memungkinkan perkembangan bahasa 

dan menangani hubungan antara manusia dan objek baik nyata maupun 

abstrak tanpa kehadiran manusia dan objek tersebut.  

Melalui simbol, manusia dapat berkomunikasi antara yang satu 

dengan yang lainnya dalam suatu proses komunikasi. Kemampuan 

manusia dalam berkomunikasi dan bentuk-bentuk komunikasi yang 

dilakukan oleh manusia sangatlah ditunjang dengan simbol-simbol yang 

mereka gunakan, karena melalui simbol manusia dapat mengungkapkan 

suatu pendapat berupa pesan-pesan sosial. Konsep dari pesan-pesan 

sosial itu sendiri yakni tidak dapat dipisahkan dengan budaya. Hubungan 

antara manusia dengan kebudayaan sangatlah erat dan tidak dapat 

terpisahkan, bahkan disebut sebagai makhluk budaya. Kebudayaan terdiri 
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atas gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil karya 

dari tindakan manusia, sehingga terdapat ungkapan, “Begitu eratnya 

kebudayaan manusia dengan simbol-simbol, sampai manusia pun disebut 

makhluk dengan simbol-simbol; manusia berpikir, berperasaan dan 

bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis” (Alex Sobur, 

2004:177). 

Setiap manusia, membutuhkan sarana atau media untuk 

berkomunikasi. Media yang digunakan yakni dalam bentuk-bentuk 

simbolis sebagai pembawa maupun pelaksana makna sosial atau pesan 

sosial yang akan dikomunikasikan. Makna sosial atau pesan sosial harus 

disesuaikan dengan maksud dari pihak komunikator dan ditangkap 

dengan baik oleh pihak lain. Dimana simbol-simbol komunikasi tersebut 

yakni berbentuk kontekstual dalam suatu masyarakat dan 

kebudayaannya. 

Media alternatif yang membawa simbol-simbol sosial yang 

didalamnya terkandung suatu pesan sosial kedaerahan hingga dapat 

dikenal secara global dapat ditemukan pada desain kaos Dagadu Djokdja. 

Kreatifitas Dagadu Djokdja mengangkat budaya Jawa didalam pesan 

sosial yang disampaikannya. Komitmen tersebut membawa Dagadu 

Djokdja sebagai cinderamata alternatif khas Yogyakarta. 
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4. “Unique Selling Propositions” Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja 

Konsep Smart, Smile, Dan Djokdja 

Simbol-simbol sosial yang telah berkembang dimasyarakat 

merupakan suatu wadah yang digunakan untuk mengungkapkan suatu 

fenomena yang sedang marak terjadi di masyarakat. Dalam penyebaran 

simbol-simbol sosial yang berkembang dimasyarakat, media juga ikut 

berperan dalam mengungkapkan fenomena-fenomena tersebut. Seperti 

adanya penggunaan media kaos sebagai media alternatif untuk 

mengungkapkan simbol-simbol sosial dengan beberapa hasil karya seni 

diantaranya Joger (Bali), Dadung (Semarang), Dagadu Djokdja 

(Yogyakarta) dengan ciri khas yang berbeda-beda.  

 

Gambar 1.1. 

Perbandingan Desain Kaos  

Joger, Dadung, dan Dagadu Djokdja 

 

 

 

 

 

 

Joger Dadung Dagadu Djokdja 
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Bila “Joger” cenderung berkata-kata vulgar, “Dadung” lebih 

mencerminkan dari pada kata-kata “nyengit” (menyebalkan) dan 

“nyelekit” (menyakitkan), maka “Dagadu Djokdja” lebih banyak menjual 

contain Yogyakarta yang sarat akan simbol-simbol sosial. 

Dagadu Djokdja sebagai satu-satunya industri kreatif yang 

mengangkat contain Ngayogyakarta Hadiningrat yang sarat akan simbol-

simbol sosial kedalam media kaos ini. Dalam perkembangannya, Dagadu 

Djokdja telah menjelma menjadi fenomena dagang kaos yang selalu 

mengedepankan aspek desain yang sangat unik sebagai kekuatan dari 

produk kaos ini agar tetap eksist dipasaran. Maka secara tidak langsung 

produk kaos Dagadu Djokdja ini telah bermetamorfosis menjadi tolak 

ukur dalam perkembangan industri kreatif di bidang kaos.  

Dengan melihat adanya fenomena yang ada, maka Dagadu Djokdja 

harus benar-benar concern dalam memproduksi desain kaos tersebut. 

Sebab, dengan concern akan fungsi dan peran komunikasi dalam kondisi 

bisnis yang semakin kompetitif ini menjadi tuntutan yang wajib untuk 

dijalankan. Kegagalan dalam berkomunikasi adalah alasan satu-satunya 

dan biasanya diberikan bagi permasalahan-permasalahan yang sedang 

berkembang. Untuk itu diperlukan suatu strategi-strategi kreatif yang 

dapat mendukung, salah satunya adalah Unique Selling Proposition.  

Unique Selling Proposition (USP) merupakan strategi kreatif yang 

sangat penting untuk dilakukan dewasa ini. Akhir-akhir ini topik-topik 

tentang Unique Selling Proposition hangat dibicarakan oleh semua orang, 
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karena USP akan menjadi sebuah hal yang tak mudah bagi kita saat kita 

berkompetisi. Pada tahun 1940, Rosser Reever yaitu orang pertama yang 

menemukan prinsip "Unique Selling Proposition" (Steve Yankee, 

2008:1). Rosser Reever bekerja pada sebuah industri periklanan “Ted 

Bates”, pada waktu itu hal ini adalah hal yang mudah karena hanya satu 

produk saja yang memberikan keuntungan secara spesifik (Steve Yankee, 

2008:1).  

Namun, sekarang ini dalam menentukan Unique Selling Proposition 

untuk suatu produk tertentu bukanlah sesuatu yang mudah, karena 

sekarang telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan yang bermain 

dibisnis yang sama. Jika kita tidak memiliki keunikan pada produk yang 

kita pasarkan, itu artinya kita sama saja menjual produk yang sama 

dengan pesaing kita (Bob Janet, 2008:1). Untuk menghadapi persaingan 

pasar yang semakin kompetitif ini, maka diperlukan suatu strategi kreatif 

Unique Selling Proposition. Strategi kreatif Unique Selling Proposition 

(USP) “berorientasi pada keunggulan atau kelebihan produk yang tidak 

dimilki oleh produk saingannya” (M. Suyanto, 2005:79). Kelebihan yang 

dimiliki oleh produk tersebut merupakan sesuatu yang dicari atau 

dijadikan alasan konsumen untuk menggunakan suatu produk karena 

produk dibedakan oleh karakter yang spesifik. 

Selain itu, Unique Selling Proposition (USP) dapat juga dikatakan 

sebagai strategi marketing dan sekaligus merupakan kunci untuk 

mendeferensiasikan produk kita dari pesaing kita. Unique Selling 
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Proposition adalah sebuah pernyataan sederhana tentang gabungan dari 

keunikan fitur, keuntungan, dan nilai yang dapat diberikan dan tidak 

satupun pesaing dapat memberikannya (Terry H Hil, 2007:2).  

Oleh sebab itu, maka Unique Selling Proposition sangatlah penting 

untuk dilakukan di era kompetitif seperti sekarang ini. Menentukan 

Unique Selling Proposition suatu produk memang cukup sulit untuk 

dilakukan dan merupakan hal penting untuk dilakukan sebelumnya. 

Beberapa cara yang disarankan untuk digunakan dalam menerapkan 

strategi Unique Selling Proposition dengan efektif yakni, menggunakan 

cara visualisasi, yang mencakup gambar, tulisan, warna,  ukuran huruf; 

menggunakan cara verbal yang mencakup penggunaan kata-kata secara 

sederhana; profesionalitas yang mencakup pengalaman dan reputasi 

(Steve Yankee, 2008:1). Cara-cara tersebut diatas tujuannya yakni, agar 

pesan yang disampaikan dapat lebih mudah ditangkap oleh calon 

konsumen. Secara tidak langsung kesemuanya ini adalah media yang 

sesungguhnya, yang membawa USP ke dalam dunia kehidupan 

sesungguhnya (Brian F Martin, 2007:4).  

Strategi-strategi yang dilakukan oleh Dagadu Djokdja dalam 

mempertahankan posisinya sebagai pelopor industri kreatif yang 

bergerak dalam bidang kaos yang sarat akan simbol-simbol sosial yang 

erat dengan contain Yogyakarta ini. Secara tidak langsung telah 

melakukan strategi kreatif Unique Selling Proposition (USP) yakni 
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dengan menonjolkan keunikkan dari produk yang dihasilkan oleh 

Dagadu Djokdja agar tetap eksist dipasaran.  

Dagadu Djokdja melakukan strategi Unique Selling Proposition 

(USP) tujuannya agar khalayak mengenalnya dan dapat dijadikan sebagai 

keunggulan kompetitif dengan kompetitor lain agar dapat bersaing. 

Keunggulan produk disini didasarkan pada atribut produk yang unik, 

yang memberikan “suatu manfaat yang nyata bagi konsumen” (Terence 

A. Shimp, 2009:440).  

Unique Selling Proposition (USP) yang dikembangkan oleh Rosser 

Reeves dari agen Ted Bates ini, mengajak para pengiklan yakni produsen 

“membuat klaim keunggulan berdasarkan ciri unik produk yang 

merupakan manfaat tersendiri dan bermakna bagi konsumen” (Monle 

Lee dan Carla Johnson, 2004:177). Selain itu, di dalam Unique Selling 

Proposition selalu “mengutamakan performance dan keistimewaan 

produknya” (Agus S. Madjadikara, 2004:67). 

Strategi Unique Selling Proposition merupakan suatu teknik kreatif 

yang optimum. Hal ini disebabkan karena strategi tersebut dapat 

memberikan alasan pembeda yang sangat jelas kepada konsumen untuk 

memilih produk pengiklan dibandingkan penawaran yang kompetitif 

lainnya. Karena dalam strategi Unique Selling Proposition didasarkan 

pada “promosi perbedaan fisik dan fungsional antara produk pengiklan 

dan tawaran pesaing” (Terence A. Shimp, 2009:442). 
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Ciri utama dari Unique Selling Proposition adalah memperkenalkan 

perbedaan penting yang membuat suatu produk yang unik, lalu 

mengembangkan suatu klaim periklanan hingga para pesaing tidak dapat 

memilih atau tidak dapat memiliki pilihan. Keistimewaan yang didapat 

dari produk yang unik yakni, dapat memberikan suatu manfaat yang 

relevan bagi konsumen dalam memberikan Unique Selling Proposition.  

Strategi Unique Selling Proposition sangat sesuai untuk diterapkan 

pada perusahaan dengan produk yang memiliki keunggulan bersaing 

yang tahan lama, seperti produk yang dihasilkan oleh PT. Aseli Dagadu 

Djokdja dalam desain kaos yang diproduksinya yang selalu menjual 

contain Yogyakarta yang sarat akan simbol-simbol sosial yang dikemas 

dalam konsep Smart, Smile, dan Djokdja. 

Desain kaos Dagadu Djokdja selalu mengedepankan konsep Smart, 

Smile, dan Djokdja sebagai Unique Selling Propositions produk kaos 

tersebut. Konsep Smart, Smile, dan Djokdja disini dikemas dalam unsur 

humor, parodi, dan plesetan yang sarat akan contain Yogyakarta yang 

mengandung muatan simbol-simbol sosial. Konsep Smart yang dimaksud 

disini yakni, Dagadu Djokdja mengemas desainnya dengan 

menggunakan tema-tema yang berhubungan dengan fenomena-fenomena 

kekinian yang sedang marak terjadi diluar sana dan sekaligus dapat 

memberikan suatu informasi yang up to date kepada khalayak yang 

tertuang dalam media kaos. Selanjutnya yang dimaksud dengan konsep 

Smile adalah desain yang sarat akan unsur plesetan dengan menggunakan 
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pendekatan humor yang lucu. Lalu konsep Djokdja, konsep ini lebih 

untuk menegaskan lokalitas Yogyakarta sebagai kota yang memiliki 

beragam predikat, mulai dari kota sejarah, kota budaya, kota pariwisata, 

kota belanja, kota pendidikan, dan kota yang melahirkan banyak 

seniman. 

Disini Dagadu Djokdja benar-benar concern dalam menerapkan 

strategi Unique Selling Propositions dalam tiap desain-desain yang 

diusungnya. Strategi ini penting untuk dilakukan untuk membedakan 

produk dengan kompetitornya. 

 

F. Definisi Konsep 

1. Semiotika 

“Studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja dinamakan 

dengan semiotika” (John Fiske, 2004:60). Sementara itu, menurut Yasraf 

Amir Piliang semiotika (semiotics) adalah “ilmu tentang tanda dan kode-

kodenya serta penggunaannya dalam masyarakat” (Yasraf Amir Piliang, 

2003:21). Istilah semiotika atau semiotik pertama kali dimunculkan pada 

akhir abad ke-19 oleh filsuf aliran Pragmatik Amerika, Charles Sanders 

Peirce. 

Semiotik pada dasarnya lebih merunjuk pada “doktrin formal tentang 

tanda-tanda” (Alex Sobur, 2004:13). Yang menjadi dasar dari studi ilmu 

semiotika adalah “konsep tentang tanda: tak hanya bahasa dan sistem 

komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri 
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pun⎯sejauh terkait dengan pikiran manusia⎯seluruhnya terdiri atas 

tanda-tanda karena, jika tidak begitu, manusia tidak akan dapat menjalin 

hubungannya dengan realitas” (Alex Sobur, 2004:13).  

 

2. Semiotika Model Charles Sanders Peirce 

Semiotika model Charles Sanders Peirce lebih memfokuskan 

perhatiannya pada tanda yang dikaitkan dengan objeknya. “Peirce 

melihat tanda (representamen) sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari objek referensinya serta pemahaman subjek atas tanda 

(interpretant)” (Yasraf Amir Piliang, 2003:266).  Tanda, menurut 

pandangan Peirce  adalah “....something which stands to somebody for 

something in some respect or capacity” dari definisi Peirce ini tampak 

peran subjek (somebody) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

pertandaan, yang menjadi landasan bagi semiotika (Yasraf Amir Piliang, 

2003:266).  

Dalam menganalisis tanda Charles Sanders Peirce membagi tanda 

menjadi tiga tipe yang masing-masing menunjukkan hubungan yang 

berbeda diantara tanda-tanda dan objeknya, atau apa yang diacunya, 

antara lain: 

a. Ikon (icon) adalah tanda yang hubungan antara penanda dan 

petandanya bersifat keserupaan (similitude). Contohnya, pada foto 

Soekarno yang merupakan tiruan dua dimensi dari Soekarno.  
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b. Indeks (index) adalah tanda yang hubungan antara penanda dan 

petanda di dalamnya bersifat kausal.  Contohnya: hubungan antara 

asap dan api.  

c. Simbol adalah tanda yang hubungan penanda dan petandanya 

bersifat arbitrer (berdasarkan kesepakatan sosial, bukan hubungan 

alamiah) (Yasraf Amir Piliang, 2003:271). 

 

3. “Unique Selling Propositions” Konsep Smart, Smile, Dan Djokdja 

Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja 

Unique Selling Proposition merupakan strategi kreatif yang 

dikembangkan oleh  Rosser Reeves dari biro iklan Ted Bates. Unique 

Selling Proposition (USP) adalah strategi kreatif  yang lebih 

mengutamakan keistimewaan atau keunikan produk yang tidak dimiliki 

oleh pesaing (Agus S. Madjadikara, 2004:67).  

Strategi Unique Selling Proposition baik untuk diterapkan pada 

perusahaan yang memiliki keunggulan yang tahan lama berdasarkan ciri 

unik produk yang merupakan manfaat tersendiri dan bermakna bagi 

masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada produk yang dihasilkan oleh PT. 

Aseli Dagadu Djokdja dalam desain kaos yang diproduksinya yakni, 

selalu mengusung  contain Yogyakarta yang sarat akan simbol-simbol 

sosial yang dikemas dalam konsep Smart, Smile, dan Djokdja.  
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G. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun 

alasannya karena metode ini lebih mampu mendekatkan peneliti dengan 

objek yang dikaji, sebab peneliti langsung meneliti pada objek-objek 

yang dikaji. 

Penelitian bersifat interpretatif kualitatif, artinya data dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang ada kurang bersifat 

kuantum (bilangan-bilangan), melainkan lebih bersifat substantif, yang 

kemudian diinterpretasikan dengan rujukan, acuan, atau referensi-

referensi ilmiah. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Analisis Semiotik. Analisis semiotik (semiotikal analysis) 

merupakan “cara atau metode untuk menganalisis dan memberikan 

makna-makna terhadap lambang-lambang yang terdapat suatu paket 

lambang-lambang pesan atau teks” (Pawito, 2007:155). Teks yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah simbol-simbol sosial dan 

pemaknaan dari  Unique Selling Propositions konsep “Smart, Smile, dan 

Djokdja” yang direpresentasikan dalam desain kaos Dagadu Djokdja 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja yang 

berkantor pusat di Jalan IKIP PGRI No. 50 Sonopakis Yogyakarta 

55182. Adapun obyek penelitian yang diambil adalah desain-desain kaos 

Dagadu Djokdja yang diperoleh dari Divisi Studio Creative.  

 

4. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang akan 

digunakan adalah Purposive Sampling. Persoalan utama dalam teknik 

Purposive Sampling adalah “menentukan kriteria, dimana kriteria harus 

mendukung tujuan riset” (Rachmat Kriyantono, 2008:157). Untuk dapat 

menghasilkan data yang representatif, penelitian ini menetapkan unit 

analisis berdasar kriteria-kriteria. Kriteria-kriteria yang dimaksud yakni 

mengandung muatan simbol-simbol sosial dan pemaknaan dari  Unique 

Selling Propositions konsep “Smart, Smile, dan Djokdja” yang 

direpresentasikan dalam desain kaos Dagadu Djokdja.  

 

5. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah desain-desain kaos Dagadu 

Djokdja edisi tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 yang keseluruhan 

berjumlah 15 desain. Desain tersebut dikelompokkan berdasar konsep 

“Smart, Smile, dan Djokdja”. Tiap konsep terdiri dari 5 desain yang akan 

dianalisis. Lalu tiap konsep tersebut sebelumnya dikategorikan berdasar 
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visual dan penggunaan kata. Tujuannya supaya desain tidak saling 

menumpuk dan lebih tersistematis. Selanjutnya dianalisis berdasar ikon, 

indeks, dan simbol. 

 

6. Validitas Data 

Penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Semiotik sangat 

memperhatikan aspek isi pesannya. Oleh sebab itu, maka mementingkan 

validitas dan reliabilitas data lazimnya penelitian kualitatif lainnya. 

Validitas (validity) data pada penelitian komunikasi kualitatif lebih 

menunjuk pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh telah secara 

akurat dapat mewakili realitas atau gejala yang diteliti (Pawito, 2007:97). 

Kemudian reliabilitas berkenaan dengan tingkat konsistensi hasil dari 

penggunaan cara pengumpulan data (Pawito, 2007:97). 

Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik 

triangulasi, yaitu “menganalisis jawaban subjek dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia” 

(Rachmat Kriyantono, 2008:70). Teknik triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian kali ini adalah teknik triangulasi sumber (sering kali 

juga disebut dengan teknik triangulasi data). Pada teknik triangulasi 

sumber, peneliti dapat membandingkan atau mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda 

(Rachmat Kriyantono, 2008:7). 
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Dalam hal ini peneliti mengambil desain kaos Dagadu Djokdja yang 

merepresentasikan simbol-simbol sosial dan pemaknaan dari Unique 

Selling Propositions konsep “Smart, Smile, dan Djokdja” tahun 1997 

sampai dengan tahun 2007 dengan menggunakan acuan wawancara 

dengan ahli-ahli yang terkait, buku, ensiklopedia, kamus, dan artikel-

artikel dalam internet termasuk karya-karya lain yang berhubungan 

dengan Unique Selling Propositions desain kaos Dagadu Djokdja. 

Dengan demikian diharapkan validitas dan reliabilitas data dapat terjaga. 

 

7. Analisis Data 

Desain kaos Dagadu Djokdja yang akan diteliti yakni desain kaos 

Dagadu Djokdja yang merepresentasikan simbol-simbol sosial dan 

pemaknaan dari Unique Selling Propositions konsep “Smart, Smile, Dan 

Djokdja” yang dirilis tahun 1997 sampai dengan tahun 2007. Dari desain-

desain tersebut dapat dianalisa dengan anilisis semiotika model Charles 

Sander Peirce. Seperti pada skema berikut: 
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Skema 1.3. 

Analisis Data 

 

 
Sumber: Olahan peneliti 
 

8. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer 

Data primer pada penelitian ini adalah desain kaos Dagadu Djokdja 

yang merepresentasikan simbol-simbol sosial dan pemaknaan dari 
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Unique Selling Propositions konsep “Smart, Smile, Dan Djokdja” 

tahun 1997 sampai dengan tahun 2007. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari 

studi kepustakaan, karya-karya lain yang berhubungan dengan 

Unique Selling Propositions desain kaos Dagadu Djokdja, 

wawancara dengan ahli-ahli yang terkait, ensiklopedia, kamus, dan 

artikel-artikel dalam internet. 

 

H. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir sebagaimana digunakan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dalam skema sebagai berikut: 

Skema 1.4. 

Kerangka Berpikir 

 

 

Sumber: Olahan peneliti 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

 

A. Sejarah Dan Perkembangan  

Berdirinya Dagadu Djokdja berawal dari ide-ide cemerlang 25 

mahasiswa UGM yang sebagian besar merupakan mahasiswa Teknik 

Arsitektur Universitas Gadjah Mada. Mereka mempunyai minat yang sama di 

bidang kepariwisataan, perkotaan, dan apresiasi terhadap rancang grafis. 

Kesamaan minat itulah yang membuat mereka memantapkan niatnya setelah 

mendapat tawaran untuk membuka kios kaki lima di  Malioboro Mall 

Yogyakarta yang dibuka pada tanggal 9 Januari1994. 

Nama Dagadu Djokdja muncul sesaat sebelum memajang produk 

cinderamata di Malioboro Mall yang kemudian digunakan sebagai merek 

dagang sekaligus nama  produsen dari kaos Dagadu Djokdja ini. Untuk 

menunjukkan loyalitas dari mana cinderamata itu berasal, ditambahkan kata 

“Djokdja” di belakang nama Dagadu. Sementara ejaan lama pada “Djokdja” 

dimaksudkan untuk memberi muatan historis kota Yogyakarta. Sedangkan 

kata Dagadu berasal dari bahasa walikan (slank) anak muda Yogyakarta 

berarti ‘matamu’. 

Dengan semangat bermain-main, iseng-iseng menghasilkan, dan 

dikerjakan tanpa adanya beban, produk Dagadu Djokdja melejit lepas, bebas 
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namun tetap terkontrol dan membumi. Karena, produk Dagadu Djokdja 

merupakan sebuah fenomena dagang kaos dengan menggunakan pendekatan 

budaya yang berhasil mengangkat ikon-ikon visual yang ada diseantero kota 

Yogyakarta sebagai label bisnisnya.  

Dagadu Djokdja sejak awal kelahirannya telah memposisikan diri 

sebagai produk cinderamata alternatif dari Yogyakarta. Sebuah cinderamata 

alternatif, tentu saja akan mengeksplorasi semangat dan khasanah budaya 

lokal. Selain praktis dan ringan sebagai syarat dan fungsionalnya, 

cinderamata alternatif juga menjadi benda kenangan. Dengan kata lain, selalu 

ada cerita di baliknya, ada keunikan yang dibawanya. Yogyakarta selalu 

menjadi tema sentral produk Dagadu Djokdja. Dimana kesemuanya ini 

digunakan untuk membedakan produk Dagadu Djokdja dengan cinderamata 

lain yang selama ini hanya berkutat pada tema-tema stereotip mengenai 

keindahan, kejayaan, dan kebesaran lokalitasnya. Cinderamata alternatif dari 

Yogyakarta yang “Aseli Bikinan Dagadu Djokdja” tidak lain adalah 

cinderamata dengan konsep Smart, Smile, dan Djokdja. 

Keunikan sekaligus kekuatan dari produk Dagadu Djokdja, sebagai 

berikut:  

1. Memberi bingkai estetika pada hal-hal yang bersifat keseharian, selalu 

menekankan kesederhanaan, bahkan remeh-temeh (sangat biasa, 

fenomena keseharian) yang tekadang sudah dilupakan orang.  

2. Desain grafis maupun desain produk merupakan aspek yang sangat 

diutamakan, maka pengadaan desain secara konsisten dan 
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berkesinambungan sangatlah penting. Uniknya, penciptaan desain untuk 

produk-produk Dagadu Djokdja tidak dipandang sebagai ekspresi 

individual melainkan justru diupayakan muncul dan berkembang sebagai 

hasil dari karya kolektif berdasarkan semangat kerja kolektif. 

Kolektivitas ini menyangkut pemunculan gagasan hingga pengembangan 

rancangan awal. Sementara untuk pengembangan rancangan lebih lanjut 

hingga penyelesaian akhir merupakan tugas dari para desainer. 

3. Menekankan aspek desain grafis yang spesifik dengan menggabungkan 

unsur lokal, kedaerahan, humor, plesetan yang diramu dengan semangat 

eksperimen dalam konteks seni dan budaya populer. Strategi ini 

dilakukan agar tercipta unsur attractiveness sebagai titik jual produk. 

4. Karakteristik desain yang sekaligus menjadi ciri khas karya Dagadu 

Djokdja menggunakan pendekatan poster, kebanyakan memilih 

penggunaan kata dari keluarga Sans Serif, menggunakan warna populer, 

ilustrasi menggunakan pendekatan idiom estetik dekoratif, dan posisi 

desain kebanyakan disusun secara vertikal dengan komposisi simetris. 

5. Memilih citra pabrikan daripada craft atau kerajinan, baik melalui 

material yang selama ini digunakan maupun unsur-unsur desain dari 

pemilihan warna hingga finishing. 

Keunikan sekaligus kekuatan dari produk Dagadu Djokdja tersebut 

diharapkan dapat menempatkan produk Dagadu Djokdja semakin kuat dan 

bulat dalam menghasilkan desain-desain yang selalu mengusung konsep 
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Smart, Smile, dan Djokdja pada tiap produk yang dihasilkannya pada posisi 

yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kompetitornya. 

B. Organisasi 

Dagadu Djokdja kini telah berbadan hukum, Perseroan Terbatas yakni, 

PT. Aseli Dagadu Djokdja. Proses badan hukum tersebut dimulai ketika 

memasuki tahun ke tiga. Dagadu Djokdja menyelenggarakan forum semacam 

RUPS untuk menegaskan arah dari usaha Dagadu Djokdja. Dalam forum ini 

didorong oleh tumbuhnya kesadaran berkenaan dengan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Usaha laba yang dilakukan Dagadu Djokdja (semula merupakan 

penyaluran minat dan kepedulian sekaligus sarana untuk memperkuat 

komunitas Dagadu Djokdja) dimana pada saat itu dipandang telah 

tumbuh berkembang dengan melibatkan sumber daya manusia dalam 

skala yang dianggap tidak kecil lagi. 

2. Bersamaan dengan semakin besarnya permintaan pasar terhadap produk 

Dagadu Djokdja, dirasakan pula perlunya kesungguhan dalam tanggung 

jawab sosial baik kepada konsumen maupun tenaga kerja yang terlibat 

dalam keseluruhan proses produksi dan pemasaran. 

3. Adanya kepentingan untuk melindungi dan lebih mendayagunakan 

seluruh aset yang dimiliki Dagadu Djokdja itu telah membawa forum ini 

kepada kesepakatan akan perlunya sejumlah hal, yakni adanya status 

legal atas Dagadu Djokdja maupun unit-unit usaha yang ada dibawahnya 
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ke dalam suatu lembaga atau organisasi yang dilidungi oleh aturan-aturan 

hukum yang berlaku di Indonesia. 

 

C. Visi Dan Misi  

Setiap perusahaan baik besar maupun kecil pasti memiliki visi dan misi. 

Visi merupakan tujuan akhir atau tujuan dasar dari terbentuknya sebuah 

perusahaan. Visi perusahaan mencerminkan cita-cita dari suatu perusahaan 

tersebut. Sedangkan misi merupakan langkah-langkah praktis suatu 

perusahaan yang dapat mewujudkan visi dari perusahaan tersebut. 

PT. Aseli Dagadu Djokdja juga memiliki visi dan misi perusahaan. Visi 

dan misi inilah yang mendasari setiap langkah-langkah kerja dari PT. Aseli 

Dagadu Djokdja. Visi dan misi tersebut antara lain: 

1. Visi PT. Aseli Dagadu Djokdja 

Menjadi perusahaan kreatif terkemuka di Indonesia yang menghasilkan 

produk kreatif bercitra kausal dengan keunggulan kreatifitas dalam 

konsep, desain, dan aktivitas untuk memberikan manfaat bagi segenap 

stakeholder dan lingkungan yang lebih luas. 

2. Misi PT. Aseli Dagadu Djokdja 

a. Memperkuat citra perseroan sebagai komunitas anak muda yang 

kreatif, intelektual, berpikiran terbuka, non-konservatif, dan 

keceriaan yang berkualitas dengan mengedepankan proses dan 

produk alternatif sebagai landasan untuk pengembangan. 
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b. Memantapkan mata rantai PPIC sebagai langkah awal 

pengembangan produk dan sistem distribusi. 

a. Melakukan kegiatan ekstensifikasi pasar melalui diversifikasi 

produk dan merek. 

b. Memperbaiki kualitas SDM, memantapkan sistem, dan prosedur 

operasional perusahaan serta pengembangan infrastruktur 

perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perseroan secara 

menyeluruh. 

 

D. Logo 

Gambar 2.1. 

Logo PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Logo berfungsi sebagai ciri khas untuk membedakan suatu perusahaan 

dengan perusahaan yang lain. Logo juga berfungsi sebagai brand awareness 
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bagi konsumen. PT. Aseli Dagadu Djokdja sejak awal kemunculannya 

memiliki logo mata, sesuai dengan nama perusahaan yaitu Dagadu yang 

dalam bahasa  walikan (slank) anak muda Yogyakarta berarti “matamu”. 

Filosofi idealnya, dalam wacana rancang grafis, ikon mata adalah idiom yang 

berkaitan erat dengan citra kreativitas dan dunia rancang merancang.  

Dalam khasanah budaya Jawa, mata adalah mripat, yang konon kabarnya 

berdekatan makna dengan kata ma’rifat, yang dimaknai sebagai keinginan 

agar dapat memberikan manfaat bagi diri dan lingkungannya. Matapun 

menjadi sarana utama untuk sightseeing, jalan-jalan sambil menikmati 

suasana dan panorama kota. Maka, Dagadu berharap dapat mempresentasikan 

kepedulian terhadap masalah perkotaan dan kepariwisataan di Yogyakarta.  

Sedangkan kata Djokdja menunjukkan kota tempat didapatkannya 

produk ini. Ejaan lama “Djokdja” menunjukkan bahwa produk ini selalu 

mengikuti perkembangan jaman tanpa melupakan sejarah dan asal mulanya. 

Oleh sebab itu, maka Dagadu Djokdja yang direpresentasikan melalui logo 

berbentuk dasar mata ini, diharapkan dapat mewakili pandangan kelompok 

yang selalu berusaha menempatkan kreativitas sebagai aspek utama dalam 

setiap kegiatannya. 

 

E. Periodisasi  

PT. Aseli Dagadu Djokdja tidak begitu saja mendapatkan kesuksesan 

seperti saat ini. Fase-fase berat juga pernah dilalui oleh perusahaan ini. Fase 

terberat adalah pada saat perusahaan mengalami kasus pemalsuan (plagiat) 
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produk yang tentunya sangat merugikan perusahaan. Berikut adalah 

periodisasi perkembangan perusahaan dari awal terbentuk hingga saat 

kesuksesan seperti sekarang: 

Tabel 2.1. 

Periodisasi PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

No Tahun Perodisasi 

1 1994-1997 
Fase introduction yang ditandai dengan keunikan produk 
Dagadu Djokdja yang mampu menarik perhatian pasar 
sebagai cinderamata alternatif. 

2 1997-1998 Fase development yang ditandai bisnis tumbuh secara 
signifikan yang merupakan puncak emas pertama. 

3 1998-1999 Fase stagnant, yaitu ketika terimbas krisis ekonomi dan 
maraknya pembajakan. 

4 1999-2000 Fase consolidation, berupa refresh tim yang difokuskan 
untuk perbaikan SOP dan corporate image building. 

5 2000-2004 
Fase redevelopment ketika perusahaan kembali mencapai 
puncak emas kedua. Hal pentingnya adalah strategi 
diversifikasi. 

6 2004-2005 
Fase transition, memasuki dasawarsa kedua, dilakukan 
penguatan SDM, pengembangan investasi di luar core 
bussiness. 

7 2005-2006 
Fase reorientation, dengan pembukaan Gerai DPRD di 
Ambarukmo Plaza dan penyatuan operasi kantor ke 
Sonosewu. 

8 2007-2010 Membangun The Winning Team, visi Graha Dagadu dan 
Holding Company. 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

F. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen (unit-unit 

kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian 

kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang 
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berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Struktur organisasi pada 

umumnya digambarkan dalam suatu bagan. Adapun struktur organisasi PT. 

Aseli Dagadu Djokdja sebagai berikut: 
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G. Personalia 

1. Jumlah karyawan 

Karyawan pada PT. Aseli Dagadu Djokdja periode Februari 2010 

berjumlah 53 orang. Dengan rincian karyawan pria berjumlah 38 orang, 

sedangkan karyawan wanita berjumlah 15 orang.  

2. Jam Kerja 

Jam kerja karyawan pada PT. Aseli Dagadu Djokdja secara umum diatur 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perudangan yang 

berlaku, 8 jam sehari. Yakni Senin sampai dengan Jumat jam 08.00 – 

17.00, termasuk istirahat jam 12.00 - 13.00. 

3. Kesejahteraan 

Sebagai bentuk perhatian, kepedulian, dan tanggung jawab manajemen 

dalam menunjang kesejahteraan karyawan, PT. Aseli Dagadu Djokdja 

memberikan fasilitas menyangkut tentang kesejahteraan karyawan, 

meliputi:  

a. Tersedianya sarana kesehatan. 

b. Tersedianya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). 

 

H. Produk  

1. Ragam Produk 

Ragam produk Dagadu Djokdja terdiri dari berbagai kategori, antara 

lain: 

a. Kategori Clothes, yaitu beragam model kaos, sweater, raincoat. 
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b. Kategori Pernak-pernik, yaitu pin, gantungan kunci, stiker. 

c. Kategori Asesoris, yaitu topi, tas, bandana, dompet. 

d. Kategori Household, yaitu mug, payung, gelas. 

e. Kategori Stationery, yaitu blocknote, memo, pembatas buku, kertas 

surat, kartu pos, kartu ucapan. 

2. Desain Produk 

Pada keseluruhan mata rantai proses produksi PT. Aseli Dagadu 

Djokdja menitikberatkan perannya lebih pada proses perancangan, 

pengemasan akhir, dan pengendalian mutu yang merupakan penentuan 

standard berbagai persyaratan produksi terutama dalam hal pengendalian 

kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk. 

Perancangan produk PT. Aseli Dagadu Djokdja pada dasarnya 

berkaitan dengan pemenuhan penganekaragaman produk. Secara 

substansial, desain yang menjadi fokus perhatian dalam proses ini adalah: 

a. Desain Grafis, yaitu komposisi bentuk visual dua dimensi yang 

dicetakan (melalui berbagai teknik cetak) pada permukaan media. 

b. Desain Produk, yaitu merupakan rancangan tiga dimensional media 

itu sendiri. 

Dalam hal pengadaan desain, PT. Aseli Dagadu Djokdja secara 

konsisten dan berkesinambungan sangat memperhatikan dua hal penting 

untuk tetap menjadi cinderamata alternatif. Pertama, penciptaan desain 

untuk produk PT. Aseli Dagadu Djokdja tidak pernah dipandang sebagai 

ekspresi individual melainkan justru muncul dan berkembang sebagai 
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hasil karya kolektif berdasarkan kerja kolektif pula. Kedua, kualitas 

desain sangat ditentukan oleh kualitas kritik. 

Gagasan awal desain PT. Aseli Dagadu Djokdja dapat berasal dari 

manapun, termasuk dari konsumen dan klien. Usulan tersebut kemudian 

dikembangkan menjadi berbagai alternatif rancangan oleh tim kreatif 

dalam studio desain. Forum komentar merupakan ajang kritik terhadap 

rancangan awal. Forum ini dapat bersifat terbatas pada lingkup desainer, 

tetapi juga dapat lebih terbuka bahkan pada kesempatan tertentu bisa 

menghadirkan komentator atau kritikus tamu. Proses akhir selanjutnya 

karya desain menuju meja tim eksekusi untuk legitasi terakhir sebelum 

tahapan pracetak yang berlanjut pada proses produksi. 
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Skema 2.2. 

Diagram Alur Proses Desain Produk Dagadu Djokdja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Selanjutnya dalam hal proses manufaktur ditangani oleh studio 

desain PT. Aseli Dagadu Djokdja yang menghasilkan rancangan grafis 

maupun rancangan produk. Proses percetakan pada produk PT. Aseli 

Dagadu Djokdja dapat dibedakan menjadi cetak saring (sablon) dan cetak 

tinggi (offset) dengan berbagai variasinya. Pada dasarnya proses cetak 

adalah memindahkan gambar ke media yang dikehendaki. Keuntungan 

proses ini yakni dapat memindah gambar berulang kali dengan tetap 

presisi, dalam waktu relatif cepat dan tenaga relatif ringan. 

 

Konsumen dan Klien

Pemasaran

Manajer Kreatif 

Desainer

Forum Komentar (Forkom) 

Untuk Acc Desain Yang Akan Diproduksi 

Desain Disetujui 

Direktur Kreatif
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3. Proses Produksi 

Skema 2.3. 

Diagram Alur Aplikasi Produksi PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

4. Brand 

PT. Aseli Dagadu Djokdja membawahi  brand yang berbeda segmen 

atau pasar sasaran, yaitu: 

a. Dagadu Djokdja 

Merupakan produk utama yang disediakan oleh PT. Aseli 

Dagadu Djokdja. Di dalamnya terdiri dari bermacam-macam produk, 

yaitu: 

Desain Studio Kreatif Disetujui Desain PDO Disetujui 

Approving Cetak 

Pengemasan 

Purchase OrderMarketing 

Purchasing 

Supplier

Produksi 

Pemotongan 

Penyablonan 

Penjahitan 

Quality Control 

Penyetrikaan dan Pelipatan 
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1. Dagadu Reguler, yaitu kaos yang tersedia dalam berbagai 

pilihan warna, desain, dan ukuran. Tersedia juga dalam bentuk 

polo regular, kaos kemeja, sweater, cardigan, dan kaos tematis. 

2. Dagadis (Dagadu Ladies), yaitu kaos khusus bagi remaja putri 

yang berjiwa aktif dan dinamis. 

3. Dagadu Bocah, merupakan kaos yang di desain khusus untuk 

anak-anak. Mulai dari usia di bawah 1 tahun hingga di atas 9 

tahun. Memiliki desain yang unik dengan perbedaan warna pada 

lengan sebelah kanan untuk mengajarkan pada anak-anak bahwa 

sesuatu yang baik sebaiknya dilakukan dengan tangan kanan. 

4. Kaos Klopedia, yaitu kaos yang bertemakan atau berdesain 

sejarah. Termasuk di dalamnya heritage, wayang, dan toponim, 

terutama yang berhubungan dengan kota Yogyakarta. Tersedia 

dalam 2 warna hitam dan putih. 

5. Pernik, yaitu terdiri dari mug, gantungan kunci, pembatas buku, 

topi, tas, dompet, dan lain-lain. Dengan berbagai pilihan model, 

warna, dan desain. 

b. Hiruk Pikuk 

Hiruk Pikuk merupakan cinderamata berbentuk kaos ditempat 

wisata, sering disebut juga kaos wisata. Saat ini desainnya 

dikhususkan untuk desain tulisan Yogyakarta saja. 
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c. OMUS  

Omus memposisikan diri sebagai busana kasual yang membuat 

mereka tetap aktif, dinamis, dan ekspresif dalam mengungkapkan 

nilai-nilai kebajikan (Islam) secara universal. Kaos ini bernuansa 

Islami yang menampilkan slice of life kehidupan masyarakat 

Indonesia sehari-hari khususnya muslimin dan muslimah. Hal ini pas 

dengan tag line OMUS “Hanya Oblong tapi Dakwah”. 

d. Daya Gagas Dunia 

Bagi Dagadu Djokdja, mengkomunikasikan gagasan-gagasan 

melalui tampilan grafis yang menarik dan menggugah dalam wujud 

kaos, gantungan kunci, mug, ataupun merchandise lainnya 

merupakan kebiasaan yang menyenangkan. 

 

I. Strategi Distribusi 

Dagadu Djokdja hanya bisa didapatkan di Yogyakarta. Dalam strategi 

distribusinya, PT. Aseli Dagadu Djokdja membuka gerai-gerai dan layanan-

layanan berikut ini: 

1. Posyandu (Pos Pelayanan Dagadu) 

Lower Ground Malioboro Mall, Yogyakarta 

2. UGD (Unit Gawat Dagadu) 

Merupakan gerai utama PT. Aseli Dagadu Djokdja. Terletak di Jl. 

Pakuningratan no.15-17 Yogyakarta. 
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3. DPRD (Djawatan Resmi Pelajanan Dagadu) 

Tourist Village, Centro Dept. Store, Lt.1 Ambarukmo Plaza, Yogyakarta. 

Selain itu, tersedia juga layanan tambahan, antara lain: 

1. ULC (Unit Layanan Cepat) 

Yaitu armada panggilan untuk layanan di luar gerai. Jika tidak sempat 

jalan-jalan atau waktunya tidak mencukupi untuk mengunjungi gerai, 

maka armada ini bisa diminta hadir di manapun rombongan menginap 

atau transit di Yogyakarta. Dengan menghubungi telepon 0274 373441-

7445321, Fax. 0274 373493 atau e-mail ke lakon@dagadu.co.id untuk 

keterangan, pemesanan, dan reservasinya.  

2. Pesawat (Pesanan Lewat Kawat) 

Merupakan layanan informasi dan penjualan Dagadu Djokdja secara 

online, melalui telepon (0274 373441-7445321), faksmile (0274 

373493), ataupun internet (www.dagadu.co.id atau e-mail 

pesawat@dagadu.co.id). Konsumen dapat memilih langsung desain, 

ukuran, dan jenis merchandise yang diinginkan. 
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BAB III 

ANALISIS DATA 

 

 

A. Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari “Unique Selling 

Propositions” Konsep “Smart” Yang Di Representasikan Dalam Desain 

Kaos Dagadu Djokdja  

Berbicara mengenai Dagadu Djokdja, maka secara tidak langsung akan 

berbicara mengenai sebuah fenomena. Karena, Dagadu Djokdja adalah suatu 

fenomena dagang kaos dengan selalu mengutamakan aspek desain yang 

sangat unik. Keunikan sekaligus kekuatan dari produk ini, selalu memberi 

bingkai estetika pada setiap tema-tema desain yang diusungnya. Untuk dapat 

mengedepankan hal tersebut maka Divisi Studio Creative mengambil kendali 

dengan mengandalkan aspek desain kaos sebagai alat untuk mengangkat dan 

mengungkap tema yang telah disepakati bersama oleh para desainer.  

Desain kaos Dagadu Djokdja dirancang, dikemas, dan dihadirkan dengan 

tampilan desain poster. Karakteristik desain dengan gaya poster ini 

merupakan ciri khas dari karya Dagadu Djokdja dalam setiap desainnya. 

Sementara itu, menurut Hornby mengartikan poster sebagai “plakat atau 

tempelan pengumuman yang dipasang di tempat umum” (Sumbo Tinarbuko, 

2009:72). Dapat juga dikatakan poster sebagai suatu bentuk pemberitahuan 

untuk khalayak ramai yang berbentuk gambar. Sedangkan yang dimaksud 

desain poster disini lebih ditekankan pada pesan atau pemberitahuan dari 
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muatan pesan yang ingin disampaikan dari setiap desain yang diterbitkan 

Dagadu Djokdja.   

Poster memiliki peranan dalam menyampaikan pesan baik visual maupun 

verbal melalui penggunaan kata, maka poster harus dikemas sedemikian rupa 

agar menarik dan mampu membangkitkan rasa tertarik pada pribadi, sehingga 

dapat menimbulkan stimulus dan reaksi untuk memberikan suatu keputusan. 

Untuk itu, pesan yang disampaikan baik visual maupun verbal melalui 

penggunaan kata yang ditampilkan dalam bentuk desain poster harus 

dinyatakan dalam bahasa yang sederhana dan benar. Hal ini sangat penting 

tujuannya agar pesan-pesan yang disampaikan dapat mudah untuk dimengerti 

oleh pembaca tanpa ada suatu kesalahan interpretasi terhadap makna pesan 

tersebut. Dilihat dari sisi tampilan desain poster ini, oleh Dagadu Djokdja 

dirancang sangat simple dan sederhana agar dapat dengan mudah menangkap 

suatu arti dari desain tersebut.  

Jika diamati secara seksama, maka desain kaos Dagadu Djokdja selalu 

dikemas dalam dua kategori. Kategori pertama, desain yang didominasi unsur 

visual. Sedangkan, untuk kategori kedua desain yang lebih mengedepankan 

unsur penggunaan kata. Dari kesemua kategori tersebut tujuannya yakni, 

sebagai kekuatan daya ungkap dari desain kaos Dagadu Djokdja. Hal itu 

terjadi karena apresiasi masyarakat semakin meningkat maka Dagadu 

Djokdja mengusung dua kategori desain tersebut dalam setiap karyanya 

sebagai daya tarik atas pesan yang akan disosialisasikan dari desain kaos 

Dagadu Djokdja.  
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Kedua kategori desain tersebut selalu mengedepankan konsep Smart 

sebagai Unique Selling Propositions (USP) produk kaos Dagadu Djokdja 

yang membedakan dengan produk kompetitornya. Sementara itu, yang 

dimaksud dengan konsep Smart disini menurut Marsudi, Creative Director 

PT. Aseli Dagadu Djokdja, adalah:  

“Bagaimana Dagadu Djokdja dalam mengemas desainnya terimajinasi 
dengan fenomena yang sedang marak terjadi di luar sana, kemudian 
diungkapkan dengan cara ke Dagaduan dengan bahasan Djokdja” 
(Marsudi, Creative Director, Wawancara Tanggal 25 Februari 2010).  
 
Konsep Smart ini menjadi salah satu jiwa untuk setiap desain yang 

diproduksi oleh Dagadu Djokdja. Konsep Smart juga dapat memberikan suatu 

informasi up to date mengenai fenomena kekinian yang sedang marak dan 

booming terjadi di sekitar kita yang dibalut dengan nuansa yang sifatnya 

menghibur supaya tidak terlihat monoton atau biasa-biasa saja.  

Terkait dengan itu, desain juga di kemas secara argumentatif baik dari 

sisi visual maupun dari sisi penggunaan kata sebagai daya ungkap dari pesan 

yang disampaikan pada setiap desain yang diproduksi Dagadu Djokdja. 

Selain itu, substansinya juga harus argumentatif. Maka dari sinilah akan 

terlihat letak dimana konsep Smart yang tertuang dalam desain kaos produksi 

Dagadu Djokdja yang membedakan dengan produk-produk kompetitornya 

dan sekaligus sebagai Unique Selling Propositions (USP) produk kaos 

Dagadu Djokdja. 

Desain kaos Dagadu Djokdja secara keseluruhan memuat suatu tanda-

tanda yang memiliki makna didalamnya. Melalui tanda-tanda tersebut dapat 

menyampaikan suatu informasi yang bersifat komunikatif. Tanda mampu 
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untuk mewakili sesuatu yang lain yang dapat dipikirkan atau dibayangkan 

oleh para pendesain. Karena hanya melalui tanda manusia dapat bernalar. 

Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign), berfungsinya tanda, 

dan produksinya makna adalah semiotika. Merunjuk teori Charles Sander 

Peirce, tanda dalam hubungannya dengan acuannya dapat dibedakan menjadi 

tanda ikon, indeks, dan simbol sebagai berikut:  

1. Ikon adalah tanda yang memunculkan kembali benda atau realitas 
yang ditandainya, misalnya foto atau peta. 

1. Indeks ada hubungan langsung antara tanda dan obyeknya. Ia 
merupakan tanda yang hubungan eksistensionalnya langsung dengan 
obyeknya. Asap adalah indeks api, bensin adalah indeks flu. 

2. Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan dengan obyeknya 
berdasarkan konvensi, kesepakatan atau aturan kata-kata umumnya 
adalah simbol. Palang Merah adalah simbol dan angka adalah simbol 
(Tommy Suprapto, 2006:120). 

 
Terkait dengan penjelasan ikon, indeks, dan simbol diatas memiliki 

peranan yang penting dalam menganalisis suatu tanda-tanda. Hal ini juga 

dapat diterapkan dalam menganalisis tanda-tanda yang terdapat di setiap 

desain-desain kaos yang dimuat oleh Dagadu Djokdja khususnya konsep 

Smart. Selain itu, untuk mempermudah dalam menganalisis desain kaos 

Dagadu Djokdja dengan konsep Smart ini juga akan dikelompokkan menurut 

kategori seperti yang sudah dijelaskan diatas yakni kategori pertama yakni 

desain yang lebih didominasi unsur visual dan kategori kedua desain yang 

lebih didominasi unsur penggunaan kata. Pengelompokkan desain berdasar 

kategori ini merupakan suatu alternatif untuk mempermudah dalam 

menganalisis desain kaos Dagadu Djokdja supaya lebih tersistematis.  
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Berikut desain-desain kaos produksi Dagadu Djokdja yang dikemas 

dengan konsep “Smart” yang terlebih dahulu akan dianalisis berdasar kategori 

pertama yakni visual dan selanjutnya kategori kedua berdasar penggunaan 

kata. 

 

1. Kategori Visual 

a. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Smart” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

VIRUS YK 

 

Gambar 3.1. 

Virus YK 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 
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Rancangan desain kaos Dagadu Djokdja pada kategori visual ini 

dapat dilihat pada karya dengan tema VIRUS YK. Desain dikemas 

dengan gaya poster yang lebih mengedepankan unsur visual sebagai 

alat untuk mengungkap maksud dari desain tersebut. Desain ini lebih 

banyak mengacu pada pendekatan desain yang modern dan popular. 

Pola modern yang nampak pada desain ini lebih menunjukkan 

perpaduan yang seimbang antara elemen backgroud dan latar depan, 

dengan warna, bentuk ilustrasi visual, dan jenis huruf.  

Ilustrasi visual yang diposisikan sebagai aspek penjelas daya 

ungkap pesan dalam desain kaos Dagadu Djokdja ini menggunakan 

bentuk idiom estetik dekoratif. Idiom estetik yang dimaksudkan 

disini yakni “suatu cara tertentu dalam mengkomposisikan elemen-

elemen bentuk (ilustrasi, tipografi, layout, dan bidang) dengan 

menghasilkan bentuk-bentuk tertentu” (Sumbo Tinarbuko, 2009:84). 

Maka idiom estetik dekoratif merupakan suatu bentuk perwujudan 

desain yang lebih menonjolkan segi hiasannya. Ilustrasi yang 

bercorak dekoratif telihat pada desain kaos Dagadu Djokdja bertema 

VIRUS YK ini.  

Secara lebih jelas, deskripsi yang lebih mendetail tentang desain 

kaos versi VIRUS YK ini terjabarkan dalam ikon, indeks, dan 

simbol berikut ini: 
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1. Ikon 

Desain dengan tema VIRUS YK ini, mengangkat ikon-ikon 

visual yang terdiri dari tiga ikon yang dipaparkan sebagai 

berikut:  

a. Ikon Iblis 

Ikon iblis digambarkan berdiri tegak memiliki ekor 

yang lancip berwarna merah dengan background warna 

kuning, namun disini iblis digambarkan justru tidak 

terkesan menakutkan dan seram tetapi iblis digambarkan 

tidak memiliki tanduk dua diatas kepalanya, wajahnya riang 

mengumbar senyum lebar (tertawa) yang memperlihatkan 

gigi-giginya dengan mata yang berbinar-binar.  

b. Ikon Blangkon 

Ikon blangkon pada desain ini dipakai oleh Iblis dan 

dikemas dengan balutan warna hijau.  

c. Ikon Tongkat Trisula 

Ikon tongkat trisula digambarkan pada desain ini 

sedang dipegang erat oleh iblis dan dikemas dengan warna 

hijau. 

Sementara itu, dari sisi warna yang digunakan pada desain 

ini, lebih didominasi warna merah. Lalu penggunaan warna 

kuning, hitam, hijau, dan putih hanya dipakai sebagai 

pelengkap.  
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2. Indeks 

Desain dengan tema VIRUS YK lebih didominasi ilustrasi 

visual. Ini terbukti dari besarnya porsi ilustrasi visual dibanding 

ilustrasi penggunaan kata, namun demikian tidak mengabaikan 

faktor proporsi dalam komposisi ilustrasi visual dan ilustrasi 

penggunaan kata hingga desain kaos ini tetap enak dipandang. 

Pada ilustrasi visual terlihat ada tiga indeks yang kesemuanya 

terintegrasi menjadi satu kesatuan yang memberikan satu 

pemaknaan. 

a. Indeks Iblis 

Jika dilihat dari sisi visual tanpa melihat ekspresi wajah 

dan cara penggambaran iblis, maka akan memberikan kesan 

yang seram dan menakutkan seperti gambaran iblis 

sebenarnya. Sebelumnya yang dimaksud dengan Iblis 

adalah “makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan 

manusia dari petunjuk Tuhan” (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2001:415).   

Penggambaran iblis pada desain ini boleh jadi adalah 

sebuah bentuk parodi. Parodi adalah salah satu strategi yang 

biasanya digunakan oleh Dagadu Djokdja dalam mengemas 

desainnya, supaya unik, artistik, dan berbeda dengan 

produk-produk kompetitornya.  
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Sementara itu, parodi menurut Linda Hutcheon 

mendefinisikan parodi sebagai, 

...satu bentuk imitasi, akan tetapi imitasi yang dicirikan 
oleh kecenderungan ironik.... (Parodi adalah) 
pengulangan yang dilengkapi dengan ruang kritik, yang 
mengungkapkan perbedaan ketimbang persamaan 
(Yasraf Amir Piliang, 2003:191). 
 
Untuk itu, parodi sebagai titik berangkat dari kritik, 

sindiran, kecaman, pelencengan, penyimpangan, plesetan, 

lelucon, permainan, sebagai ungkapan dari ketidakpuasan 

atau sekedar ungkapan rasa humor. 

Parodi disini lebih pada sindiran dan humor. Melihat 

kebelakang, iblis adalah makhluk halus yang menyeramkan, 

menakutkan, dan membawa unsur negatif bagi kehidupan 

manusia di dunia. Penggambaran iblis pada desain ini tidak 

lagi memberikan kesan menakutkan dan menyeramkan. 

Namun, iblis yang membawa unsur positif. Jadi pemaknaan 

terhadap iblis pada desain ini yakni, iblis yang membawa 

unsur positif bagi kehidupan manusia di dunia dan berupaya 

membimbing manusia ke jalan yang benar sesuai dengan 

pentunjuk Tuhan. 

b. Indeks Blangkon 

Blangkon yang dikenakan oleh iblis pada desain ini 

merupakan “tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria 

sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa” 
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(http://jogjatour.asia). Blangkon sebenarnya bentuknya 

praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang terbuat 

dari batik. Dari segi bentuk, blangkon kelihatan sederhana 

itulah sisi menarik dari blangkon itu sendiri. Sebab 

sesederhana apa pun yang namanya blangkon, ia 

mempunyai makna filosofi tinggi.  

Dari segi filosofi blangkon memiliki makna budaya 

Jawa yang mengajarkan ilmu rumangsa, mengasah 

kepekaan atau kewaskitaan. Melalui blangkon disini 

manusia diajarkan untuk senantiasa menata diri (tahu diri). 

Orang Jawa tidaklah sampai hati melakukan teguran 

langsung kepada orang yang berbuat salah atau melanggar 

peraturan. Itulah gambaran dari intelektual budaya Jawa 

demi menghindari konflik atau ketidaksenangan. 

c. Indeks Tongkat Trisula 

Tongkat trisula yang dipegang oleh iblis tersebut adalah 

sejenis “tombak bermata tiga” (http://www.bahtera.org). 

Tongkat ini berfungsi sebagai senjata. 

Selain itu, dari sisi warna yang digunakan lebih 

didominisasi warna merah. Penggunaan warna merah 

disesuaikan dengan warna yang dipakai oleh iblis pada 

umumnya yang dekat dengan unsur warna darah. 

Sedangkan penggunaan warna kuning, hitam, hijau, dan 
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putih lebih mengarah pada kesan artistik dari desain 

tersebut. 

 

3. Simbol 

Simbol yang terlihat pada visualisasi iblis ini tidak terkesan 

menakutkan dan seram tetapi iblis digambarkan tidak memiliki 

tanduk dua dibagian atas kepalanya, wajahnya riang mengumbar 

senyum lebar (tertawa) yang memperlihatkan gigi-giginya 

dengan mata yang berbinar-binar. Memakai blangkon dan 

memegang tongkat trisula ini dikonotasikan sebagai iblis yang 

baik yang membawa aura positif.  

Unsur penggunaan kata pada desain ini, teks dibungkus 

dengan menggunakan jenis huruf sans serif yang ditebalkan 

(bold). Ciri dari huruf ini, garis tubuhnya sama-sama tebal, tidak 

memiliki kait atau kaki, dan memiliki karakter lugas, kokoh, dan 

kuat. Di samping itu, penggunaan jenis huruf sans serif ini untuk 

menggambarkan kesan yang dinamis, agar pesan yang ingin 

disampaikan dapat mudah diterima. Jenis huruf ini terlihat pada 

teks “VIRUS YK”, “PENYEBAB HIV-YK: jatuH cInta Vada 

YogyaKarta YANG TIADA OBATNYA!”, dan “AWAS! 

JANGAN SAMPAI MENGHINDAR!”,  

Pada desain tema VIRUS YK terlihat jelas adanya suatu 

bentuk parodi yang ingin ditampilkan oleh Dagadu Djokdja. 
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Sementara itu, parodi menurut Linda Hutcheon, sebagai “sebuah 

relasi formal atau struktural antara dua teks” (Yasraf Amir 

Piliang, 2003:191). Di jelaskannya, sebuah teks baru diciptakan 

sebagai hasil dari sebuah sindiran, plesetan, atau unsur lelucon 

dari bentuk, format, atau struktur teks rujukan. Artinya, sebuah 

teks atau karya parodi biasanya lebih menekankan aspek 

penyimpangan atau plesetan dari teks atau karya rujukan yang 

biasanya bersifat serius. 

Pada karya desain dengan tema VIRUS YK, parodi 

ditampilkan dalam penggunaan kata pada penulisan teks 

“VIRUS YK PENYEBAB HIV-YK: jatuH cInta Vada 

YogyaKarta YANG TIADA OBATNYA!” adalah sebuah 

bentuk parodi makna VIRUS HIV-AIDS. AIDS adalah 

singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yakni 

“sindrom kekurangan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh 

virus yang dinamakan HIV atau Human Immunodeficiency 

Virus” (Benny H. Hoed, 2001:167). Virus HIV-AIDS 

menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga 

dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada 

akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun 

yang sangat ringan sekalipun. Virus HIV-AIDS ini sangatlah 

berbahaya bagi manusia, dapat menular, dan mematikan. Dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



72 
 

hingga kini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan 

penyakit yang berasal dari Virus HIV-AIDS. 

Di mata tim kreatif Dagadu Djokja adanya fenomena Virus 

HIV-AIDS yang pada umumnya orang-orang berkonotasi 

negatif, namun Dagadu Djokdja meramunya dengan kreatifitas 

tinggi dengan merubahnya menjadi virus yang tidak berbahaya 

yakni VIRUS YK PENYEBAB HIV-YK: jatuH cInta Vada 

YogyaKarta YANG TIADA OBATNYA!. Bagi orang yang 

terserang virus ini dipastikan akan teserang HIV-YK yang dapat 

menyebabkan jatuh cinta pada Yogyakarta. Hal ini terkait 

keberadaan Yogyakarta sebagai daerah yang identik dengan 

kenyamanan, ketenangan, damai, inspiratif, dan kreatif. 

Bagi orang yang pernah berkunjung maupun menjadi 

mahasiswa di Yogyakarta yang pernah mencoba menikmati 

hidup di kota Yogyakarta dapat dipastikan akan kembali ke 

Yogyakarta baik sekedar hanya mengunjungi saja ataupun 

tinggal di kota budaya ini. Mungkin karena saking cintanya 

dengan Yogyakarta. Maka orang yang terkena VIRUS YK 

dipastikan tidak bisa menghindar dari virus tersebut.  

Pada desain ini Dagadu Djokdja menerapkan konsep 

“Smart” yang terimajinasi dengan fenomena yang sedang marak 

yakni VIRUS HIV AIDS yang dikemas dengan konsep yang 

unik dan sarat akan informasi. 
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a. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Smart” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

DJOKDJA RUPA-RUPA 

  

Gambar 3.2. 

Djokdja Rupa-Rupa 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Desain kaos Dagadu Djokdja versi DJOKDJA RUPA-RUPA 

mengedepankan unsur visual sebagai kekuatan daya ungkap dari 

rancangan kaos ini. Desain ini dikemas dengan gaya poster. Ilustrasi 

visual desain kaos yang sederhana dengan menggunakan idiom 

estetik dekoratif. 
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Deskripsi secara jelas desain kaos versi DJOKDJA RUPA-

RUPA terjabarkan dalam ikon, indeks, dan simbol di bawah ini: 

1. Ikon 

Desain dengan tema DJOKDJA RUPA-RUPA, mengangkat 

ikon-ikon visual yang kesemuanya menggambarkan 

Yogyakarta, terdiri dari enam ikon yang dipaparkan sebagai 

berikut:  

a. Ikon Tempat Pariwisata  

Ikon tempat pariwisata yang terdapat diseantero 

Yogyakarta seperti: Candi Prambanan, Kaliurang, dan 

Taman Sari. 

b. Ikon Cagar Budaya 

Ikon cagar budaya di Yogyakarta meliputi: Gedung 

Apotik Kimia Farma, Jembatan Kewek, Stadion Kridosono, 

Pojok Benteng, dan Tugu. 

c. Ikon Alat Transportasi 

Ikon alat transportasi yang terdapat di Yogyakarta 

seperti pesawat, kereta api, bus, mobil, becak, dan sepeda.  

d. Ikon Suasana Yogyakarta 

Ikon suasana Yogyakarta secara keseluruhan seperti 

awan cerah, taman kota dihiasi bunga, rerumputan hijau, 

pepohonan hijau, dilengkapi sarana bermain anak-anak 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



75 
 

seperti ayun-ayunan, lampu penerangan jalan, dan jam besar 

yang terdapat di sepanjang jalan.    

e. Ikon Aktivitas Masyarakat Yogyakarta 

Menggambarkan aktivitas masyarakat Yogyakarta 

seperti orang bersepeda mengenakan busana kejawen 

lengkap dengan blangkon, surjan, dan jarik. Selain itu, 

digambarkan orang bersepeda mengenakan pakaian sehari-

hari. Dan terlihat bapak tukang becak mengayuh becaknya, 

dan anak-anak yang bermain-main ditaman kota.  

f. Ikon Balon Udara 

Menggambarkan balon udara yang melayang-layang 

diatas kota Yogyakarta. 

Ikon-ikon yang dilukiskan pada desain ini ditampilkan 

dengan warna-warna populer yang umumnya cenderung 

bersandar pada kecerahan. Bentuk desainnya dirancang dengan 

warna full colour dan menyala. Dimana penggunaan warna ini 

lebih disesuaikan dengan tema yang diangkat dalam desain ini 

yakni DJOKDJA RUPA-RUPA. 

 

2. Indeks 

Desain dengan tema “DJOKDJA RUPA-RUPA” bergaya 

populer, kesan populer ini berdenotasi kegembiraan yang 

ditampilkan pada indeks-indeks yang kesemuanya terintegrasi 
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menjadi satu kesatuan yang memberikan satu pemaknaan 

menganai gambaran Yogyakarta secara keseluruhan dengan 

segala hiruk pikuknya. 

a. Indeks Tempat Pariwisata 

Indeks tempat pariwisata di Yogyakarta tepat untuk 

dijadikan alternatif liburan bersama keluarga ataupun 

orang-orang tercinta. 

a. Candi Prambanan 

Candi Prambanan sebagai salah satu candi 

tercantik yang ada di Nusantara yang dilindungi oleh 

UNESCO. Candi Prambanan adalah “candi Hindu yang 

berada di Jl. Adisucipto atau sekitar 17 km arah timur 

dari pusat kota Jogja ini merupakan sebuah mahakarya 

dari abad ke-10 dan dibangun pada masa Raja Rakai 

Pikatan dan Rakai Balitung” (Ellie Maureen dan Suryo 

Sukendro, 2010:53). Keindahan candi ini terlihat pada 

bangunannya yang mengerucut, tinggi langsing setinggi 

47 meter dengan dikelilingi ratusan arca dan candi-

candi kecil yang menambah keeksotikannya.  

“Candi Prambanan memiliki tiga candi utama di 

halaman utama, yaitu Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa” 

(http://www.yogyes.com). Ketiga candi tersebut 

merupakan lambang Trimurti pada kepercayaan agama 
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Hindu. Ketiga candi itu letaknya menghadap ke arah 

timur. Dimana setiap candi utama tersebut memiliki 

satu candi pendamping yang menghadap ke barat, yaitu 

Nandini untuk Siwa, Angsa untuk Brahma, dan Garuda 

untuk Wisnu. Selain itu, juga masih terdapat dua candi 

apit, empat candi kelir, dan empat candi sudut. 

Sementara itu, untuk halaman kedua masih memiliki 

224 candi. 

Candi Prambanan terkenal sebagai candi yang luar 

biasa cantik dan menjadi obyek wisata unggulan dari 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, dalam 

kompleks candi ini biasanya terdapat pertunjukan 

Sendratari Ramayana yang ditampilkan oleh puluhan 

penari dengan diiringi musik gamelan dan koreografi 

yang tertata apik. 

b. Kaliurang 

Kaliurang “lokasinya berada di kaki bukit 

Plawangan, atau di lereng sebelah selatan Gunung 

Merapi” (Ellie Maureen dan Suryo Sukendro, 2010:1). 

Tepatnya sekitar 28 km arah utara dari Kota 

Yogyakarta dengan wilayah seluas kurang lebih 96,45 

hektar. Kaliurang menawarkan sensasi ketenangan dan 

kesejukan alam pegunungan.  
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Terdapat beberapa fasilitas penunjang, seperti 

tempat penginapan yang dapat dijumpai di sepanjang 

jalan menuju tempat pariwisata ini, fasilitas Gardu 

Pandang yang digunakan untuk menatap indahnya 

lereng Gunung Merapi, Taman Rekreasi Kaliurang 

yang menyediakan ragam permainan yang cantik, 

kolam renang Tlogo Putri, dan tersedia sepoor yang 

akan membawa berjalan keliling objek wisata 

Kaliurang.  

Kawasan obyek wisata Kaliurang ini juga 

menawarkan kuliner khas, yakni makanan yang 

bernama jadah tempe. Jadah tempe merupakan 

perpaduan antara makanan jadah (terbuat dari beras 

ketan dan parutan  kelapa) yang rasanya gurih dengan 

makanan tempe bacem yang manis. Sehingga 

menghasilkan perpaduan rasa yang gurih dan manis. 

3. Tamansari 

Jejak keeksotikan Yogyakarta di masa lalu yang 

hingga kini masih dapat dilihat, salah satunya adalah 

objek wisata Tamansari yang berlokasi di Kampung 

Taman, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, tepatnya 

sekitar 0,5 km sebelah Kraton Yogyakarta. Tamansari 
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merupakan salah satu objek wisata yang sangat terkenal 

dan memiliki potensi yang luar biasa. 

Seperti diriwayatkan, Tamansari dibangun pada 

masa awal pembangunan Kraton Yogyakarta atau pada 

masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I pada 

tahun 1758 Masehi. Karena secara simbolik, 

“Tamansari dapat diartikan sebagai alat penghubung 

yang secara tidak langsung menghubungkan lahir dan 

batin antara Sultan dan rakyatnya” (Dinas Pariwisata, 

Seni & Budaya Kota Yogyakarta, 2008:7).  

Arsitekstur bangunan Tamansari dipengaruhi oleh 

beberapa unsur kebudayaan, seperti Jawa asli, Hindu, 

Budha, Islam, dan Eropa serta China (Fredy Heryanto, 

2006:69). Kompleks Tamansari pada jamannya adalah 

“sebuah istana air yang berada di dalam benteng dan 

khusus diperuntukkan bagi Sultan (raja) dan 

keluarganya” (Ellie Maureen dan Suryo Sukendro, 

2010:49).  Tempat ini juga berfungsi sebagai tempat 

pertahanan.  

Kompleks bangunan Tamansari terdiri dari 

beberapa bagian,  

“Mulai dari danau buatan, kolam pemandian 
dengan ruang ganti pakaian, ruang untuk menari, 
dapur, hingga terowongan bawah tanah yang 
dimaksudkan sebagai jalan rahasia jika terjadi 
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sesuatu yang mengancam keselamatan sang raja 
dan para kerabatnya” (Ellie Maureen dan Suryo 
Sukendro, 2010:49).  
 
Sekarang ini, Tamansari menjadi salah satu obyek 

wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan baik 

domestik maupun asing. Didalam kompleks Tamansari 

juga terdapat penjual cinderamata yang menawarkan 

lukisan, batik tulis dan cap. 

b.  Indeks Cagar Budaya 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang 

kaya akan potensi warisan budaya dan memiliki entitas (tata 

pemerintahan berbasis kultural), sekaligus identitas lokal 

berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofi, nilai etika, 

nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang 

harus dijaga kelestariannya. Salah satu strategi pelestarian 

terhadap warisan budaya yakni melalui cagar budaya. Cagar 

budaya adalah “penetapan secara legal formal suatu benda 

sebagai cagar budaya atau situs yang dilindungi 

kelestariannya” (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, 

12). Cagar budaya dimaksudkan untuk menjamin 

perlindungan hukum terhadap status dan eksistensi benda 

cagar budaya dari kerusakan akibat ulah manusia. Dengan 

keanekaragaman cagar budaya yang dimiliki oleh bangsa 

kita, maka sebagai generasi penerus, kita harus mengerti 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



81 
 

dan memaknai setiap warisan budaya dari nenek moyang 

kita agar terus dipelihara kelestariannya di bumi Indonesia 

tercinta ini. Berikut penggambaran indeks-indeks cagar 

budaya yang merupakan aset bersejarah yang tidak bernilai 

harganya yang terdapat di Yogyakarta. 

a. Gedung Apotik Kimia Farma 

Indeks cagar budaya gedung Apotik Kimia Farma 

(I) Jl. Jend. A. Yani No. 179, Kel. Sosromenduran, 

Kec. Gedungtengen Yogyakarta ini termasuk dalam 

bangunan cagar budaya yang dilindungi Undang-

Undang. Berdasarkan “Peraturan Menteri Kebudayaan 

dan Pariwisata RI NO. PM.25/PW.007/MKP/2007” 

(Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, 22).  

2. Jembatan Kewek 

Indeks cagar budaya Jembatan Kewek terletak 

diatas kali Code yang berdekatan dengan Jl. Mataram 

Yogyakarta. Jembatan Kewek ini dibangun pada masa 

penjajahan Belanda di Yogyakarta, hingga saat ini 

Jembatan Kewek masih berdiri kokoh dan berfungsi 

sebagai lintasan kereta api. 

3. Stadion Kridosono 

Indeks cagar budaya Stadion Kridosono 

merupakan stadion tertua yang terdapat di Kota 
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Yogyakarta. Stadion ini sudah ada sejak jaman kolonial 

Belanda. “Lantaran usianya yang sudah tua, Stadion 

Kridosono sudah masuk dalam daftar bagunan heritage 

yang ada di kota Jogja” (Ellie Maureen dan Suryo 

Sukendro, 2010:137).  

Sekarang ini, tembok luar bangunannya sudah 

tampak mulai keropos dimakan waktu. Oleh karena itu, 

kelompok seniman mural di kota Yogyakarta 

berinisiatif untuk menghiasi dinding luar Stadion 

Kridosono dengan berbagai gambar dan poster yang 

membawa pesan hidup sehat dan pesan-pesan bijak, 

supaya wajah Stadion Kridosono menjadi tampak segar 

kembali. 

4. Pojok Benteng 

Indeks cagar budaya Pojok Benteng merupakan 

nama sudut benteng Kraton Yogyakarta yang terdiri 

dari dua bagian yakni Pojok Benteng Wetan dan Pojok 

Benteng Kulon.  

Pojok Benteng Wetan adalah “nama sebuah bagian 

sudut Benteng Kraton Yogyakarta yang berada di sisi 

tenggara Kraton Yogyakarta” (Dinas Pariwisata, Seni 

& Budaya Kota Yogyakarta, 2008:13). Pojok benteng 

ini terlihat menonjol dan relatif masih utuh serta 
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terletak di arah paling timur dari keseluruhan benteng, 

maka sudut ini oleh masyarakat Yogyakarta dikenal 

dengan nama Pojok Benteng Wetan. “Posisi pojok 

benteng ini berada di sudut barat laut perempatan Jl. 

Brigjend. Katamso - Jl. Parangtritis - Jl. May. Jend. 

Sutoyo - Jl. Kolonel Sugiono” (Http://www.tembi.org). 

Pojok Beteng Wetan dilengkapi dengan tempat 

pengintaian, yang berjumlah tiga buah, tempat prajurit 

berjumlah sepuluh buah, dan terdapat bangunan atau 

ruangan yang diduga dulu merupakan gudang mesiu. 

Sedangkan, Pojok Benteng Kulon adalah nama 

salah satu sudut Benteng Kraton yang terletak di sisi 

Barat Daya Kraton Yogyakarta” (Dinas Pariwisata, 

Seni & Budaya Kota Yogyakarta, 2008:14). Seperti 

halnya dengan Pojok Beteng Wetan, kondisi 

bangunannya relatif masih utuh. Pojok Beteng Kulon 

terletak di sudut paling barat dan paling selatan dari 

keseluruhan kompleks benteng Kraton Yogyakarta. 

Oleh karena itu, benteng ini dikenal oleh masyarakat 

dengan sebutan Pojok Beteng Kulon. Pojok benteng ini 

dilengkapi dengan tempat pengintaian berjumlah tiga 

buah serta tempat prajurit sebanyak sepuluh buah. 

Namun, Pojok Beteng Kulon tidak dilengkapi ruangan 
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yang berfungsi sebagai gudang mesiu. “Posisi Pojok 

Beteng Kulon berada di sudut timur laut perempatan Jl. 

Wachid Hasyim - Jl. Bantul - Jl. Sugeng Jeroni - Jl. Let. 

Jend. MT. Haryono” (http://www.tembi.org). 

5. Tugu 

Indeks cagar budaya selajutnya adalah Tugu. 

Apabila kita berbicara kota Paris di Perancis dikenal 

dengan Menara Eiffel-nya, maka kota Yogyakarta pun 

dikenal dengan Tugu-nya. Tugu merupakan landmark 

kota Yogyakarta yang berada tepat di tengah 

perempatan Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Jendral 

Sudirman, Jalan A.M Sangaji, dan Jalan Diponegoro. 

Tugu telah berusia hampir 3 abad ini kira-kira didirikan 

setahun setelah Kraton Yogyakarta berdiri. Tugu 

termasuk dalam bangunan cagar budaya yang 

dilindungi Undang-Undang. Berdasarkan “Peraturan 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI NO. 

PM.25/PW.007/MKP/2007” (Balai Pelestarian 

Peninggalan Purbakala, 22).  

Pada awal berdirinya, ”tiangnya berbentuk giling 

(silinder) dan puncaknya berbentuk golong (bulat), 

sehingga disebut Tugu Golang-Giling“ (Ellie Maureen 

dan Suryo Sukendro, 2010:118). Tinggi bangunan ini 
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awalnya mencapai 25 meter, kemudian runtuh karena 

diguncang oleh gempa yang melanda kota Yogyakarta 

pada 10 Juni 1867 dan Pemerintah Belanda merenovasi 

bangunan Tugu menjadi berbetuk persegi dengan 

puncak kerucut dan runcing. Selain itu, bangunan 

menjadi lebih rendah setinggi 15 meter atau 10 meter 

lebih rendah dari bangunan aslinya. Maka sejak itu tugu 

disebut sebagai De Witt Paal atau Tugu Pal Putih.  

Belum lama ini di akhir tahun 2009, pemerintah 

kota Yogyakarta merenovasi Tugu dengan merubah 

desain bagian bawah bangunan yang dulunya bundar 

sekarang menjadi persegi empat tanpa merubah bentuk 

aslinya. Bangunan tugu sekarang menjadi tampak 

cantik dengan balutan warna cat yang apik dan lampu 

penerangan yang artistik yang melingkari tugu. 

c. Indeks Alat Transportasi 

Indeks alat-alat transportasi yang beroperasi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  

1. Pesawat 

Pesawat merupakan salah satu indeks alat 

transportasi di Yogyakarta. Karena di Yogyakarta 

terdapat Bandara Internasional Adisutjipto. “Bandara 

internasional Adisutjipto terletak disebah timur kota 
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Yogyakarta” (Tourism, Art, And Culture Office 

Yogyakarta City, 2006:40). Bandara ini merupakan 

pintu masuk menuju Yogyakarta melalui transportasi 

udara. Sebagai bandara internasional, Adisutjipto 

dilengkapi dengan informasi berbagai hal termasuk 

kepariwisataan Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu, 

Bandara internasional Adisutjipto melayani berbagai 

jalur penerbangan baik dalam negeri maupun luar 

negeri.  

2. Kereta api 

Kereta api adalah salah satu indeks alat transporasi 

favorit bagi masyarakat dan harganya sangat 

terjangkau. Di Yogyakarta terdapat dua stasiun kereta 

api yang terletak di pusat kota Yogyakarta yakni 

Stasiun KA Tugu dan Stasiun KA Lempuyangan yang 

melayani perjalanan dengan berbagai rute antara lain 

Jakarta, Badung, Surabaya, Surakarta, dan rute lainnya.  

3. Bus 

Indeks alat transportasi selanjutnya adalah bus. Bus 

adalah salah satu alat transportasi yang digemari oleh 

masyarakat. Terminal bus di Yogyakarta adalah 

Terminal Bus Giwangan. Terminal Bus Giwangan 

merupakan teminal bus tipe A yang memiliki fasilitas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



87 
 

standart nasional (Tourism, Art, And Culture Office 

Yogyakarta City, 2006:40). Terminal ini menjadi pintu 

kedatangan wisatawan yang memilih mengunjungi 

Yogyakarta melalui jalan darat. Selain itu, Terminal 

Bus Giwangan menjadi persinggahan bagi armada bus 

yang menghubungkan Yogyakarta dengan kota besar 

Indonesia lainnya, seperti Bali, Jakarta, Bandung, 

Semarang, Surabaya, Medan, Riau, dan Mataram. 

4. Mobil 

Indeks mobil baik sedan maupun pick up yang di 

gambarkan pada desain ini menampilkan sarana 

transportasi pribadi yang biasanya selalu nampak hilir 

mudik disepanjang jalan di Yogyakarta. 

5. Becak 

Alat transportasi tradisional yang tidak kalah 

canggihnya dengan alat transportasi modern adalah 

becak. Sarana transportasi tanpa mesin ini masih 

banyak beroperasi di Yogyakarta. “Becak yang 

mengandalkan kekuatan manusia ini juga dipergunakan 

sebagai sarana transportasi masyarakat Yogyakarta 

sehari-hari serta dipakai sebagai sarana transportasi 

para wisatawan yang ingin bersantai mengelilingi kota” 

(Tourism, Art, And Culture Office Yogyakarta City, 
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2006:41). Becak selalu siap mengantarkan 

penumpangnya sesuai dengan tujuan yang 

dikehendakinya dengan selamat dan alon-alon sambil 

menikmati indahnya Yogyakarta. 

6. Sepeda 

Selanjutnya, indeks alat transportasi sepeda. 

Sepeda adalah alat transportasi pribadi yang masih 

banyak digunakan oleh warga masyarakat di 

Yogyakarta. Keistimewaan alat transportasi ini yakni 

tidak memerlukan bahan bakar untuk mengendarainya 

dan tidak mengeluarkan polusi karena hanya dijalankan 

dengan tenaga manusia yakni dengan dikayuh. Bahkan 

banyak dijumpai komunitas sepeda ontel yang biasanya 

berkumpul saat malam minggu, di sepanjang 

perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta. 

d. Indeks Suasana Yogyakarta 

Tampilan indeks yang menggambarkan suasana 

Yogyakarta secara keseluruhan mulai dari awan yang cerah 

yang selalu memberikan kenyamanan untuk berkeliling di 

Yogyakarta. Lalu disepanjang Daerah Istimewa Yogyakarta 

banyak dijumpai taman-taman kota yang indah dengan 

ditanami bunga, rerumputan yang hijau, dan pepohonan 

yang hijau, dengan dilengkapi sarana bermain untuk anak-
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anak salah satunya ayun-ayunan, lampu penerangan jalan, 

dan jam besar yang terdapat di sepanjang jalan.     

b. Indeks Aktivitas Masyarakat Yogyakarta 

Menggambarkan indeks aktivitas masyarakat 

Yogyakarta mulai dari orang yang sedang mengayuh sepeda 

dengan mengenakan busana kejawen lengkap dengan 

blangkon, surjan, dan jarik. Dimana blangkon, surjan, dan 

jarik yang dikenakan orang tersebut adalah bagian dari 

pakaian tradisional Jawa yang dipakai baik oleh orang tua 

maupun orang muda.  

Selain itu, juga digambarkan orang yang sedang 

mengayuh sepeda dengan mengenakan pakaian sehari-hari. 

Lalu, tampak terlihat indeks bapak tukang becak yang 

sedang mengayuh becaknya untuk mengatarkan 

penumpangnya sampai ketempat tujuan dengan selamat, 

dan anak-anak yang sedang bermain ayunan ditaman kota 

dengan penuh keceriaan.  

c. Indeks Balon Udara 

Desain ini menggambarkan indeks balon udara yang 

melayang-layang diatas kota Yogyakarta. Balon udara ini 

merupakan suatu wacana yang mana saat tahun 2009 Wali 

Kota Yogyakarta berencana akan menyelenggarakan 

festival balon udara yang tujuannya untuk meningkatkan 
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pariwisata di Yogyakarta. Namun, sayangnya hingga saat 

ini masih belum terealisasikan. 

Terkait dengan indeks-indeks yang ditampilkan pada desain 

ini, penggunaan warna yang cenderung bersandar pada 

kecerahan atau sifatnya cerah dari pada kelembutan atau hal-hal 

yang bersifat lembut ini disesuaikan dengan indeks-indeks yang 

ditampilkan pada desain ini. 

 

3. Simbol 

Desain dengan tema DJOKDJA RUPA-RUPA ini 

membeberkan cerita Yogyakarta atau lebih dikenal dengan 

Jogja, saat ini telah menjadi tujuan wisata utama di Indonesia. 

Yogyakarta memiliki berbagai keunikan dan daya tarik yang 

dapat dinikmati para wisatawan, terutama bangunan-bangunan 

peninggalan sejarah di masa silam yang digambarkan dalam 

bentuk tempat objek wisata di antaranya, Candi Prambanan dan 

Taman Sari. Serta visualisasi cagar budaya seperti: Gedung 

Apotik Kimia Farma, Jembatan Kewek, Stadion Kridosono, 

Pojok Benteng, dan Tugu. Jika dilihat secara keseluruhan dari 

penggambaran tempat wisata dan cagar budaya pada desain ini, 

maka dapat di akui bahwa Yogyakarta banyak menyimpan 

potensi peninggalan sejarah berupa bangunan bersejarah yang 
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dapat dijadikan sebagai aset berharga. Selain itu, juga 

digambarkan wisata alam yakni Kaliurang.  

Terkait dengan itu, dalam desain versi DJOKDJA RUPA-

RUPA ini juga menampilkan visualisasi alat transportasi yang 

terdapat di Yogyakarta, suasana kota Yogyakarta, segala 

aktivitas masyarakat kota Yogyakarta, dan balon udara yang 

melayang-layang diatas kota Yogyakarta. 

Disamping unsur visualisasi, desain ini menampilkan unsur 

penggunaan kata yang tertera pada teks “DJOKDJA RUPA-

RUPA” yang dibungkus dengan menggunakan jenis huruf 

egyptian. Ciri-ciri dari jenis huruf ini, garis hurufnya memiliki 

ukuran yang sama-sama tebal pada setiap sisinya. Kaki atau 

kaitnya berbentuk lurus atau kaku. Sedangkan jenis huruf yang 

dipakai pada teks “NEVER ENDING DJOKDJA” diambil dari 

keluarga jenis huruf sans serif  yang ditebalkan (bold). Ciri 

huruf ini, garis tubuhnya sama-sama tebal dan tidak berkaki. 

Unsur penggunaan kata yang tertera pada teks “DJOKDJA 

RUPA-RUPA” menggambarkan objek wisata di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan segala hiruk pikuknya. Sementara 

itu, unsur penggunaan kata pada teks “NEVER ENDING 

DJOKDJA” adalah sebuah bentuk parodi dan plesetan makna 

teks NEVER ENDING ASIA, brand image Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang didesain penuh makna dan 
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menempatkan posisi baru Yogyakarta sebagai “experiense that 

never end asia”. Namun, disini teks “NEVER ENDING 

DJOKDJA” menceritakan Djokdja sebagai sebuah kota yang 

tidak ada habisnya, bahkan Djokdja selalu hidup selama 24 jam 

non-stop. 

Secara keseluruhan desain kaos Dagadu Djokdja dengan 

tema DJOKDJA RUPA-RUPA ini menarik perhatian secara 

visual dimana penggunaan kata hanya digunakan sebagai 

pelengkap dari desain ini yang mencoba mengemas secara fun 

dan full colour.  

Desain ini memaparkan Djokdja sebagai tempat favorit 

untuk liburan dan saat ini telah menjadi daerah tujuan wisata 

kedua setelah Bali. Yogyakarta memiliki berbagai keunikan dan 

daya tarik tersendiri yang dapat dinikmati oleh para wisatawan 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yogyakarta adalah 

tempat yang sangat pas untuk berlibur dengan penuh keceriaan, 

melepaskan penat dan rehat sejenak dari rutinitas kerja sehari-

hari dengan berbagai tempat objek wisata yang sungguh 

memikat dan tidak bisa didapatkan di daerah lainnya.  

Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang masih erat 

mempertahankan nilai-nilai dan tradisi budayanya yaitu Jawa. 

Budaya itulah yang menjadi modal terbesar dalam 

pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta di kemudian hari, 
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termasuk dunia kepariwisataannya. Mulai dari wisata sejarah, 

wisata alam, dan dengan segala hiruk pikuknya. Di samping itu, 

jika berlibur di Djokdja dipastikan murah meriah dan terjangkau 

bagi semua kalangan. 

Dagadu Djokdja benar-benar menerapkan konsep “Smart” 

dalam menggambarkan tema desain DJOKDJA RUPA-RUPA 

yang dikemas dengan konsep yang unik, fun, dan sarat akan 

informasi. 
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c. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Smart” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

StaiRway to HeAVen  

 

Gambar 3.3. 

Stairway To Heaven 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Melirik rancangan desain kaos Dagadu Djokdja pada kategori 

visual ini dapat dilihat pada karya tema StairRway to HeAVen. 

Desain dibungkus dengan gaya poster yang mengedepankan unsur 

visual sebagai alat ungkap dari desain ini. Selain itu, desain lebih 

banyak mengacu pada pendekatan desain yang modern dan popular.  
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Berikut pemaparan desain kaos versi StairRway to HeAVen 

secara detail, terjabarkan secara jelas dalam ikon, indeks, dan simbol 

berikut ini: 

1. Ikon 

Pada desain yang bertema “StaiRwaY to HeAVen” ini, 

terdiri dari dua ikon:  

a. Ikon Permainan Ular Tangga  

Ikon permainan ular tangga yang didalamnya memuat 

komponen-komponen antara lain: latar permainan ular 

tangga, ular, dan tangga.  

b. Ikon Perjalanan Ziarah Ke Makam Imogiri Yogyakarta 

Sedangkan yang kedua menampilkan ikon perjalanan 

ziarah ke makam Imogiri, yang terdiri dari: bus, angka, 

peziarah, rambu peringatan, dan gapura makam Imogiri. 

Secara keseluruhan ikon-ikon yang ditampilkan pada desain 

ini, lebih mengadopsi desain pada permainan ular tangga. Selain 

itu, backgroud warna yang digunakan pada desain ini lebih 

mengarah pada warna yang umumnya digunakan pada 

permainan ular tangga yang full colour. 

 

2.  Indeks 

Pada ilustrasi visual yang ditampilkan pada desain dengan 

tema “StaiRwaY to HeAVen” ini, memaparkan dua indeks 
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yakni indeks permainan ular tangga dan indeks perjalanan ziarah 

ke makam Imogiri Yogyakarta. Dimana kesemuanya menjadi 

satu kesatuan yang memberikan satu pemaknaan.  

a. Indeks Permainan Ular Tangga 

Permainan ular tangga mengandung pemaknaan yakni, 

permainan yang penuh dengan lika-liku.  

1.  Latar Permainan Ular Tangga 

Latar permainan ular tangga terdiri dari kotak-

kotak persegi yang digunakan untuk langkah maju atau 

langkah mundur. Permainan ini digambarkan dengan 

warna yang berbeda-beda.  

2.  Tangga 

Permainan ular tangga memberikan satu jalan 

pintas untuk melangkah maju dengan singkat yang 

divisualisasikan dengan tangga.  

3.  Ular 

Sedangkan, jebakan dari permainan ini ketika kita 

mendapatkan gambar ular pada bagian ekornya berarti 

kita harus berjalan melangkah mundur sesuai dengan 

arah ular yang divisualisasikan dengan ular. 
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b. Indeks Perjalanan Ziarah Kemakam Imogiri 

Yogyakarta 

Sementara itu, yang kedua menampilkan indeks 

perjalanan ziarah kemakam Imogiri Yogyakarta. Jika dilihat 

secara keseluruhan penggambaran indeks tersebut, 

mengandung pemaknaan yaitu, perjalanan ziarah ke makam 

Imogiri yang terletak di desa Pajimatan, kelurahan 

Wukirsari, kecamatan Imogiri, kabupaten Bantul. Komplek 

makam tersebut mempunyai luas sekitar 10 hektar, dan 

terletak diatas Bukit Merak, dengan ketinggian mencapai 

35-100 meter dari permukaan laut (Fredy Heryanto, 

2006:77). Oleh sebab itu, maka perjalanan ziarah ke makam 

Imogiri membutuhkan waktu yang relatif lama, 

membutuhkan kesabaran, dan tenaga yang cukup banyak. 

Hal ini, dilatarbelakangi oleh pemikiran dimana seseorang 

yang akan berziarah ke makam Imogiri tidaklah semudah 

berziarah kemakam-makam umum lainnya.  

Karena makam Imogiri adalah makam para Raja 

Mataram yang sangat sakral dan tempat yang diagungkan 

oleh masyarakat Jawa pada umumnya. “Makam Imogiri 

dibangun pada tahun 1632 M oleh Sultan Mataram III Prabu 

Hanyokrokusumo yang merupakan keturunan dari 
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Panembahan Senopati Raja Mataram I” 

(Http://navigasi.net).   

1.  Bus 

Perjalanan ziarah kemakam Imogiri dapat 

ditempuh dengan menggunakan bus. Bus adalah salah 

satu alat transportasi umum yang digunakan untuk 

menuju makam Imogiri. Perjalanan ke makam Imogiri 

dengan menggunakan bus umumnya menempuh jarak 

±15 km dari pusat kota Yogyakarta. Tepatnya makam 

Imogiri berada di sebelah tenggara kota Yogyakarta 

dengan waktu tempuh ±45 menit.  

2.  Angka 

Untuk menuju lokasi makam Imogiri, paling tidak 

harus melalui anak tangga yang cukup tinggi sekitar 

364 anak tangga. Berdasar latar belakang inilah maka 

divisualisasikan angka pada desain ini untuk 

menjelaskan jumlah anak tangga menuju makam 

Imogiri.   

3.  Peziarah  

Indeks Peziarah yang ditampilkan pada desain ini 

menjadi komponen utama dari perjalanan ziarah 

kemakam Imogiri. Yang dimaksud dengan peziarah 
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disini adalah orang yang melakukan kegiatan spiritual 

ataupun berziarah kemakam Imogiri.  

4.  Rambu Peringatan 

Indeks berikutnya yakni rambu peringatan. Desain 

rambu peringatan ini mengadopsi desain pada rambu 

lalu lintas yang umumnya dapat kita lihat disepanjang 

jalan raya. Rambu peringatan ini berbentuk segitiga 

kuning dan di dalamnya tertera tanda seru dengan latar 

belakang berwarna hitam disepakati sebagai sebuah 

tanda yang bermakna peringatan. Rambu peringatan ini 

lebih ditunjukan bagi para peziarah agar tidak 

melanggar dan mentaati aturan juru kunci makam 

Imogiri. Namun, bagi peziarah yang tidak mau mentati 

aturan tersebut, maka peziarah dilarang untuk 

berziarah. Aturan-aturan juru kunci makam Imogiri 

antara lain peziarah wajib membawa kembang dan 

wajib mengenakan pakaian adat.  

5.  Gapura Makam Imogiri 

Selanjutnya, indeks gapura makam Imogiri. 

Gapura makam Imogiri adalah pintu masuk menuju 

makam Imogiri. Gapura makam Imogiri ini bentuk fisik 

dan arsitektur bangunannya agak bernuansa Bali. Hal 
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ini dikarenakan pada waktu itu para pekerja 

bangunannya kebanyakan berasal dari Bali.  

Unsur visualisasi yang ditunjukan pada desain ini lebih 

diadopsi ke background permainan ular tangga yang unik, 

menarik, artistik supaya pesan yang akan disampaikan pada 

desain dengan tema StairRway to HeAVen dapat mudah 

ditanggkap. Selain itu, penggunaan warna pada desain ini 

dikemas secara menarik dan lebih menyesuaikan dengan warna 

yang digunakan pada permainan ular tangga. 

 

3. Simbol 

Secara visual kode simbolik yang ditampilkan pada desain 

dengan tema “StaiRwaY to HeAVen” ini menggunakan ular 

tangga yang menggambarkan perjalanan ziarah ke makam 

Imogiri yang dimulai dengan menggunakan alat transportasi bus 

umum “START UMBUL HARJO BUS STATION” dengan 

menempuh perjalanan “±15 KM DARI PUSAT DJOKDJA” 

tepatnya makam Imogiri terletak disebelah tenggara kota 

Yogyakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit.  

Ketika menuju lokasi makam, para peziarah terkejut melihat 

tangga yang tinggi dengan anak tangga yang berjumlah banyak. 

Paling tidak peziarah harus melalui anak tangga yang cukup 

tinggi, untuk itu peziarah perlu “SIAPKAN ENERGI 
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EKSTRA!” juga “JANGAN LUPA COBA HITUNG 

TANGGANYA!” yang berjumlah sekitar 364 anak tangga, 

tetapi tidak semua peziarah bisa benar menghitung anak tangga 

ke makam Imogiri, karena ada saja yang salah hitung. Atau, tak 

sampai selesai. Bahkan, bisa juga lupa di tengah jalan dan 

apabila mau mengulang dari bawah, malas.  

Lalu bagi para peziarah yang merasa “CAPEK? 

ISTIRAHAT DULU”, karena perjalanan ziarah ke makam 

Imogiri membutuhkan tenaga yang banyak. Untuk melepas lelah 

disediakan tempat untuk beristirahat. Selanjutnya apabila sudah 

beristirahat, perjalanan dapat di lanjutkan kembali. Dalam 

perjalanan ke makam Imogiri peziarah diwajibkan membawa 

kembang, namun apabila “NGGAK BAWA KEMBANG?” 

peziarah diharuskan turun kembali untuk mencari kembang yang 

banyak dijual didaerah sekitar makam Imogiri.  

Kemudian perjalanan dapat dilanjutkan kembali dan sampai 

akhirnya perjalanan ke makam Imogiri telah sampai, namun 

bagi peziarah harus wajib “TAATI ATURAN JURU KUNCI” 

yang digambarkan dengan rambu peringatan, apabila tidak 

menanti aturan juru kunci peziarah dilarang untuk berziarah ke 

makam Imogiri. Selanjutnya bagi para peziarah juga diwajibkan 

“KENAKAN PAKAIAN ADAT” sebelum berziarah kemakam 

Imogiri. Bagi peziarah pria harus berpakaian peranakan dan bagi 
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peziarah wanita memakai kain kemben. Dan akhirnya perjalanan 

“FINISH” di makam Imogiri yang digambarkan dengan gapura 

makam Imogiri. 

Jika dilihat secara keseluruhan kode simbolik yang 

ditampilkan secara visual pada desain ini yakni penggunaan ular 

tangga yang menggambarkan perjalanan ke makam Imogiri 

yang terletak di atas Bukit Merak ini mempunyai konotasi 

bahwa tingginya makam Imogiri ini seperti perjalanan menuju 

ketempat yang mulia atau perjalanan menuju surga yang penuh 

dengan cobaan-cobaan. Makam Imogiri adalah makam raja-raja 

Mataram yang berlokasi di atas bukit karena ada suatu 

kepercayaan bahwa tempat yang tinggi itu melambangkan suatu 

kemuliaan dan dekat dengan surga, yang dipercaya ada diatas.  

Penggunaan kata pada desain ini menggunakan jenis huruf 

sans serif yang ditebalkan (bold) dan penggunaan jenis huruf ini 

juga disesuaikan dengan contain-nya. Jenis huruf ini tertera pada 

teks “StaiRwaY to HeAVen”.  

Disamping itu, desain tema “StaiRwaY to HeAVen” terlihat 

jelas adanya suatu bentuk parodi yang ingin ditampilkan oleh 

Dagadu Djokdja. Sementara itu, parodi (parody) adalah “sebuah 

komposisi sastra atau seni yang di dalamnya gagasan, gaya, atau 

ungkapan khas seorang seniman dipermainkan sedemikian rupa, 
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sehingga membuatnya tampak absurd” (Yasraf Amir Piliang, 

2003:20). 

Pada karya desain ini, parodi ditampilkan dalam 

penggunaan kata pada penulisan teks “StaiRwaY to HeAVen”. 

Teks tersebut diambil dari sebuah judul lagu yang sangat 

fenomenal yang dibawakan oleh grup band rock, Led Zeppelin 

pada tahun 1970’an. Syair lagu ini adalah sebagai berikut: 

There's a lady who's sure 
All that glitters is gold 
And she's buying a stairway to heaven. 
When she gets there she knows 
If the stores are all closed 
With a word she can get what she came for. 
Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven. 
There's a sign on the wall 
But she wants to be sure 
'cause you know sometimes words have two meanings. 
In a tree by the brook 
There's a songbird who sings, 
Sometimes all of our thoughts are misgiven. 
Ooh, it makes me wonder, 
Ooh, it makes me wonder. 
There's a feeling i get 
When i look to the west, 
And my spirit is crying for leaving. 
In my thoughts i have seen 
Rings of smoke through the trees, 
And the voices of those who standing looking. 
Ooh, it makes me wonder, 
Ooh, it really makes me wonder. 
And it's whispered that soon, if we all call the tune 
Then the piper will lead us to reason. 
And a new day will dawn 
For those who stand long 
And the forests will echo with laughter. 
If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now, 
It's just a spring clean for the may queen. 
Yes, there are two paths you can go by 
But in the long run 
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There's still time to change the road you're on. 
And it makes me wonder. 
Your head is humming and it won't go 
In case you don't know, 
The piper's calling you to join him, 
Dear lady, can you hear the wind blow, 
And did you know 
Your stairway lies on the whispering wind. 
And as we wind on down the road 
Our shadows taller than our soul. 
There walks a lady we all know 
Who shines white light and wants to show 
How ev'rything still turns to gold. 
And if you listen very hard 
The tune will come to you at last. 
When all are one and one is all 
To be a rock and not to roll. 
And she's buying a stairway to heaven. 
(http://www.iloveblue.com). 

 
Maka dari itu, secara keseluruhan desain kaos Dagadu 

Djokdja dengan tema StaiRwaY to HeAVen ini sangat menarik 

perhatian secara visual dimana unsur penggunaan kata hanya 

digunakan sebagai pelengkap dari desain ini. Dimana tujuannya 

yakni supaya pesan yang disampaikan pada desain ini dapat 

mudah ditangkap. 

Pada desain versi StaiRwaY to HeAVen ini Dagadu 

Djokdja menerapkan konsep “Smart” dalam mengkombinasikan 

perjalanan ziarah ke makam Imogiri dengan permainan ular 

tangga yang dikemas dengan konsep yang unik dan sarat akan 

informasi. 
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2. Ketegori Penggunaan Kata  

a. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Smart” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

JAMU KETAWA  

 

Gambar 3.4.  

Jamu Ketawa 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Rancangan kaos Dagadu Djokdja versi JAMU KETAWA, 

dikemas dengan gaya poster dengan didominasi unsur penggunaan 

kata sebagai kekuatan daya ungkap dari rancangan kaos Dagadu 

Djokdja ini. Deskripsi secara jelas desain kaos Dagadu Djokdja versi 
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JAMU KETAWA ini dijabarkan secara spesifik berdasar ikon, 

indeks, dan simbol sebagai berikut: 

1. Ikon 

Desain ini lebih didominasi unsur penggunaan kata 

dibandingkan unsur visual. Unsur penggunaan kata akan 

dijabarkan berdasarkan jenis huruf, meliputi:  

a. Jenis Huruf Sans Serif 

Jenis huruf sans serif telihat pada tulisan “JAMU”, 

“DJOKDJA 1755”, dan “PERHATIAN: MINOEM OBAT 

INI DAPAT MENGAKIBATKAN TERKENTING2”.  

b. Jenis Huruf  Egyptian 

Jenis huruf  egyptian telihat pada tulisan “KETAWA”, 

dan “TERKENAL SEDJAK TAHOEN 1755”. 

c. Jenis Huruf Romein 

Jenis huruf romein telihat pada tulisan “OBAT 

PENANGKAL SETRESS”, “HANJA TERBOEAT 

DARIPADA”, “TIAP ORANG KETAWA”, dan “ASELI 

RATJIKAN DARI DJOKDJAKARTA”.  

d. Jenis Huruf Script 

Jenis huruf script terlihat pada tulisan “Jemoe Lawak, 

Koenir Dagelan Mataram, Asem Goro-goro, Kentjoer 

Terkekeh2, Serboek Terpingkal2, Goela Terbahak2, Madoe 
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Sendawa, dan Bahan-bahan Laen Jang Kwaliteitnja 

Didjamin 100% Loetjoe”. 

Komponen daya ungkap dari desain ini selain menggunakan 

berbagai macam jenis huruf, permainan warna pun sangat 

berperan sebagai daya ungkap dari desain ini. Hal ini terlihat 

pada penggunaan warna tersier yang mendominasi desain ini. 

Warna tersier merupakan perpaduan dari warna putih dan warna 

abu-abu. Keberadaanya tampak terpisah dari latar yang 

berwarna putih. Warna yang digunakan cenderung disesuaikan 

dengan jenis huruf dan ilustrasi, agar terlihat lebih artistik. 

 

2. Indeks 

Unsur penggunaan kata pada desain ini dipaparkan 

berdasarkan jenis huruf yang mengacu sebagai kekuatan utama 

verbalisasi teks dari desain ini.  

a. Jenis Huruf Sans Serif 

Jenis huruf sans serif, “garis hurufnya sama tebal dan 

tidak mempunyai kaki atau kait” (Sumbo Tinarbuko, 

2009:26). Jenis huruf ini memiliki karakter yang lugas, 

kokoh, dan kuat. Telihat pada tulisan “JAMU”, “DJOKDJA 

1755”, dan “PERHATIAN: MINOEM OBAT INI DAPAT 

MENGAKIBATKAN TERKENTING2”.  
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b. Jenis Huruf  Egyptian 

Jenis huruf  egyptian, “garis hurufnya memiliki ukuran 

yang sama tebal pada setiap sisinya, dimana kaki atau 

kaitnya berbentuk lurus atau kaku” (Sumbo Tinarbuko, 

2009:26). Karakter tulisan ini menunjukkan kesan 

kelawasan. Telihat pada tulisan “KETAWA”, dan 

“TERKENAL SEDJAK TAHOEN 1755”. 

c.  Jenis Huruf Romein 

Jenis huruf romein, “garis hurufnya memperlihatkan 

perbedaan antara tebal-tipis dan mempunyai kaki atau kait 

yang lancip pada setiap batang hurufnya” (Sumbo 

Tinarbuko, 2009:26). Jenis huruf ini menunjukkan kesan 

lawasan. Telihat pada tulisan “OBAT PENANGKAL 

SETRESS”, “HANJA TERBOEAT DARIPADA”, “TIAP 

ORANG KETAWA”, dan “ASELI RATJIKAN DARI 

DJOKDJAKARTA”.  

d. Jenis Huruf Script 

Jenis huruf script, “jenis huruf ini menyerupai tulisan 

tangan dan bersifat spontan” (Sumbo Tinarbuko, 2009:26). 

Terlihat pada tulisan “Jemoe Lawak, Koenir Dagelan 

Mataram, Asem Goro-goro, Kentjoer Terkekeh2, Serboek 

Terpingkal2, Goela Terbahak2, Madoe Sendawa, dan 
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Bahan-bahan Laen Jang Kwaliteitnja Didjamin 100% 

Loetjoe”. 

Namun, pada umumnya jenis huruf yang digunakan pada 

desain ini memiliki kait atau berkaki, karena desain 

menggambarkan gaya lawasan yang dikemas dengan gaya 

modern dengan visualisasi desain yang sangat sederhana yang 

kental dengan unsur kelawasan. Unsur lawasan juga terlihat dari 

bahasa yang digunakan yakni menggunakan ejaan lama. Selain 

itu, penggunaan warna tersier yang lebih mendominasi pada 

desain ini adalah suatu bentuk upaya untuk menggambarkan 

kesan kelawasan dengan backgroud desain secara keseluruhan 

berwarna putih supaya lebih terlihat artistik. 

 

3. Simbol 

Pada desain ini unsur penggunaan kata memiliki porsi yang 

lebih besar dibandingkan dengan unsur visual. Namun, desain 

ini tidak mengabaikan faktor proporsi dalam komposisi 

penggunaan kata dan visual, sehingga hasil yang ditampilkan 

pada desain ini tetap artistik dan sedap dipandang. Karena pada 

desain ini lebih mengedepankan unsur penggunaan kata sebagai 

kekuatan daya ungkap desain kaos Dagadu Djokdja versi JAMU 

KETAWA. 
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Unsur visual pada desain ini hanyalah digunakan sebagai 

pelengkap. Terlihat pada penggambaran dua laki-laki berkumis, 

mengenakan busana kejawen lengkap dengan blangkon dan 

surjan yang sedang tertawa lepas. Blangkon adalah “tutup 

kepala yang dibuat dari batik dan digunakan oleh kaum pria 

sebagai bagian dari pakaian tradisional jawa” 

(http://www.suarakarya-online.com). Sedangkan, surjan adalah 

“baju jas model Jawa berkerah tegak, berlengan panjang dan 

terbuat dari bahan lurik, dipakai sepasang dengan kain batik dan 

blangkon” (J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 

2001:1383). 

Dua laki-laki berkumis ini dibungkus dalam lingkaran yang 

diibaratkan seperti cap merek dagang JAMU KETAWA. Jika 

melihat desain ini secara keseluruhan, seperti desain-desain 

kemasan jamu tradisional Jawa yang berkasiat diolah dari 

racikan rempah-rempah dimana semua bahannya didapat dari 

tanah air salah satunya seperti Jamu Cap Potret Nyonya Meneer.   

Desain jamu ketawa ini boleh jadi adalah sebagai sebuah 

parodi. Melihat kebelakang Dagadu adalah sebuah perusahaan 

profit, dimana dipastikan bersaing dengan kompetitor lainnya. 

Karena produk dari Dagadu Djokdja adalah kaos, maka Dagadu 

harus memiliki strategi-strategi visual untuk menghadapi 

persaingan tersebut. Untuk itu, setiap desain-desain yang 
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diproduksi Dagadu Djokdja salah satunya selalu 

mengedepankan unsur parodi. Sementara itu, parodi menurut  

The Oxford English Dictionary seperti yang dikutip oleh Yasraf 

A. Piliang, didefinisikan sebagai:  

“Sebuah komposisi dalam prosa atau puisi yang di 
dalamnya kecenderungan-kecenderungan pemikiran dan 
ungkapan karakteristik dalam diri seorang pengarang atau 
kelompok pengarang diimitasi sedemikian rupa untuk 
membuatnya absurd, khususnya dengan melibatkan subjek-
subjek lucu dan janggal, imitasi dari sebuah karya yang 
dibuat modelnya kurang lebih mendekati aslinya, akan 
tetapi disimpangkan arahnya, sehingga menghasilkan efek-
efek kelucuan” (Yasraf Amir Piliang, 2003:191). 
 
Dengan demikian, parodi adalah suatu bentuk representasi. 

Uniknya representasi tersebut ditandai dengan sifat pelencengan, 

penyimpangan, atau jamaknya disebut sebagai representasi 

palsu. Selanjutnya dalam desain JAMU KETAWA parodi 

ditampilkan dalam bentuk kemasan dari Jamu Cap Potret 

Nyonya Meneer dengan sedemikian rupa agar terlihat absurd, 

yakni dengan memasang visualisasi dua laki-laki berkumis 

dengan ekspresi wajah yang sedang tertawa, mengenakan 

busana kejawen lengkap dengan blangkon dan surjan. Maksud 

dipasangnya gambar laki-laki ini adalah untuk menampilkan 

subjek-subjek lucu dan janggal, yang sebenarnya pada kemasan 

aslinya memasang gambar potret Nyonya Meneer, sehingga 

menghasilkan efek-efek kelucuan, pelencengan, penyimpangan, 

dan di kemas menjadi JAMU KETAWA. 
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Kode simbolik yang ditampilkan pada desain JAMU 

KETAWA ini terlihat jelas adanya ilustrasi visual dua laki-laki 

berkumis, mengenakan busana kejawen lengkap dengan 

blangkon dan surjan dengan ekspresi muka yang sedang tertawa 

dibawahnya terdapat teks “TIAP ORANG KETAWA” yang 

menggambarkan suatu konotasi bahwa tiap-tiap orang yang 

tinggal di Yogyakarta selalu diwarnai dengan kegembiraan dan 

keceriaan. Karena Djokdja adalah kota yang nyaman, damai, 

dan tenang.  

Dalam desain ini disinggung pula informasi gaya masa 

lampau dengan mengedepankan unsur lawasan dan aspek 

sejarah Kota Yogyakarta yang terlihat dalam teks “Djokdja 

1755” dan “ASELI RATJIKAN DARI DJOKDJAKARTA 

TERKENAL SEDJAK TAHOEN 1755” ini menggambarkan 

bahwa tahun 1755 ini adalah tahun ditandatanganinya perjanjian 

Giyanti.  

Perjanjian Giyanti diperkarsai oleh pimpinan VOC dan para 

pimpinan pemerintahan Belanda yang mencoba mendalangi 

perang saudara antar para raja yakni dengan cara menyebarkan 

benih perpecahan secara terus-menerus. “Babad Palihan Negari 

atau Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755” 

(Purwadi, 2007:384). Perjanjian ini pada pokoknya menentukan 

bahwa “Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua ialah 
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Kasunanan Surakarta dibawah pimpinan Sri Sunan Pakubuwono 

III dan Kesultanan Yogyakarta dibawah pimpinan Sri Sultan 

Hamengku Buwono I” (Soedarisman Poerwokoesoemo, 

1984:142-143). Perjanjian Giyanti inilah yang diyakini sebagai 

awal berdirinya Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat yang 

kemudian menjadi cikal bakal dari Kota Yogyakarta. Di mata 

tim kreatif Dagadu Djokdja, makna tahun 1755 ini digambarkan 

sebagai tahun diawalinya Yogyakarta sebagai kota yang dikenal 

akan kenyamanannya, tenang, dan damai serta dapat mengobati 

orang setress.  

Melihat karya desain dengan tema “JAMU KETAWA” ini 

terlihat jelas konsep “Smart” yang mencoba memberikan 

informasi sejarah awal mula lahirnya Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang digambarkan dengan sangat argumentatif dan 

unik.  
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b. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Smart” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

KOPI SAYA BUNDAR  

 

Gambar 3.5. 

 Kopi Saya Bundar 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Melihat rancangan desain kaos Dagadu Djokdja pada kategori 

penggunaan kata ini dapat dilihat pada karya dengan tema KOPI 

SAYA BUNDAR. Desain dikemas dengan gaya poster yang lebih 

mengedepankan unsur penggunaan kata sebagai alat ungkap dari 
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desain ini. Selain itu, desain juga digarap dengan citra rasa seni yang 

tinggi.  

Berikut pemaparan desain kaos versi KOPI SAYA BUNDAR 

secara lengkap yang terjabarkan secara jelas dalam ikon, indeks, dan 

simbol berikut ini: 

1. Ikon 

Desain ini lebih mengedepankan unsur penggunaan kata, 

terlihat dari permainan kata yang lebih ditonjolkan pada desain 

ini. Unsur penggunaan kata pada desain ini hanya menggunakan 

jenis huruf sans serif, namun perbedaannya hanya pada cara 

penulisannya.  

a. Jenis Huruf Sans Serif  Yang Ditebalkan (Bold) 

Jenis huruf sans serif  yang ditebalkan (bold), terlihat 

pada teks “KOPI SAYA BUNDAR”. 

b. Jenis Huruf Sans Serif  Yang Tidak Ditebalkan 

Jenis huruf sans serif  yang tidak ditebalkan, terlihat 

pada teks “DITUMBUK OKE, DIEMUT JANGAN” dan 

teks “(MASIH PANAS, YOU KNOW)”. 

Elemen daya ungkap desain ini selain menggunakan jenis 

huruf, penggunaan warna sangat berperan sebagai daya ungkap 

dari desain ini. Hal ini terlihat pada penggunaan warna hitam 

tebal dengan dikontur dalam bauran warna abu-abuan pada teks 

“KOPI SAYA BUNDAR”. Serta penggunaan warna hitam pada 
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teks “DITUMBUK OKE, DIEMUT JANGAN” dan warna 

merah pada teks “(MASIH PANAS, YOU KNOW)”. 

Keberadaannya tampak terpisah dari latar yang berwarna putih.  

 

2. Indeks 

Desain ini lebih menonjolkan unsur penggunaan kata 

sebagai daya ungkap dari desain ini. Jika dilihat dari jenis 

hurufnya. Desain ini menggunakan jenis huruf yang sama yakni 

jenis huruf sans serif. Namun, perbedaannya pada cara 

penulisannya. 

a. Jenis Huruf Sans Serif  Yang Ditebalkan (Bold) 

Teks ditulis dengan menggunakan jenis huruf sans serif 

yang ditebalkan (bold). Ciri dari huruf ini, garis tubuhnya 

sama-sama tebal, tidak memiliki kaki atau kait, berkarakter 

lugas dan kokoh. Terlihat pada teks “KOPI SAYA 

BUNDAR”. 

b. Jenis Huruf Sans Serif  Yang Tidak Ditebalkan 

Lalu, jenis huruf sans serif  yang tidak ditebalkan. 

Garis hurufnya sama tebal serta tidak memiliki kaki atau 

kait, dan berkarakter lugas. Terlihat pada teks 

“DITUMBUK OKE, DIEMUT JANGAN” dan teks 

“(MASIH PANAS, YOU KNOW)”.  
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Selain menggunakan jenis huruf, penggunaan warna 

berperan penting sebagai daya ungkap dari desain ini. Terlihat 

pada penggunaan warna hitam tebal dengan dikontur dalam 

bauran warna abu-abuan pada teks “KOPI SAYA BUNDAR”. 

Penggunaan warna hitam tebal ini lebih mengarah pada warna 

kopi hitam yang pekat. 

Lalu penggunaan warna hitam pada teks “DITUMBUK 

OKE, DIEMUT JANGAN” lebih menunjuk pada warna kopi. 

Sedangkan, teks “(MASIH PANAS, YOU KNOW)” dikemas 

dengan warna merah yang lebih mengarah pada sajian kopi yang 

panas dan apabila akan meminumnya haruslah berhati-hati takut 

kepanasan. Keberadaan teks pada desain ini tampak terpisah dari 

latar yang berwarna putih.  

 

3. Simbol 

Desain ini secara keseluruhan dikemas dengan sangat 

sederhana dimana lebih didominasi unsur penggunaan kata. 

Unsur penggunaan kata pada karya desain ini ditampilkan pada 

teks “KOPI SAYA BUNDAR” yang merupakan, suatu bentuk 

parodi dari judul lagu anak-anak yang sangat fenomenal dan 

terus dikenang hingga saat ini, yakni “Topi Saya Bundar”. 

Berikut syair lagu “Topi Saya Bundar”: 
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Topi Saya Bundar 
Bundar Topi Saya 
Kalau Tidak Bundar 
Bukan Topi Saya  
(Kawan Pustaka, 2008:73). 
 
Sementara itu, desain ini juga menampilkan unsur visual, 

yang hanya berperan sebagai pelengkap saja. Visualisasi desain 

ini menggunakan idiom estetik dekoratif. Tanda visualnya 

nampak pada visualisasi biji kopi dalam keadaan panas 

mengepul yang tertera pada huruf “O”, pada teks “KOPI SAYA 

BUNDAR” yang digambarkan dengan gaya dekoratif. Dimana 

biji kopi ini digunakan sebagai hiasan pada teks tersebut. Biji 

kopi dalam keadaan panas mengepul ini diisi warna coklat 

muda, dengan garis warna orange, dan hitam yang disesuaikan 

dengan warna biji kopi.  

Secara keseluruhan, desain kaos oblong ini meminjam 

berbagai kode. Menurut Yasraf Amir Piliang dalam bukunya, 

Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna, 

kode (code) adalah “cara pengkombinasian tanda yang 

disepakati secara sosial, untuk memungkinkan satu pesan 

disampaikan dari seseorang ke orang lainnya” (Yasraf Amir 

Piliang, 2003:18). 

Dalam konteks desain KOPI SAYA BUNDAR, kode 

simbolik yang ditampilkan, lebih membeberkan kesempurnaan 

seduhan kopi yang nikmat yang ditumbuk dari biji kopi bukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



119 
 

yang disajikan secara instan. Dimana visualisasi biji kopi dalam 

desain ini digambarkan dalam bentuk lingkaran yang 

melambangkan suatu kesempurnaan. Sajian kopi yang dioplos 

dari biji kopi yang ditumbuk dalam aroma kopi diminum 

hangat-hangat memberikan nuansa kesempurnaan, kehangatan, 

kedamaian dan kenikmatan sambil ditingkali obrolan santai. 

Selain itu visualisasi kaos bertemakan “KOPI SAYA 

BUNDAR” ini mencoba menangkap fenomena menjamurnya 

coffee shop di Yogyakarta mulai dari tahun 2005 sampai 

sekarang ini. Menjamurnya coffee shop di Yogyakarta ini 

terkontaminasi dengan gaya hidup metropolitan. Fenomena 

coffee shop lengkap dengan sajian kopi yang ditumbuk dari biji 

kopi ini sudah menjadi rahasia umum bagi kalangan penikmat 

kopi yang gemar nongkrong, ngobrol, begadang, melepas lelah 

dalam suasana santai di coffee shop.  

Dalam konsep desain ini juga sekaligus menyindir sajian 

kopi instan yang sebenarnya tidak senikmat sajian kopi yang 

ditumbuk dari biji kopi. 

Dagadu Djokdja benar-benar concern menerapkan konsep 

“Smart” pada desain tema “KOPI SAYA BUNDAR”. Yang 

mana desain ini terimajinasi dengan fenomena menjamurnya 

coffee shop di Yogyakarta, yang dikemas dengan konsep yang 

unik, sederhana, argumentatif, dan sarat akan informasi. 
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B. Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari “Unique Selling 

Propositions” Konsep “Smile” Yang Di Representasikan Dalam Desain 

Kaos Dagadu Djokdja  

Dagadu Djokdja telah menjelma menjadi fenomena dagang kaos yang 

selalu mengedepankan aspek desain yang sangat unik sebagai kekuatan dari 

produk kaos ini agar tetap eksist dipasaran. Karena secara tidak langsung 

produk kaos Dagadu Djokdja telah bermetamorfosis menjadi tolak ukur 

dalam perkembangan industri kreatif di bidang kaos.  

Hal ini dapat diartikan bahwa rasa nasionalisme bangsa ini, terutama 

konsumen anak kecil, anak muda, maupun orang dewasa, terhadap produk 

dalam negeri tidak perlu disangsikan lagi dan tentunya semua akan merasa 

sepaham bahwa tanpa adanya idealisme, suatu produk hanyalah suatu produk, 

dan tidak lebih dari itu. 

 Dalam setiap tema-tema desain kaos yang diusungnya, Dagadu Djokdja 

selalu memberi bingkai estetika pada tiap produknya. Maka disini Divisi 

Studio Creative yang berperan penting dalam mengambil kendali tema-tema 

desain mana yang pas dan cocok untuk dipasarkan. Karena aspek tema desain 

kaos itu sangatlah berperan penting sebagai alat ungkap desain kaos Dagadu 

Djokdja.   

Jika dilihat secara visual desain kaos Dagadu Djokdja dirancang, 

dikemas, dan disuguhkan dalam tampilan desain poster. Tujuannya yakni, 

supaya pesan yang disampaikan dalam desain kaos Dagadu Djokdja dapat 

mudah ditangkap oleh konsumen. Selain itu, yang dimaksud dengan 
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pengertian poster di sini adalah “pesan atau pemberitahuan” (Sumbo 

Tinarbuko, 2009:72). 

Poster merupakan suatu media yang berbentuk dua dimensi. Dimana 

kehadirannya selalu menyampaikan suatu keinginan, mengumumkan sesuatu 

agar diketahui oleh masyarakat dan mengingatkan mereka tentang hal-hal 

yang dianggap penting. Oleh karena itu, maka keberadaan poster disini 

menjadi media yang sangat efektif. Untuk menghadirkan sebuah poster yang 

baik, maka peran desainer sangatlah penting dan menentukan dalam 

merencanakan desain mana yang layak untuk dipasarkan. 

Sekarang ini poster dirancang sangat sederhana dan jelas, baik dari 

desain yang lebih didominasi unsur visual maupun desain yang lebih 

didominasi unsur penggunaan kata. Dimana tujuannya supaya pesan yang 

disampaikan dapat dengan mudah ditangkap tanpa adanya suatu 

kesalahpahaman. Selain itu, juga ditunjang banyaknya apresiasi dari 

masyarakat yang semakin meningkat dan poster sendiri mengemban fungsi 

sebagai medium komunikasi yang efektif yang dilengkapi unsur visual 

maupun unsur penggunaan kata. Dimana kesemuanya itu sebagai daya tarik 

atas pesan yang akan disosialisasikan oleh Dagadu Djokdja.  

Sebagai media komunikasi yang efektif, desain kaos Dagadu Djokdja 

jika dilihat secara komprehensif, maka dapat dipilah menjadi dua kategori. 

Kategori pertama, desain yang lebih didominasi unsur visual. Sedangkan, 

untuk kategori kedua, desain yang lebih mengedepankan unsur penggunaan 

kata. Tujuan dipilahnya desain kaos Dagadu Djokdja dalam dua kategori 
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yakni, untuk mempermudah dalam mengungkap maksud dari pesan yang 

akan disampaikan dari desain tersebut.  

Dimana kedua kategori tersebut dalam pelaksanaannya selalu 

mengedepankan konsep Smile sebagai Unique Selling Propositions (USP) 

produk kaos Dagadu Djokdja yang membedakan dengan produk 

kompetitornya. Terkait dengan itu, yang dimaksud dengan konsep Smile 

disini menurut Marsudi,  Creative Director PT. Aseli Dagadu Djokdja, 

adalah:  

“Desain kaos Dagadu Djokdja yang lebih mengedepankan unsur plesetan 
sebagai daya ungkap, yang mana di dalam plesetan itu menggali hal-hal 
yang terduga diunggah menjadi hal yang tidak terduga” (Marsudi, 
Creative Director, Wawancara Tanggal 25 Februari 2010). 
 
Konsep Smile disini menjadi salah satu jiwa dari desain kaos Dagadu 

Djokdja. Unsur plesetan yang banyak dimuat pada desain konsep Smile ini, 

dilatarbelakangi adanya kebiasaan masyarakat Yogyakarta yang gemar 

memplesetkan sesuatu hal yang terduga menjadi tidak terduga. Yang mana 

plesetan tersebut menjadi ciri khas obrolan masyarakat Yogyakarta dalam 

kesehariannya. Produk kaos Dagadu Djokdja dalam kosep Smile disini 

dikemas dengan menggunakan pendekatan humor yang lucu, sebagai 

verbalisasi desain yang lebih didominasi unsur visual maupun desain yang 

lebih didominasi unsur penggunaan kata. 

Sementara itu, jika dilihat dari sisi tampilannya desain dikemas secara 

argumentatif  baik dari sisi visual maupun dari sisi penggunaan kata sebagai 

daya ungkap dari pesan yang akan disampaikan pada setiap desain yang 

diproduksi Dagadu Djokdja. Selain itu, substansinya juga harus argumentatif. 
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Maka akan terlihat konsep Smile yang tertuang dalam desain kaos produksi 

Dagadu Djokdja, yang mana hal tersebut dapat menjadi tolak ukur yang 

membedakan produk Dagadu Djokdja dengan produk-produk kompetitornya 

dan sekaligus sebagai Unique Selling Propositions (USP) produk kaos 

Dagadu Djokdja. 

Desain kaos Dagadu Djokdja secara keseluruhan memuat suatu tanda-

tanda yang memiliki makna didalamnya. Dimana tanda-tanda tersebut dapat 

dianalisis berdasarkan ikon, indeks, dan simbol. Dalam sebuah ikon, “dalam 

beberapa hal tanda menyerupai objeknya; tanda itu kelihatan atau 

kedengarannya menyerupai objeknya” (John Fiske, 2004:69). Dalam indeks, 

terdapat “hubungan langsung antara tanda dan objeknya: keduanya benar-

benar terkait” (John Fiske, 2004:69). Lalu dalam simbol “tidak ada hubungan 

atau kemiripan antara tanda dan  objeknya: sebuah simbol dikomunikasikan 

hanya karena manusia sepakat bahwa simbol itu menunjukkan sesuatu” (John 

Fiske, 2004:69). Penggunaan ikon, indeks, dan simbol disini lebih bertujuan 

untuk membantu dalam menganalisis desain kaos Dagadu Djokdja konsep 

Smile. 

Lalu untuk mempermudah dalam menganalisis desain kaos Dagadu 

Djokdja konsep Smile ini. Desain akan dikelompokkan berdasarkan kategori 

seperti yang sudah dijelaskan diatas yakni, kategori pertama desain yang lebih 

didominasi unsur visual dan kategori kedua desain yang lebih didominasi 

unsur penggunaan kata. Dimana pengelompokan ini tujuannya untuk 
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membantu dalam menganalisis desain kaos Dagadu Djokdja agar lebih 

tersistematis. 

Berikut desain-desain kaos produksi Dagadu Djokdja yang dikemas 

dengan konsep “Smile” yang terlebih dahulu akan dianalisis berdasar kategori 

pertama yakni visual dan selanjutnya kategori kedua berdasar penggunaan 

kata. 

 

1. Kategori Visual 

a. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Smile” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

KERIKAN 

 

Gambar 3.6. 

Kerikan 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 
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Melirik rancangan desain kaos Dagadu Djokdja konsep Smile ini 

termasuk dalam kategori visual. Karena pada desain versi 

KERIKAN lebih didominasi unsur visual sebagai daya ungkap 

maksud dari desain tersebut. Selain itu, dari sisi tampilan desain ini 

dikemas dengan gaya poster, yang lebih mengacu pada pendekatan 

desain yang modern dan populer.  

Desain ini menggunakan idiom estetik dekoratif dalam 

mengungkap sisi visualnya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

idiom estetik dekoratif disini lebih menonjolkan dari segi hiasnya 

yang merupakan perpaduan dari elemen-elemen bentuk ilustasi, 

warna, jenis huruf, layout, maupun bidang. Dimana ilustrasi visual 

yang bercorak idiom estetik dekoratif ini telihat pada desain kaos 

Dagadu Djokdja bertema KERIKAN. 

Selanjutnya, akan dijelaskan lebih rinci desain kaos versi 

KERIKAN yang terjabarkan dalam ikon, indeks, dan simbol berikut 

ini: 

1. Ikon 

Tanda visual yang nampak pada desain ini meliputi dua 

ikon, terdiri dari:  

a. Ikon Laki-Laki Yang Sedang Sakit Masuk Angin 

Ikon laki-laki yang sedang sakit masuk angin, 

mengenakan sarung dengan badan yang tidak berpakaian. 

Ditunjukan dengan beberapa visualisasi antara lain, bintang 
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yang melayang-layang diatas kepala, hidung yang 

mengeluarkan ingus, dan badan terasa demam yang ditandai 

dengan badan yang seolah-olah bergetar dan menggigil. 

Lalu visualisasi termometer yang sedang dihisap laki-laki 

tersebut.  

b. Ikon Pengobatan Masuk Angin 

Ikon pengobatan masuk angin ditunjukan dengan 

bagian punggung yang ditempeli koyo dan terlihat adanya 

bekas kerikan. Sedangkan visualisasi mangkok kecil yang 

berisi minyak tawon dan koin yang terdapat dibelakang 

laki-laki tersebut adalah bahan dan alat yang digunakan 

untuk kerikan. Lalu, terlihat angin (ketut) yang keluar dari 

pria itu, yang divisualisasikan dengan gambar seperti ikon 

gumpalan awan dibagian bawah pria tersebut.  

 

2. Indeks 

Ilustrasi visual yang digambarkan dalam bentuk indeks-

indeks yang pada desain ini, kesemuanya terintegrasi menjadi 

satu kesatuan yang dapat memberikan suatu pemaknaan. 

a. Indeks Laki-Laki Yang Sedang Sakit Masuk Angin 

Indeks laki-laki yang sedang sakit masuk angin, 

mengenakan sarung dengan badan yang tidak berpakaian. 

Indeks ini ditunjukkan dengan visualisasi terdiri dari, 
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bintang yang melayang-layang diatas kepala 

menggambarkan bahwa laki-laki itu sedang pusing 

kepalanya, hidung mengeluarkan ingus secara terus-

menerus, badan terasa demam yang ditandai dengan badan 

yang seolah-olah bergetar dan menggigil. Kesemuanya ini 

merupakan salah satu efek dan gejala dari masuk angin 

disertai flu dan demam. Selain itu, visualisasi termometer 

yang dihisap dibagian mulut oleh laki-laki itu, berfungsi 

sebagai alat pengontrol suhu badan yang digunakan ketika 

demam.  

b. Indeks Pengobatan Masuk Angin 

Selanjutnya indeks pengobatan masuk angin. Langkah-

langkah pengobatan masuk angin mulai dari, bagian 

punggung ditempeli koyo dan di kerik.  

Koyo yang ditempel dibagian punggung ini dapat 

memberikan kehangatan di badan orang yang sedang 

terserang masuk angin. Karena umumnya orang yang 

masuk angin badannya terasa demam. Koyo harganya 

sangatlah murah dan banyak dijual diwarung-warung.  

Lalu pengobatan berikutnya adalah kerikan. Kerikan 

dianggap dapat mengeluarkan angin penyakit yang terdapat 

di dalam tubuh. Kerikan merupakan salah satu obat 

alternatif khas Indonesia. Pada umumnya kerikan banyak 
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dilakukan oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia 

sebagai langkah pertama untuk mengobati masuk angin 

supaya tidak semakin parah. Biasanya sehabis dikeriki 

orang yang terserang masuk angin langung mengeluarkan 

angin berupa ketut yang digambarkan pada desain ini yakni 

berupa gumpalan awan yang keluar dari bagian bawah pria 

itu.  

Pengobatan melalui kerikan cukup menyediakan 

minyak tawon serta koin sebagai bahan dan alat untuk 

kerikan. Karena pengobatan ini sangat simpel, efisien, dan 

murah maka banyak digemari oleh masyarakat Indonesia 

sejak jaman dahulu dan telah diwariskan secara turun-

temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga 

saat ini.  

Sementara itu, penggunaan warna yang digunakan lebih 

menyesuaikan pada contain tema KERIKAN yang diusung oleh 

desain ini agar lebih terlihat unik, artistik, dan dinamis. 

 

3. Simbol 

Kode simbolik yang ditampilkan secara visual pada desain 

ini lebih ditonjolkan visualisasi laki-laki yang sedang sakit 

masuk angin dan visualisasi pengobatan masuk angin. Lengkap 

dengan pemaparannya yang mengandung makna konotasi. 
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Masuk angin merupakan penyakit yang biasanya menyerang 

masyarakat Indonesia pada umumnya. Gejala-gejala masuk 

angin seperti kepala pusing, hidung mengeluarkan ingus, dan 

demam. Penanggulangan sakit masuk angin dapat dilakukan 

dengan menempelkan koyo dibagian punggung yang dapat 

memberikan kehangatan di badan. Serta bagian punggung yang 

dikeriki dengan menggunakan miyak tawon dan koin sebagai 

alat untuk kerikan. Kerikan dapat memberikan kehangatan di 

tubuh dan membuang angin penyakit ditubuh. Oleh karena itu, 

setelah dikeriki biasanya mengeluarkan angin berupa ketut. 

Selain unsur visualisasi yang lebih mendominasi desain ini, 

juga nampak unsur penggunaan kata yang fungsinya hanya 

sebagai pelengkap dari desain ini. Unsur penggunaan kata itu 

terlihat pada teks “KERIKAN BODY PAINTING TATKALA 

MASUK ANGIN”, teks dibungkus dengan menggunakan jenis 

huruf sans serif yang ditebalkan (bold). Jenis huruf ini garis 

hurufnya sama tebal, tidak memiliki kait. Berkarakter lugas, 

kokoh, dan kuat. Penggunaan jenis huruf sans serif ini tujuanya 

untuk menggambarkan kesan yang dinamis, agar pesan yang 

ingin disampaikan dapat mudah diterima.  

Terkait dengan itu, desain tema KERIKAN ini terlihat jelas 

adanya suatu bentuk parodi yang dikemas dalam suasana humor 

yang apik. Karena salah satu ciri khas dari desain Dagadu 
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Djokdja salah satunya mengendepankan unsur parodi. Parodi 

adalah salah satu bentuk representasi (Sumbo Tinarbuko, 

2009:71). Uniknya, bentuk representasi tersebut selalu ditandai 

dengan sifat-sifat pelencengan, penyimpangan, dan plesetan 

makna, atau lebih mudahnya dikenal sebagai suatu bentuk 

representasi palsu. 

Pada karya desain dengan tema KERIKAN, parodi 

ditampilkan dalam penggunaan kata pada penulisan teks 

“KERIKAN BODY PAINTING TATKALA MASUK ANGIN” 

adalah sebuah bentuk parodi dari visualisasi kerikan yang 

diparodikan seperti body painting bergambar macan yang 

dilukiskan dibagian punggung pria itu. Sedangkan yang 

dimaksud dengan body painting adalah “suatu karya seni lukis 

yang di goreskan bukan di kanfas tapi di tubuh manusia yang di 

ambil untuk karya seninya” (http://copas-blog.blogspot.com). 

Karya seni body painting merupakan sebuah karya seni yang 

indah dan unik, seperti tato, tetapi body painting ini dapat 

dihapus sedangkan kalau tato tidak bisa di hapus.  

Dalam proses body panting langkah yang dilakukan 

sangatlah ekstrim karena harus menanggalkan busana, maka 

karya dari body painting ini di sebut juga bugil telanjang. Body 

painting dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk karya seni 
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modern yang mana para seniman menorehkan di tubuh manusia 

dengan cat warna-warni yang berbahan dasar cat air. 

Di mata tim kreatif Dagadu Djokdja penggunaan body 

painting ini dikemas dengan sangat argumentatif yang dikaitkan 

dengan bekas kerikan yang diparodikan seperti body painting 

macan yang tergambar dipunggung sosok pria itu. Yang 

umumnya body painting identik dengan karya seni yang ekstrim 

dan berbau porno karena dilukis dibagian tubuh yang setengah 

telanjang ataupun telanjang bulat. Namun oleh Dagadu Djokdja 

body painting ini dikaitkan dengan bekas kerikan yang diramu 

dengan daya kreatifitas yang tinggi dan dibumbui intrik humor 

nan lucu. 

Jika dilihat secara keseluruhan desain Dagadu Djokdja versi 

KERIKAN ini benar-benar menerapkan konsep “Smile” yang 

dibungkus dengan parodi yang lucu diwarnai lelucon, humor, 

dan permainan dari bentuk yang ada. Tujuannya supaya tidak 

terlihat monoton dan biasa-biasa saja. 
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b. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Smile” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

Punya Kawan 

 

Gambar 3.7.  

Punya Kawan 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Rancangan desain kaos Dagadu Djokdja versi Punya Kawan 

lebih mengedepankan unsur visual sebagai daya ungkap rancangan 

kaos ini. Desain yang dikemas dengan gaya poster ini menggunakan 

pendekatan visualisasi desain kaos yang artistik dengan ilustrasi 

desain menggunakan idiom estetik dekoratif. 
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Deskripsi secara jelas desain kaos versi Punya Kawan 

terjabarkan dalam ikon, indeks, dan simbol di bawah ini: 

1. Ikon   

Ilustarsi visual yang nampak pada desain versi Punya 

Kawan ini terdiri dari ikon-ikon yang dapat terbaca mulai dari 

kiri searah dengan jarum jam.  

a.  Ikon Semar 

Semar memiliki bentuk badan yang gemuk bulat, mata 

rembes, hidung kecil, dan bibir cablik. Mengenakan jarik 

bermotif batik kotak-kotak berwarna hijau dan kotak-kotak 

kecil berwarna hitam dengan garis berwarna hitam dengan 

latar berwarna hijau muda, lengkap dengan memakai gelang 

emas dikedua tangannya. 

b. Ikon Gareng 

Gareng memiliki wujud yang serba cacat, seperti yang 

terlihat pada gambar diatas meliputi matanya juling, hidung 

bulat, tidak berleher, perut gendut, kaki pincang, dan tangan 

bengkok. Mengenakan jarik bermotif batik bunga-bunga 

berwarna hitam dengan latar berwarna biru, lengkap dengan 

memakai anting emas, kalung yang berliontin lingkaran 

berwarna merah, dan memakai gelang emas di kedua 

tangannya. 
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c. Ikon Petruk 

Petruk memiliki bentuk wajah yang gagah. 

Mengenakan jarik bermotif batik kotak-kotak berwarna 

kuning dan hitam, lengkap dengan memakai anting emas, 

kalung berliontin lonceng kecil berwarna merah, dan 

memakai gelang emas di kedua tangannya. 

d. Ikon Bagong 

Bagong bentuk badannya tidak begitu besar, bibirnya 

lebar keatas dan kebawah, serta bibir bawah tebal, dan 

panjang kebawah. Mengenakan jarik bermotif batik kotak-

kotak dengan garis berwarna hitam dan latar berwarna 

merah. Lengkap dengan kepalanya ada gelungan rambut, 

memakai anting emas, dan memakai gelang emas dikedua 

tangannya.  

Sementara itu, permainan warna pun sangat berperan 

sebagai daya ungkap dari desain ini. Hal ini terlihat pada 

penggunaan warna lebih menyesuaikan ikon aslinya. 

Keberadaannya tampak terpisah dari backgroud yang berwarna 

putih.  

 

2. Indeks 

Penggambaran indeks Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong 

pada desain ini adalah bagian dari tokoh-tokoh pewayangan 
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yang berasal dari dataran Jawa. Wayang secara harfiah berarti 

“pertunjukan bayangan”, tetapi kemudian hanya diperuntukan 

khusus bagi bentuk-bentuk wayang yang menceritakan cerita-

cerita kuna (Purwa) saja (Mahabarata, Ramayana, Arjuna 

Sasraban, dan cerita-cerita mitologi Jawa) (R.M. Soedarsono, 

1997:459-460). Terkait dengan itu, wayang adalah gambaran 

hidup manusia yang sering kali dihubungkan dengan beberapa 

aspek pertunjukan wayang yang lain (Suwardi Endraswara, 

2006:93). Berikut penjelasan masing-masing indeks yang 

digambrakan pada desain ini. 

a. Indeks Semar 

Semar dikenal juga dengan nama Smara atau Semara 

atau Smarasantana. Semar berperan dalam “membenarkan 

yang salah dan meluruskan tindakan-tindakan yang akan 

menuju kepenyelewengan kebaikan” (R. Rio Sudibyoprono, 

1991:469). Karena menurut Soehardi dalam Wawasan 

Kosmologi Jawa, Semar merupakan “representasi 

pengendali nafsu kebaikan dan kebijakan” (Suwardi 

Endraswara, 2006:236).  

Terkait dengan itu, semar dapat pula didefinisikan 

sebagai “penasihat-abdi-pelawak yang sebenarnya adalah 

Dewa, yang mengabdi kepada para Pandawa; sebenarnya ia 

adalah Dewa Ismaya, kakak dari Bathara Guru” (R.M. 
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Soedarsono, 1997:451). Oleh karena itu, maka Semar 

dikenal sebagai Dewa yang ngejawantah. Apabila 

diperlukan dalam suatu penyelesaian tuntutan yang sangat 

penting, Semar berubah wujud menjadi Sanghyang Ismaya. 

Jika dilihat dari sisi bentuk (wanda) nya Semar itu, 

Miling, Dumuk, dan Brebes. Watak tabiatnya sabar, 

longgar, dan momong (menjaga atau mengasuh). Biasanya 

bicaranya mengandung fatwa-fatwa nasihat. Lalu, dari sisi 

bentuk badannya gemuk bulat, rambutnya berkuncung 

putih, mata rembes, hidung kecil, dan bibir cablik 

b. Indeks Gareng 

Gareng dalam cerita pewayangan menjadi tokoh 

dagelan (Jawa) atau pelawak (Jawa). Disini Gareng 

“wujudnya digubah serba cacat: matanya juling, hidung 

bulat atau bundar, tak berleher, perut gendut, kaki pincang, 

tangan bengkok atau tekle (Jawa) atau ceko (Jawa)” (R. Rio 

Sudibyoprono,1991:216). Lalu jika dilihat dari sisi bentuk 

(wanda) nya Gareng itu: Jangkrik, Koral, dan Pacet. 

c. Indeks Petruk 

Penggambaran indeks Petruk. “Petruk tidak ada 

disebutkan di dalam Kitab Mahabarata” (R. Rio 

Sudibyoprono, 1991:398). Jadi sangatlah jelas, bahwa 

kehadirannya di dalam pedalangan hanya merupakan 
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gubahan asli Jawa. Petruk sangatlah gemar bersanda gurau, 

baik dengan ucapan, maupun tingkah laku, dan senang 

berkelahi.  

Selain itu, Petruk juga dikenal sebagai tokoh pelawak 

atau dagelan (Jawa), kemudian oleh seorang dalang digubah 

suatu lakon yang penuh dengan lelucon-lelucon, dan 

kemudian diikuti dalang-dalang lainnya, sehingga terdapat 

banyak sekali muncul lakon-lakon yang menceritakan 

mengenai kisah-kisah Petruk yang sangat menggelikan dan 

lucu.  

Sementara itu, jika dilihat dari bentuk (wanda) nya 

Petruk itu Jamblang, Bujang, Genjlong, dan Jlegong. Lalu 

bentuk wajahnya gagah, sebesar Gatotkaca dengan wajah 

dan raut muka tengadah atau ndangak (Jawa). 

d. Indeks Bagong 

Selanjutnya penggambaran indeks selanjutnya adalah 

Bagong. Bagong adalah “tokoh dalam cerita pewayangan, 

asal kejadiannya dari bayangan Semar” (Marsono dan 

Waridi Hendrosaputro, 1999:47). Menurut cerita, “ketika 

Semar mendapat perintah Sang Hyang Tunggal untuk turun 

ke dunia dan menjadi pamong kesatria utama, ia meminta 

diberi teman; Hyang Tunggal bersabda, bahwa temannya 

ialah bayangan sendiri” (Marsono dan Waridi 
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Hendrosaputro, 1999:47). Maka seketika itu, bayangan 

Semar berubah menjadi manusia yang kemudian diberi 

nama Bagong. “Bagong artinya bergerak dengan 

mengambil gerak bayangan Semar” (Marsono dan Waridi 

Hendrosaputro, 1999:47).  

Bagong sendiri beradat lancang. Bila ia sedang 

mendengar orang berbicara kemudian langsung 

menyambung pembicaraan itu. Selain itu, Bagong 

mempunyai tabiat antara lain: “lagak lagu katanya kekanak-

kanakan, lucu, suara besar agak serak (agor: Jawa), 

tindakannya seperti orang bodoh, kata-katanya 

menjengkelkan, tetapi selalu tepat” (R. Rio 

Sudibyoprono,1991:75).  

Sedangkan, jika dilihat dari sisi bentuk (wanda) nya 

Bagong itu Gembor (bibirnya lebar keatas dan kebawah), 

Blungkang (bibir bawah tebal dan panjang kebawah), Gilut 

(badannya tidak begitu besar seperti wanda Gembor, bibir 

atas dan bawah tebal). Pada ketiga wanda itu, yang Gembor, 

kepalanya ada gelungan rambut, sedang Gilut dan 

Blungkang gundul halus. Lalu wanda yang lain yakni 

Nengkel. 

Selain itu, gambar wayang kulit Purwa bergaya ekspresif 

dekoratif tradisional, yang mengambil tokoh-tokoh pelaku 
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bersumber dari Mahabarata dan Ramayana yang diolah dalam 

versi Jawa. Dimana dalam cerita pementasan ditambah tokoh-

tokoh pelaku humor yang menggambarkan rasa humor (lucu) 

yaitu gambar wayang bergaya ekspresif dekoratif humoris 

karikaturis, atau tokoh dagelan seperti yang terlihat pada gambar 

Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong.  

Gambar ekspresif yaitu gambar yang terjadi karena cetusan 

(ekspresi) angan-angan seniman, berupa gambar hiasan dekor 

atau hiasan bidang (Soekatno, 13). Perwujudan dan sifat 

ekspresi dekoratif ini dalam wayang kulit Purwa (terutama versi 

Jawa Tengah), diwujudkan dalam bentuk tangan panjang dan 

badan panjang. Karena dalam penggambarannya saja sudah lucu 

dan dalam bentuk karikatur yang dapat dibedakan seperti yang 

terlihat pada penggambaran Semar, Gareng, Petruk, dan 

Bagong. 

Jika dilihat dari keseluruhan pemaparan indeks-indeks yang 

terdapat pada desain ini, kesemuanya terintegrasi menjadi satu 

kesatuan yang dapat memberikan makna denotasi yakni, 

memberikan gambaran tokoh-tokoh pewayangan yang berasal 

dari tanah Jawa. Dimana tiap tokoh-tokoh tersebut digambarkan 

dalam sifat, watak, wujud, dan bentuk (wanda) nya yang 

berbeda-beda. 
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3. Simbol 

Kode simbolik yang digambarkan pada visualisasi Semar, 

Gareng, Petruk, dan Bagong disini adalah sebagai bagian dari 

tokoh-tokoh pewayangan yang berasal dari dataran Jawa. 

Dimana tokoh-tokoh pewayangan tersebut memiliki sifat, watak, 

kepribadian, wujud, dan bentuk (wanda) nya berbeda-beda.  

Sementara itu, menurut Marbangun Hardjowirogo, wayang 

merupakan indentitas utama manusia Jawa (Sujamto, 1992:13). 

Terkait dengan itu, Maria A. Sardjono dalam buku muktahirnya 

yang berjudul Paham Jawa, menerangkan betapa “lekatnya 

wayang dalam kehidupan manusia Jawa” (Sujamto, 1992:13).  

Dengan demikian, wayang dapat dikatakan sebagai produk 

kebudayaan masyarakat yang diyakini sebagai jati diri suatu 

komunitas. Selain itu, wayang adalah aset budaya bangsa, 

kekayaan, dan komoditas. Wayang “sebagai sebuah kesenian 

yang mengandung nilai-nilai dan jati diri, wayang dapat 

berfungsi mendinamisir kebudayaan masyarakat (M. Adhisupho 

Dkk, 1995).  

Tanah Jawa sebagai salah satu dari gudangnya wayang, 

mempunyai berbagai jenis wayang, seperti wayang kulit, 

wayang golek, wayang gedheng, wayang beber, wayang wahyu, 

wayang telo, wayang suket, wayang klitik, wayang batu, 

wayang madya, wayang kancil, wayang menak, wayang tegul, 
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dan sebagainya. Hingga saat ini wayang masih tetap diminati, 

dan sekaligus dapat berperan sebagai media tuntunan, dan 

dibutuhkan adanya inovasi-inovasi supaya tidak tergerus akan 

arus modernisasi seperti yang dilakukan oleh Dagadu Djokdja 

dalam memvisualisasikan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong 

yang dibungkus dalam kemasan artistik dan unik supaya tidak 

terlihat monoton atau biasa-biasa saja. 

Pada desain ini, selain lebih didominasi unsur visual juga 

menampilkan unsur penggunaan kata yang fungsinya hanya 

sebagai pelengkap. Unsur penggunaann kata, tertera pada teks 

“Punya Kawan”, teks dibungkus dengan menggunakan jenis 

huruf sans serif yang dimodifikasi dengan motif ukelan atau 

sulur-suluran yang lebih dikenal dengan istilah ngerawit. Motif 

ukelan atau sulur-suluran seperti motif pada batik yang 

disesuaikan dengan contain pewayangan yang identik dengan 

tanah Jawa.  

Selain itu, pada desain tema Punya Kawan ini terlihat jelas 

adanya suatu bentuk plesetan yang ingin ditampilkan oleh 

Dagadu Djokdja. Desain dari Dagadu Djokdja sendiri salah 

satunya selalu mengendepankan unsur plesetan sebagai ciri khas 

dari produk ini jika dibandingkan dengan kompetitornya. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan plesetan adalah suatu 
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bentuk penyimpangan dari teks atau rujukan yang biasanya 

serius. 

Pada karya desain ini, plesetan ditampilkan dalam 

penggunaan kata pada penulisan teks “Punya Kawan” adalah 

sebuah bentuk plesetan dari “Punakawan”. Punakawan adalah 

abdi-penasehat-pelawak (R.M. Soedarsono, 1997:442). Terkait 

dengan itu,  punakawan berarti sebagai “kawan yang 

menyaksikan, arti kata: pengiring” (R. Rio Sudibyoprono, 

1991:401).  

Jadi yang dimaksud dengan Punakawan disini terdiri dari 

Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang merupakan pengabdi, 

penasehat, pelawak, pengiring, dan pendamping Arjuna. Arjuna 

adalah saudara tengah dari lima Pandawa bersaudara, cakap, 

kesatria yang tanggung, serta putera spritual dari Dewa Endra; 

pahlawan ideal dari pertunjukan wayang kulit (R.M. 

Soedarsono, 1997:406). “Menurut pendalangan Punakawan 

tersebut urutan kekeluargaannya diceritakan, bahwa Semar 

menjadi ayah dari Gareng, Petruk, dan Bagong, sedang Bagong 

merupakan saudara yang termuda diantara ketiganya” (R. Rio 

Sudibyoprono,1991:400).  

Fungsi para punakawan dalam pewayangan adalah melucu, 

melawak, memberi nasehat, meredakan ketegangan yang 

memuncak disaat gara-gara, dan mengantar satria dengan aman 
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melalui segala bahaya sampai ke tujuannya. Tokoh punakawan 

dalam pewayangan memberi dimensi baru dan mendalam 

kepada etika wayang. Sebagaimana yang di catat oleh Clifford 

Geertz, eksistensi Semar dan anak-anaknya mengandung suatu 

relativisasi daripada cita-cita priyayi mengenai satria yang 

berbudaya, halus lahir batinnya, sebagaimana khususnya 

terjelma oleh Arjuna (Franz Magnis Suseno, 1982:36). 

Rupa lahiriah Semar dan ketiga anaknya tidak menunjukkan 

keindahan, namun batinnya amat halus, lebih peka, lebih baik, 

dan lebih mulia dari satria-satria yang tampan. Munculnya 

Punakawan dalam wayang Jawa menunjukkan suatu pengertian 

yang mendalam tentang apa yang sebenarnya bernilai pada 

manusia: “bukan rupa yang kelihatan, bukan pembawaan 

lahiriah yang sopan-santun, bukan penguasaan tata krama 

kehalusan menentukan derajat kemanusiaan seseorang, 

melainkan sikap batinnya” (Franz Magnis Suseno, 1982:37).  

Dimata tim kreatif Dagadu Djokdja, jika berbicara 

mengenai suatu kebersamaan maka akan teringat sosok 

Punakawan. Tokoh Punakawan terdiri dari Semar, Gareng, 

Petruk, dan Bagong yang hidup diantara perbedaan-perbedaan 

yang ada baik dari sisi sifat, watak, kepribadian, wujud, dan 

bentuk (wanda) nya. Namun, diantara perbedaan-perbedaan 

tersebut, Punakawan tetap memelihara kebersamaan, kerukunan, 
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saling melengkapi, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, dan 

selalu setia mengabdi kepada Arjuna dalam segala medan yang 

penuh dengan cobaan, tantangan, dan kesabaran. 

Oleh karena itu, Punakawan dapat dijadikan sebagai sosok 

tauladan dan panutan yang perlu dicontoh. Selain itu, 

penggambaran sosok Punakawan pada desain ini dapat 

dikatakan sebagai media nostalgia untuk mengenal kembali 

sosok Punakawan yang penuh dengan kebersamaan dalam 

menjalani hidupnya.  

Terkait dengan itu, sebagai Warga Negara Indonesia 

sebaiknya, berbangga hati memiliki tokoh panutan yang perlu 

dicontoh teladannya seperti Punakawan yang asli lahir dari 

tanah Jawa yang merupakan produk anak bangsa, bukan berasal 

dari cerita-cerita epos India. Maka, sebagai warga negara yang 

baik harus ikut menjaga kelestariannya dengan menceritakan 

dan meneladani tokoh-tokoh pewayangan salah satunya 

Punakawan kepada generasi-generasi berikut supaya dapat di 

contoh dan tidak hilang ditelan waktu. 

Pada desain ini Dagadu Djokdja menerapkan konsep 

“Smile” yang dikemas dengan pendekatan humor, plesetan, dan 

kelucuan yang terimajinasi dengan sosok pewayangan 

Punakawan yang dikemas dengan konsep yang unik dan sarat 

akan hiburan dan informasi. 
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c. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Smile” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

JOGJA ASIK PAK 

 

Gambar 3.8.  

Jogja Asik Pak 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Desain kaos Dagadu Djokdja versi JOGJA ASIK PAK lebih 

mengedepankan unsur visual sebagai kekuatan daya ungkap dari 

rancangan kaos ini. Desain ini dikemas dengan gaya poster. Ilustrasi 

visual pada desain ini menggunakan idiom estetik dekoratif yang 

unik. 
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Berikut deskripsi desain kaos versi JOGJA ASIK PAK yang 

akan dipaparkan secara jelas dalam ikon, indeks, dan simbol di 

bawah ini: 

1. Ikon 

Desain dengan tema JOGJA ASIK PAK ini, mengangkat 

ikon-ikon visual, terdiri dari empat ikon yang dipaparkan 

sebagai berikut:  

a. Ikon Dinosaurus 

Ikon dinosaurus yang digambarkan pada desain ini 

tangan kirinya sedang mengacungkan jempol. 

b. Ikon Blangkon 

Ikon blangkon yang digambarkan pada desain ini 

dibagian belakangnya ada tonjolan.  

c. Ikon Kacamata 

Ikon kacamata digambarkan dalam bentuk frame yang 

unik dengan lensa kacamata berbentuk lingkaran.  

d. Ikon Tongkat 

Ikon tongkat yang dipegang ditangan kanan ini 

digambarkan berwarna coklat.   

Penggunaan waran hitam dan merah lebih mendominasi 

desain ini karena, untuk menyesuaikan pada contain “JOGJA 

ASIK PAK”. Selain itu, penggunaan warna coklat pada desain 
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ini hanya dipakai sebagai garis dan dipakai sebagai warna 

tongkat. 

 

2. Indeks 

Jika dilihat secara seksama, maka desain dengan tema 

JOGJA ASIK PAK lebih didominasi ilustrasi visual. Ini terbukti 

dari besarnya porsi ilustrasi visual dibanding ilustrasi 

penggunaan kata. Namun, tidak mengabaikan faktor proporsi 

dalam komposisi ilustrasi visual dan ilustrasi penggunaan kata 

hingga desain kaos ini tetap proporsional. 

Pada ilustrasi visual terlihat ada empat indeks, yaitu 

dinosaurus, blangkon, kacamata, dan tongkat yang kesemuanya 

terintegrasi menjadi satu kesatuan yang memberikan satu 

pemaknaan. 

a. Indeks Dinosaurus 

Dinosaurus adalah “binatang raksasa dari jaman 

prasejarah yang termasuk kelompok reptilia bumi (pemakan 

daging ataupun pemakan tumbuhan) yang kini telah 

musnah” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:266). 

Dinosaurus yang digambarkan pada desain ini tangan 

kirinya mengacungkan jempol.  
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b. Indeks Blangkon 

Blangkon adalah “tutup kepala yang digunakan oleh 

kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa” 

(Http://ksupointer.com). Blangkon bentuknya praktis dari 

iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari batik. 

Blangkon yang dipakai oleh Dinosaurus menggunakan 

mondholan, merupakan tonjolan pada bagian belakang 

blangkon yang berbentuk seperti onde-onde. Blangkon ini 

disebut sebagai blangkon gaya Yogyakarta. Tonjolan ini 

menandakan model rambut pria masa itu yang sering 

mengikat rambut panjang mereka di bagian belakang 

kepala, sehingga bagian tersebut tersembul di bagian 

belakang blangkon.  

c. Indeks Kacamata 

Kacamata adalah lensa tipis untuk mata guna 

menormalkan dan mempertajam penglihatan (ada yang 

berangka dan ada yang tidak)” (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2001:486). Kacamata yang dipakai oleh 

Dinosaurus framenya dengan lensa kacamata berbentuk 

lingkaran.  

d. Indeks Tongkat 

Selanjutnya indeks tongkat, tongkat adalah sepotong 

kayu yang agak panjang untuk menopang atau pegangan 
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ketika berjalan. Tongkat yang dipakai Dinosaurus bagian 

atasnya melengkung disesuaikan dengan anatomi bagian 

tangan supaya nyaman untuk  pegangan ketika berjalan.  

Penggunaan warna pada desain ini berperan penting sebagai 

daya ungkap dari desain ini. Warna yang digunakan antara lain 

merah, hitam, dan coklat. Warna yang digunakan lebih 

menyesuaikan contain “JOGJA ASIK PAK”. Tujuannya supaya 

dapat terlihat artistik dan pesan yang disampaikan dapat mudah 

ditangkap. 

 

3. Simbol 

Simbol yang terlihat pada visualisasi dinosaurus ini tidak 

terkesan menakutkan dan menyeramkan tetapi dinosaurus 

digambarkan tangan kirinya mengacungkan jempol. Memakai 

blangkon, kacamata dan memegang tongkat ditangan kanannya 

dikonotasikan sebagai dinosaurus yang baik. 

Selain unsur visual, desain ini juga menggunakan unsur 

penggunaan kata sebagai daya ungkapnya. Namun, hanya 

berperan sebagai pelengkap saja. Unsur penggunaan pada desain 

ini tertera pada teks yang dibungkus dengan menggunakan jenis 

huruf  pop art. Garis hurufnya simpel dan tidak memakai kait 

atau kaki yang umumnya digunakan pada teks-teks di billboard 

film-film yang diputar dibioskop-bioskop. Tertera pada teks 
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“JOGJA ASIK PAK”, “ASTEVEN SMILEBERGFILM” dan 

“JOGJA UDAH ASIK SEJAK DAHULU KALA”.  

Unsur penggunaan kata pada desain ini yang tertera pada 

teks “JOGJA ASIK PAK” adalah sebuah ekspresi dari bentuk 

parodi dan plesetan teks Jurassic Park. Jurassic Park adalah 

“sebuah novel karya Michael Crichton yang diterbitkan pada 

tahun 1990” (http://id.wikipedia.org). Dan kemudian “diadaptasi 

dalam sebuah film yang disutradarai oleh Steven Spielberg, 

menggunakan konsep Teori Kaos dan implikasi filsafat untuk 

menjelaskan kegagalan sebuah taman hiburan yang 

menghidupkan kembali spesies dinosaurus” 

(http://id.wikipedia.org). 

Jika dilihat secara komprehensif, maka desain ini secara 

keseluruhan mengadopsi desain billboard pada film Jurassic 

Park. Dimata tim kreatif Dagadu Djokdja, film Jurassic Park ini 

menjadi ide yang sangat inspiratif dimana pada saat itu film ini 

sangat populer, menghasilkan lebih dari 900 juta dolar, dan 

menempati peringkat ke-6 perolehan tertinggi box-office 

sepanjang masa (sampai dengan tahun 2006). Karena booming-

nya film ini lalu Dagadu Djokdja mengemasnya dalam bentuk 

yang berbeda dan lucu yakni, dinosaurus yang sedang 

mengacungkan jempol, mengenakan blangkon, kacamata, dan 

memegang tongkat ditangan kanannya dikonotasikan 
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mengadung pemaknaan bahwa Yogyakarta itu sejak jaman 

Jurassic Park tepatnya jaman purba, sudah nyaman, enak, dan 

asik untuk ditinggali. Terlihat adanya unsur hiperbola atau 

berlebihan dimana Yogyakarta ini sudah asik sejak dahulu kala. 

Pada desain ini Dagadu Djokdja menerapkan konsep 

“Smile” yang terimajinasi dengan booming-nya film Jurassic 

Park yang dikemas dengan konsep yang unik dan lucu. 
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2. Kategori Penggunaan Kata 

a. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Smile” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

R.I.D Rest in DJOKDJA 

 

Gambar 3.9.  

R.I.D Rest In Djokdja 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Desain kaos Dagadu Djokdja versi R.I.D Rest in DJOKDJA, 

dikemas dengan gaya poster dengan didominasi unsur penggunaan 

kata sebagai kekuatan daya ungkap dari rancangan kaos Dagadu 

Djokdja ini. Ilustrasi desain pada kaos ini menggunakana idiom 

estetik dekoratif. 
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Berikut deskripsi secara detail desain kaos Dagadu Djokdja 

versi R.I.D Rest in DJOKDJA dijabarkan secara spesifik berdasar 

ikon, indeks, dan simbol dibawah ini: 

1. Ikon 

Tampilan pada desain ini lebih didominasi unsur 

penggunaan kata yang mengacu pada pendekatan desain yang 

modern. Unsur penggunaan kata akan dijabarkan berdasarkan 

jenis huruf, yakni jenis huruf sans serif yang ditebalkan (bold). 

Telihat pada tulisan “R.I.D Rest in DJOKDJA”. 

Elemen-elemen daya ungkap dari desain ini selain 

menggunakan jenis huruf, penggunaan warna pun sangat 

berperan sebagai daya ungkap dari desain ini. Hal ini terlihat 

pada penggunaan warna yang lebih disesuaikan pada contain 

“R.I.D Rest in DJOKDJA”. Keberadaanya tampak terpisah dari 

latar yang berwarna putih.  

 

2. Indeks  

Unsur penggunaan kata pada desain ini dipaparkan 

berdasarkan jenis huruf yang lebih mengacu pada kekuatan 

verbalisasi teks dari desain ini. Jenis huruf sans serif yang 

ditebalkan (bold) digunakan pada teks “R.I.D Rest in 

DJOKDJA”, garis hurufnya sama-sama tebal dan tidak memiliki 

kait atau kaki. Karakter jenis huruf sans serif lugas dan kokoh. 
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Penggunaan jenis huruf sans serif yang ditebalkan (bold) 

sering dipakai oleh tim kreatif Dagadu Djokdja dalam 

mengemas desainnya, terutama desain yang didominasi unsur 

penggunaan kata sebagai daya ungkapnya. 

Penggunaan warna pada desain ini lebih menyesuikan pada 

contain “R.I.D Rest in DJOKDJA” dan supaya terlihat lebih 

artistik. Tujuannya agar pesan yang disampaikan pada desain ini 

dapat mudah ditangkap.  

 

3. Simbol 

Menilik karya desain kaos Dagadu Djokdja yang 

dikategorikan dalam bentuk unsur penggunaan kata sebagai 

daya ungkapnya. Terlihat pada teks “R.I.D Rest in DJODJA”. 

Teks “R.I.D Rest in DJODJA” adalah sebuah ekspresi dari 

bentuk parodi dan plesetan makna teks RIP Rest in Peace, 

beristirahatlah dalam damai. Dimata tim kretif Dagadu Djokdja, 

kata damai itu sangat identik dan selaras dengan keberadaan 

kota Yogyakarta yang berhati nyaman. Yogyakarta adalah 

sebuah kota yang tenang, damai, inspiratif, inovatif, dan kreatif. 

Selain menggunaan unsur penggunaan kata, desain ini juga 

menggunakan unsur visual sebagai daya ungkapnya. Namun, 

unsur visual disini hanya berperan sebagai pelengkap saja. 

Unsur visual yang nampak pada desain ini terdiri dari dua.  
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Pertama, visualisasi laki-laki berkumis yang sudah pensiun, 

mengenakan busana kejawen lengkap dengan blangkon, surjan, 

dan jarik. Duduk terkantuk-katuk di kursi goyang sambil 

menikmati hidup dengan tenang. Laki-laki tersebut saking 

nikmatnya bergoyang-goyang di kursi goyang, sampai-sampai 

sandal selop yang dipakainya njepat meloncat dari ujung 

kakinya. Sedangkan, yang kedua visualisasi kursi goyang. Kursi 

goyang yang dipakai oleh laki-laki tersebut mengandung makna 

konotasi santai, sembari mengedepankan kenikmatan badani dan 

jiwani. 

Kode simbolik yang diusung dalam desain ini secara 

keseluruhan mengandung makna konotasi, yang singkatnya 

menceritakan perjalanan kehidupan seseorang. Setelah sekian 

tahun menjadi mahasiswa di Yogyakarta, lalu mencari pekerjaan 

di ibu kota. Saat lebaran mudiknya di Yogyakarta. Menjelang 

usia senja, lagi-lagi bermukim di Yogyakarta.  

Cerita ini merupakan suatu bentuk obsesi sementara orang-

orang yang pernah menikmati hidup di kota Yogyakarta. Bahwa 

kembali ke Yogyakarta dan menikmati hari tua di kota 

Yogyakarta ini selalu menjadi buah impian serta cita-cita 

mereka yang pernah singgah di kota ini. Bahkan ada suatu 

anggapan bahwa, tingkat harapan hidup di Yogyakarta lebih 

lama dari kota lain.   
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Terlepas dari itu semua, keberadaan kota Yogyakarta 

menjadi buah impian bagi semua orang. Karena kota ini 

memberikan sensasi yang berbeda jika dibandingkan dengan 

kota lainnya yakni, memberikan kenyamanan, ketenangan, dan 

kedamaian untuk ditinggali. 

Desain kaos Dagadu Djokdja yang dikategorikan dalam 

kelompok kedua, yakni unsur penggunaan kata, lebih banyak 

mengacu pada bentuk desain modern. “Bentuk desain modern 

ini senantiasa mengedepankan unsur kesederhanaan dengan 

white space yang luas, sehingga memberikan kesan 

keseimbangan yang terkontrol” (Sumbo Tinarbuko, 2009:84). 

Penekanannya lebih pada bentuk horisontal, vertikal, dan 

diagonal. Pola modern yang bercirikan keteraturan, 

kesederhanaan, dan kerapihan geometri. Desain ini 

menunjukkan perpaduan yang seimbang yakni, antara elemen 

bentuk ilustrasi, jenis huruf, warna, latar belakang, dan latar 

depan. Sehingga menghasilkan desain yang apik, unik, dan 

artistik. 

Dari kesemuanya itu menerangkan bahwa, Dagadu Djokdja 

benar-benar concern menerapkan konsep “Smile” di desainnya, 

salah satunya desain dengan  tema “R.I.D Rest in DJOKDJA” 

yang dikemas dengan konsep yang unik, sederhana, 

argumentatif, humor, lucu, dan memberikan informasi. 
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b. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Smile” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi The 

Three Mas Kusir 

 

Gambar 3.10.  

The Three Mas Kusir 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Desain kaos Dagadu Djokdja pada kategori penggunaan kata ini 

dapat dilihat pada karya dengan tema THE THREE MAS KUSIR. 

Desain dikemas dengan gaya poster yang lebih mengedepankan 

unsur penggunaan kata sebagai daya ungkap dari desain ini.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



158 
 

Berikut pemaparan desain kaos versi THE THREE MAS 

KUSIR secara lengkap yang terjabarkan secara jelas dalam ikon, 

indeks, dan simbol berikut ini: 

1. Ikon 

Desain ini lebih didominasi unsur penggunaan kata 

dibandingkan unsur visual. Unsur penggunaan kata akan 

dijabarkan berdasarkan jenis huruf, meliputi:  

a. Jenis Huruf Romein 

Jenis huruf romein, tertera pada teks “THE THREE 

MAS KUSIR”.  

b. Jenis Huruf Miscellaneous  

Jenis huruf miscellaneous, tertera pada teks “poetar-

poetar djokdja naik andong djikalaoe maoe aman bareng 

sadja” dan teks “one for all and all from djokdja”.  

Komponen-Komponen daya ungkap dari desain ini selain 

menggunakan jenis huruf romein dan jenis huruf miscellaneous, 

penggunaan warna juga berperan penting sebagai daya ungkap 

dari desain ini. Terlihat pada penggunaan warna kuning pada 

teks “THE THREE MAS KUSIR”, warna biru pada teks 

“poetar-poetar djokdja naik andong djikalaoe maoe aman bareng 

sadja”, dan warna orange pada teks “one for all and all from 

djokdja”. Keberadaanya tampak terpisah dari backgroud yang 

berwarna putih. 
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2. Indeks 

Unsur penggunaan kata pada desain ini akan dipaparkan 

berdasarkan jenis huruf sebagai kekuatan utama verbalisasi teks 

dari desain ini.  

a. Jenis Huruf Romein 

Jenis huruf romein, garis hurufnya memperlihatkan 

perbedaan antara tebal-tipis dan memiliki kait yang lancip 

pada tiap batang hurufnya. Jenis huruf ini memberikan 

kesan lawasan. Telihat pada tulisan “THE THREE MAS 

KUSIR”.  

b. Jenis Huruf Miscellaneous 

Jenis huruf miscellaneous, jenis huruf ini “bentuknya 

senantiasa mengedepankan aspek dekoratif dan ornamental” 

(Sumbo Tinarbuko, 2009:26). Aspek dekoratif dan 

ornamental yang ditampilkan pada jenis huruf ini lebih 

mengacu pada kesan lawasan. Tertera pada teks “poetar-

poetar djokdja naik andong djikalaoe maoe aman bareng 

sadja”, dan “one for all and all from djokdja”. 

Pada umunya, jenis huruf yang digunakan pada desain ini 

lebih untuk memberikan gambaran kesan lawasan. Namun, gaya 

lawasan disini dikemas secara modern dengan penggunaan kata 

serta visualisasi desain yang unik dan artistik. Unsur lawasan 

juga terlihat dari bahasa yang digunakan yakni menggunakan 
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ejaan lama. Karena Dagadu Djokdja identik dengan kelawasan 

budaya Yogyakarta.  

Selain itu, penggunaan warna yang digunakan pada teks-

teks tersebut adalah suatu bentuk upaya untuk memberikan 

kesan artistik dan disesuaikan dengan contain “THE THREE 

MAS KUSIR”. 

 

3. Simbol 

Unsur penggunaan kata pada desain ini memiliki porsi yang 

lebih besar dibandingkan dengan unsur visual. Karena pada 

desain ini lebih mengedepankan unsur penggunaan kata sebagai 

kekuatan daya ungkap desain kaos Dagadu Djokdja versi THE 

THREE MAS KUSIR.  

Teks “THE THREE MAS KUSIR” adalah sebuah bentuk 

ekspresi dari parodi dan plesetan makna judul film fiksi “THE 

THREE MUSKETEERS”. The Three Musketeers adalah “sebuah 

novel oleh Alexandre Dumas, Pere, serial pertama Maret-Juli 

1844” (http://en.wikipedia.org). Kemudian novel ini diangkat 

menjadi sebuah film fiksi dengan judul The Three Musketeers. 

Film ini menceritakan bahwa di Prancis tepatnya abad ke-17, 

terdapat petualangan seorang pemuda bernama D'Artagnan. Ia 

meninggalkan rumah untuk menjadi penjaga dari penembak. 

Sebenarnya D'Artagnan bukanlah salah satu dari The Three 
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Musketeers. Anggota  The Three Musketeers adalah teman-

teman D'Artagnan yaitu Athos , Porthos , dan Aramis , teman-

teman tak terpisahkan yang hidup dengan motto " semua untuk 

satu, satu untuk semua”. Teks “one for all and all from djokdja” 

juga termasuk sebuah bentuk ekspresi dari parodi dan plesetan 

makna motto atau slogan film fiksi The Three Musketeers yakni 

One For All and All For One.  

Selain unsur penggunaan kata, desain ini menggunakan 

unsur visual sebagai daya ungkapnya. Namun, hanya berperan 

sebagai pelengkap saja. Unsur visual pada desain ini tertera pada 

penggambaran tiga kusir, mengenakan busana seragam kusir 

berwarna merah, hijau, dan biru lengkap dengan blangkon, jarik, 

celana panjang, dan sandal jepit. Diantara tiga kusir tersebut, 

dua diantaranya memegang pecutan untuk kuda yang dipegang 

dibagian belakang. Sedangkan yang satunya tangannya dilipat 

“sidakep”. Kusir adalah “orang yang mengendalikan bendi atau 

dokar atau kereta” (JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 

2001). 

Kode simbolik yang diusung dalam desain ini secara 

keseluruhan mengandung makna konotasi yakni, “poetar-poetar 

djokdja naik andong djikalaoe maoe aman bareng sadja THE 

THREE MAS KUSIR one for all and all for djokdja”.  
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Pemaknaan dari desain ini memberikan suatu pesan kepada 

para wisatawan baik lokal maupun asing, jika ingin putar-putar 

Yogyakarta naik andong mau aman bersama tiga kusir yang siap 

mengantar kemanapun juga, karena motto dari kusir sendiri 

yakni satu untuk semua dan satu untuk Djokdja. Maka dapat 

dipastikan jika ingin berkeliling Yogykarta dijamin aman naik 

andong yang dikemudikan oleh tiga mas kusir.  

Tim kreatif Dagadu Djokdja pada desain ini berhasil untuk 

memanfaatkan moment-moment yakni film fiksi The Three 

Musketeers yang sangat fenomenal dan terus dikenang. 

Dikaitkan dengan nilai-nilai lokal di Yogyakarta salah satunya 

yakni andhong. Andhong (kereta kuda) merupakan “alat angkut 

penumpang yang ditarik oleh seekor kuda” (Bejo Haryono, 

2001:72). Alat transportasi ini dikemudikan oleh kusir dan 

masih banyak beroperasi di Yogyakarta. 

Jika dilihat secara keseluruhan Dagadu Djokdja benar-benar 

concern menerapkan konsep “Smile” pada desain THE THREE 

MAS KUSIR, yang dikemas dengan konsep yang unik, 

sederhana, argumentatif, humor, lucu, dan memberikan 

informasi. 
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C. Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknan Dari “Unique Selling Propositions” 

Konsep “Djokdja” Yang Di Representasikan Dalam Desain Kaos 

Dagadu Djokdja  

Sejak dahulu Yogyakarta dikenal khalayak luas sebagai kota yang 

memiliki banyak daya tarik didalamnya mulai dari kota sejarah, kota 

pariwisata, kota belanja, kota pendidikan, dan kota yang melahirkan banyak 

seniman. Selain itu, Yogyakarta juga menawarkan wisata kuliner yang unik 

dan beragam. Keberadaan kota yang memiliki beragam predikat ini berawal 

dari berdirinya Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1755. Kasultanan 

Yogyakarta dengan rajanya Sultan Hamengku Buwana menjadi cikal bakal 

Yogyakarta. 

Harus diakui, Yogyakarta menyimpan banyak potensi sumber daya 

manusia yang kreatif. Terlihat dengan berdirinya PT. Aseli Dagadu Djokdja 

yang memproduksi kaos yang mengangkat ikon-ikon Yogyakarta sebagai 

Unique Selling Propositions (USP) untuk membedakan dengan produk-

produk kompetitornya. Unique Selling Propositions (USP) Dagadu Djokdja 

salah satunya selalu mengusung konsep “Djokdja” dalam tiap desainnya. 

Kosep Djokdja menurut Marsudi, Creative Director PT. Aseli Dagadu 

Djokdaja, adalah: 

“Untuk menegaskan lokalitas Yogyakarta dengan segala atribut 
didalamnya yang unik dan berbeda” (Marsudi, Creative Director, 
Wawancara Tanggal 25 Februari 2010). 
 
Dalam konsep “Djokdja” desain kaos Dagadu Djokdja akan dianalisis 

berdasarkan unsur penggunaan kata dan unsur visual sebagai daya 
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ungkapnya. Unsur penggunaan kata disini untuk menunjukkan daerah atau 

wilayah tertentu di Yogyakarta yang memiliki ciri khas dan keunikan 

tersendiri. Sedangkan unsur visual digunakan untuk menunjukkan visualisasi 

dari daerah atau wilayah tersebut. Maka dalam desain kaos Dagadu Djokdja 

konsep “Djokdja” unsur penggunaan kata dan unsur visual berperan saling 

melengkapi. 

Lalu untuk menganalisis tanda-tanda yang terdapat pada desain kaos 

Dagadu Djokdja secara rinci dapat digunakan teori Charles Sander Peirce. 

Teori ini membagi tanda-tanda dalam bentuk ikon, indeks, dan simbol. Ikon 

adalah “tanda yang hubungan antara representamen dan objeknya 

berdasarkan pada keserupaan indentitas” (Benny H. Hoed, 2008:20). Indeks 

adalah “tanda yang hubungan antara represantemen dan objeknya 

berdasarkan hubungan antara kontinguitas atau sebab akibat” (Benny H. 

Hoed, 2008:20). Sedangkan yang dimaksud dengan simbol adalah “tanda 

yang hubungan antara represantemen dan objeknya didasari oleh konvensi 

sosial” (Benny H. Hoed, 2008:20). Penggunaan teori-teori tersebut diatas 

tujuannya untuk membantu dalam menganalisis tanda-tanda yang terdapat 

pada desain kaos Dagadu Djokdja konsep “Djokdja” ini.  

Selanjutnya untuk mempermudah dalam menganalisis desain-desain kaos 

Dagadu Djokdja konsep “Djokdja” ini, akan dikelompokkan menurut 

kategori penggunaan kata dan kategori visual seperti apa yang sudah 

dijelaskan diatas. Pengelompokkan desain berdasar kategori penggunaan kata 
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dan kategori visual ini merupakan suatu alternatif untuk mempermudah 

dalam menganalisis desain kaos Dagadu Djokdja supaya lebih tersistematis.  

Berikut desain-desain kaos produksi Dagadu Djokdja yang dikemas 

dengan konsep “Djokdja” yang mengedepankan unsur penggunaan kata dan 

unsur visual sebagai daya ungkapnya. 

 

1. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Djokdja” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

KASONGAN 

 

Gambar 3.11. 

Kasongan 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 
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Desain kaos Dagadu Djokdja versi KASONGAN, dikemas dengan 

gaya poster dengan menggunakan ilustrasi desain yang mengarah pada 

idiom estetik dekoratif. Kekuatan daya ungkap desain kaos Dagadu 

Djokdja ini mengedepakan unsur penggunaan kata dan unsur visual.  

Deskripsi secara jelas desain kaos Dagadu Djokdja versi 

KASONGAN dijabarkan secara spesifik berdasar ikon, indeks, dan 

simbol sebagai berikut: 

a. Ikon 

Desain ini lebih didominasi unsur penggunaan kata dan unsur 

visual. 

1. Kateogi Penggunaan Kata 

Unsur penggunaan kata dijabarkan berdasarkan jenis huruf, 

meliputi:  

a. Jenis Huruf Sans Serif 

Jenis huruf sans serif yang dimodifikasi dengan garis 

huruf bermotif ngerawit (ukel-ukelan atau sulur-suluran) 

telihat pada tulisan “KASONGAN”. 

b. Jenis Huruf Romein 

Jenis huruf romein telihat pada tulisan “KAWASAN 

PECAH BELAH”. 

Elemen-elemen daya ungkap pada desain ini selain 

menggunakan jenis huruf sans serif yang dimodifikasi dengan 

garis huruf bermotif ngerawit dan jenis huruf romein, 
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penggunaan warna pun sangat berperan untuk mendukung 

desain ini. Hal ini terlihat dari penggunaan warna terakota dan 

tersier pada huruf-huruf tersebut.  

2. Kategori Visual 

Unsur visualisasi yang nampak pada desain ini yakni ikon 

kerajinan keramik atau gerabah. Terdiri dari berbagai macam 

mulai dari guci, jambangan, vas bunga, teko, celengan, asbak, 

dan lain-lain. Kesemuanya dikemas dengan dengan  warna 

terakota dan tersier. 

 

b. Indeks 

Dalam indeks, desain ini akan dijabarkan berdasar usur 

penggunaan kata dan unsur visual. 

1. Kategori Penggunaan Kata 

Unsur penggunaan kata pada desain ini dipaparkan 

berdasarkan jenis huruf yang mengacu sebagai kekuatan utama 

verbalisasi teks dari desain ini. 

a. Jenis Huruf Sans Serif  

Jenis huruf sans serif yang dimodifikasi dengan motif 

ngerawit (ukel-ukelan atau sulur-suluran) pada garis 

hurufnya yang memberikan kesan craft dan artistik yang 

disesuikan dengan contain tema desain ini yakni 

KASONGAN. 
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b. Jenis Huruf Romein 

Jenis huruf romein, garis hurufnya memperlihatkan 

perbedaan antara tebal-tipis dan memiliki kaki atau kait 

yang lancip pada tiap batang hurufnya. Telihat pada 

“KAWASAN PECAH BELAH”. 

Penggunaan warna terakota dan tersier pada huruf-huruf 

tersebut diatas adalah suatu bentuk upaya untuk 

menggambarkan kesan craft supaya lebih terlihat artistik. 

2. Kategori Visual 

Visualisasi desain ini menampilkan indeks kerajinan 

keramik atau gerabah. Kerajinan keramik atau gerabah yang 

digambarkan pada desain ini terdiri dari berbagai macam mulai 

dari guci, jambangan, vas bunga, teko, celengan, asbak, dan 

lain-lain.  

Dimana kesemuanya terintegrasi menjadi satu kesatuan 

yang mengandung suatu pemaknaan mengenai gambaran 

kerajinan keramik atau gerabah yang sangat bervariasi, unik, 

artistik, dan bercita rasa seni yang tinggi. Sedangkan 

penggunaan warna terakota dan tersier disini lebih untuk 

menunjukkan kesan craft dan artistik.  

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



169 
 

c. Simbol 

Secara keseluruhan desain ini dikemas dengan gaya modern 

dengan unsur penggunaan kata dan visualisasi yang sangat 

sederhana. Dimana kesemuanya itu saling melengkapi satu sama 

lain. Dengan hasil yang artistik dan sedap dipandang. Menilik karya 

desain kaos Dagadu Djokdja yang dikategorikan dalam bentuk unsur 

penggunaan kata sebagai daya ungkapnya, terlihat pada teks 

“KASONGAN KAWASAN PECAH BELAH”. Teks “KASONGAN 

KAWASAN PECAH BELAH” menggambarkan bahwa Kasongan 

adalah kawasan pecah belah, yang merupakan sentra industri 

kerajinan keramik atau gerabah paling besar di Yogyakarta.   

Selain menggunakan unsur penggunaan kata, desain ini juga 

menggunakan unsur visual sebagai daya ungkapnya. Unsur visual 

yang nampak pada desain ini yakni visualisasi kerajinan keramik 

atau gerabah. Terdiri dari berbagai macam mulai dari guci, 

jambangan, vas bunga, teko, celengan, asbak, dan lain-lain.  

Kode simbolik yang diusung dalam desain tema KASONGAN 

secara keseluruhan mengandung makna konotasi, yang singkatnya 

menggambarkan daerah tujuan wisata di wilayah kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal sebagai sentra industri 

kerajinan keramik atau gerabah paling besar di Yogyakarta yakni 

Kasongan. Tempat ini tepatnya “terletak di Desa Bangunjiwo, 
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Kecamatan Kasikan, berjarak sekitar 6 kilometer dari kota 

Yogyakarta” (Achmad Djunaedi, 2004:48).  

Sebagian besar penduduk di dusun Kasongan bermata 

pencaharian sebagai pengrajin keramik atau gerabah dan telah 

menghasilkan berbagai macam produk mulai dari dari guci dengan 

beragam motif (burung merak, naga, bunga mawar, dan bayak 

lainnya), pot berbagai ukuran (dari yang kecil hingga seukuran bahu 

orang dewasa), jambangan, vas bunga, tempat lilin, teko, celengan, 

souvenir, hiasan dinding, dan lain-lain. Hasil kerajinan tersebut 

berkualitas bagus. Bahkan pangsa pasar produk keramik Kasongan 

ini hampir delapan puluh persen diekspor ke luar negeri, antara lain 

ke Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, Amerika Serikat, Belanda, 

dan lain-lain.  

Dalam perkembangannya Desa Kasongan, yang dulu menjadi 

tempat produksi, kini berkembang menjadi tempat pemasaran setelah 

berdiri kios-kios show-room. Harga yang dipatok sangatlah 

bervariatif mulai dari yang termurah hingga yang termahal terdapat 

disini. 

Bagi para pengunjung yang bertandang ke wilayah ini tidak 

hanya dapat berbelanja tetapi juga dapat dapat mengenal lebih dekat 

dengan sentra industri ini, yakni melihat secara langsung proses 

pembuatan keramik sambil bertanya jawab dengan pegrajin. 
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Biasanya desa ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan baik itu 

lokal maupun asing yang berkunjung ke Yogyakarta. 

Pada desain ini Dagadu Djokdja benar-benar fokus untuk 

menerapkan konsep “Djokdja” pada desainya, salah satunya desain 

dengan tema “KASONGAN”. Desain menggambarkan daerah 

Kasongan secara jelas dan terperinci, yang dikemas dengan konsep 

yang unik, apik, sederhana, argumentatif, dan sarat akan informasi 

daerah wisata di Djokdja. 
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2. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Djokdja” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

NGASEM 

 

Gambar 3.12.  

Ngasem 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Desain kaos Dagadu Djokdja versi NGASEM, dikemas dengan gaya 

poster dengan didominasi unsur penggunaan kata dan unsur visual 

sebagai kekuatan daya ungkap. Ilustrasi desain pada kaos ini 

menggunakana idiom estetik dekoratif. 
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Berikut deskripsi secara detail desain kaos Dagadu Djokdja versi 

NGASEM dijabarkan secara spesifik berdasar ikon, indeks, dan simbol 

dibawah ini: 

a. Ikon 

Tampilan desain diatas lebih didominasi unsur penggunaan kata 

dan unsur visual yang mengacu pada pendekatan desain yang 

modern dan di combine dengan paduan gaya pop.  

1. Kategori Penggunaan Kata 

Unsur penggunaan kata pada desain ini hanya menggunakan 

jenis huruf sans serif, tetapi perbedaannya hanya pada cara 

penulisaanya.  

a. Jenis Huruf Sans Serif  Yang Ditebalkan (Bold) 

Jenis huruf sans serif  yang ditebalkan (bold), terlihat 

pada teks “NGASEM”.  

b. Jenis Huruf Sans Serif  Yang Tidak Ditebalkan 

Jenis huruf sans serif  yang tidak ditebalkan, terlihat 

pada teks “BEBAS NGOCEH” dan teks “BEBAS 

MESEM”. 

Daya ungkap dari desain ini selain menggunakan jenis 

huruf, penggunaan warna sangat berperan sebagai daya ungkap 

dari desain ini. Terlihat penggunaan warna orange dengan 

backgroud berwarna kream pada teks “NGASEM”. Serta 
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penggunaan warna kream dengan backgroud berwarna orange 

pada teks “BEBAS NGOCEH” dan “BEBAS MESEM”.  

2. Kategori Visual 

Kategori visual desain ini menggunakan idiom estetik 

dekoratif. Tanda visualnya terdiri dari dua ikon yakni ikon 

burung dan ikon mahkota.  

a.  Ikon Burung 

Ikon burung yang digambarkan pada desain ini yakni 

burung Garuda. Dikemas dengan perpaduan waran orange 

dan kream.  

b.  Ikon Mahkota 

Ikon mahkota yang digambarkan pada desain ini bukan 

sembarang mahkota pada umumnya karena, mahkota yang 

digunakan pada desain ini mengadopsi mahkota Kasultanan 

Yogyakarta.  

 

b. Indeks 

Desain ini lebih mengedepankan unsur penggunaan kata dan 

unsur visual sebagai daya ungkap.  

1. Kategori Penggunaan Kata 

Jika dilihat dari jenis hurufnya, desain ini menggunakan 

jenis huruf yang sama yakni jenis huruf sans serif. Namun, 

perbedaannya terletak pada cara penulisannya. 
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a.  Jenis Huruf Sans Serif  Yang Ditebalkan ( Bold) 

Teks ditulis dengan menggunakan jenis huruf sans serif 

yang ditebalkan (bold). Ciri dari huruf  yang terlihat pada 

teks “NGASEM” ini garis tubuhnya sama-sama tebal, tidak 

mempunyai kait, berkarakter eksklusif dan terkesan resmi.  

b.  Jenis Huruf Sans Serif  Yang Tidak Ditebalkan 

Selajutnya, jenis huruf sans serif  yang tidak 

ditebalkan. Garis hurufnya sama tebal serta tidak memiliki 

kait, dan berkarakter kokoh. Terlihat pada teks “BEBAS 

NGOCEH” dan teks “BEBAS MESEM”.  

Penggunaan warna pada desain ini lebih didominasi warna 

orange dan kream, yang lebih menyesuikan pada contain 

“NGASEM” dan supaya terlihat artistik. Tujuannya supaya 

pesan pada desain ini dapat mudah ditangkap.  

2. Kategori Visual 

Visualisasi yang nampak pada desain ini terdiri dari dua 

indeks yakni indeks burung dan indeks mahkota. 

a. Indeks Burung 

Visualisasi indeks burung pada desain ini adalah 

burung garuda. Burung Garuda hanya terdapat di Indonesia 

dan sekaligus sebagai lambang negara bangsa Indonesia 

yang penuh dengan arti dan makna yang sangat mendalam 

bagi bangsa Indonesia. 
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Sedangkan warna orange dan kream yang digunakan 

untuk mengemas indeks burung ini, lebih menggambarkan 

kesan artistik.  

b.  Indeks Mahkota 

Indeks mahkota yang digambarkan pada desain ini 

adalah mahkota yang diadopsi dari mahkota Kasultanan 

Yogyakarta dengan rajanya Sultan Hamengku Buwana 

yakni “mahkota bersayap emas lambang kraton 

Yogyakarta” (Djoko Dwiyanto, 2009:3). Mahkota pada 

desain ini dikemas dengan warna orange dan kream. 

 

c. Simbol 

Desain dengan tema NGASEM ini secara keseluruhan dikemas 

dengan sangat sederhana dan artistik dimana lebih didominasi unsur 

penggunaan kata dan unsur visual. Unsur penggunaan kata pada 

desain ini tertera pada teks “NGASEM BEBAS NGOCEH BEBAS 

MESEM” lebih mengarah pada gambaran NGASEM sebagai pasar 

tradisional yang menjual berbagai macam burung yang sangat 

menarik di Yogyakarta. Kicauan burung, berbaur dengan suara para 

pembeli yang menawar harga burung yang disukai, merupakan 

atraksi tersendiri yang khas dari pasar Ngasem ini. Oleh sebab itu, di 

pasar Ngasem semua dapat bebas ngoceh dan bebas mesem. 
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Sementara itu, unsur visual yang nampak pada desain ini 

meliputi visualisasi burung dan mahkota. Dimana visualisasi tersebut 

terintegrasi menjadi satu kesatuan yang menggambarkan Ngasem 

sebagai pasar tradisional kuno klasik yang menjual berbagai macam 

burung yang terletak didaerah kraton Yogykarta.  

Secara keseluruhan kode simbolik yang ditawarkan pada desain 

ini menggambarkan pasar Ngasem sebagai pasar burung kuno yang 

klasik yang terdapat di Yogyakarta. Menurut cerita masyarakat 

tempat yang saat ini menjadi Pasar Ngasem, dahulu tempat ini 

banyak ditumbuhi pohon asam yang rindang. Masyarakat sering kali 

berkumpul ditempat tersebut karena udaranya yang sejuk dan teduh, 

sambil melakukan kegiatan jual beli.  

Seiring dengan berjalannya waktu, tempat ini menjadi pasar. 

Konon diceritakan bahwa di sekitar pasar Ngasem terdapat lorong-

lorong milik Kraton yang berfungsi sebagai benteng pertahanan, 

ketika prajurit kraton dikejar oleh musuh, dapat mengelabuhinya 

dengan berpura-pura sebagai pedangang. 

Pasar Ngasem “letaknya yang tidak jauh dari Kraton (400 meter 

disebelah barat Kraton) dan sebelah utara Taman Sari dimaksudkan 

agar para bangsawan mudah mengaksesnya” (Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Yogykarta, 2007: 19). Setelah kuda sebagai alat 

transportasi dan keris sebagai senjata, burung ada diposisi ketiga 

yakni sebagai pengukur status sosial masyarakat pada saat itu. 
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Sekitar tahun 1960’an, pasar Ngasem semakin identik dengan 

burung setelah pedagang-pedagang burung dari pasar Bringharjo 

direlokasi ketempat ini. Maka bukan hal yang mengherankan banyak 

turis menyebut pasar Ngasem dengan bird market, karena areal 

perdagangan burung sepertiga dari luas pasar. 

Pasar Ngasem menawarkan berbagai macam burung dengan 

segala keindahan bentuk dan kicauannya mulai dari, burung perkutut 

(yang dahulu banyak laris dibeli oleh para bangsawan), merpati, 

kutilang, kepodang, emprit, prenjak, jalak, parkit, dan lain-lain. Jika 

berkujung ke pasar ini akan dapat melihat secara langsung 

pertunjukan keahlian burung merpati untuk terbang kembali ke 

kandang (dalam bahasa jawa disebut dengan “nggabur doro”) serta 

adu kemerduan kicauan berbagai macam burung. “Di samping segala 

jenis burung dan perlengkapannya, di pasar itu juga dijual satwa lain 

seperti berbagai macam ikan hias, unggas, dan beberapa binatang 

peliharaan lainnya” (Tourism, Art and Culture Office Yogyakarta 

City, 2006:12).  

Melihat karya desain Dagadu Djokdja dengan tema “NGASEM” 

terlihat jelas konsep “Djokdja” yang memberikan informasi 

mengenai pasar Ngasem sebagai pasar burung kuno yang klasik di 

Yogyakarta. Digambarkan dengan sangat unik, nge-pop, dan 

argumentatif.  
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3. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Djokdja” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi 

KLITHIKAN BIG SALE! 

 

Gambar 3.13. 

Klithikan Big Sale! 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Melihat desain kaos Dagadu Djokdja dengan tema KLITIKAN BIG 

SALE! dikemas dengan gaya poster yang mengedepankan unsur 

penggunaan kata dan unsur visual sebagai daya ungkap dari desain ini. 

Ilustrasi desain pada kaos ini menggunakana idiom estetik dekoratif. 
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Berikut pemaparan desain kaos versi KLITIKAN BIG SALE! secara 

lengkap yang terjabarkan secara jelas dalam ikon, indeks, dan simbol 

berikut ini: 

a. Ikon 

Desain ini lebih didominasi unsur penggunaan kata dan unsur 

visual.  

1. Kategori Penggunaan Kata 

Hal ini terlihat pada penggunaan jenis huruf sans serif, 

namun perbedaannya hanya pada cara penulisaanya, meliputi:  

a.  Jenis Huruf Sans Serif  Yang Ditebalkan (Bold) 

Jenis huruf sans serif yang ditebalkan (bold), terlihat 

pada teks “KLITIKAN BIG SALE”, “terjamin?”, 

“pretelan?”, “utuh?”, “baru?”, “bekas?”, “aseli?”, “palsu?”, 

dan teks ......?  

b.  Jenis Huruf Sans Serif Yang Tidak Ditebalkan 

Jenis huruf sans serif yang tidak ditebalkan, terlihat 

pada teks “PASAR BRINGHARJO, JALAN 

MANGKUBUMI, ASEM GEDHE, JALAN TAMANSARI, 

PAKUALAMAN”. 

Daya ungkap desain ini selain menggunakan jenis huruf 

sans serif  baik yang ditebalkan maupun yang tidak ditebalkan, 

penggunaan warna juga berperan sebagai daya ungkap desain 

ini. Terlihat penggunaan warna hitam dengan backgroud 
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berwarna merah pada teks “KLITIKAN BIG SALE!”, warna 

putih dengan backgroud berwarna merah pada teks “PASAR 

BRINGHARJO, JALAN MANGKUBUMI, ASEM GEDHE, 

JALAN TAMANSARI, PAKUALAMAN”, dan warna hitam 

dengan backgroud berwarna putih pada teks “terjamin?”, 

“pretelan?”, “utuh?”, “baru?”, “bekas?”, “aseli?”, “palsu?”, dan 

teks ......?. Teks-teks tersebut keberadaannya tampak terpisah 

dari latar yang keseluruhan berwarna putih. 

2. Kategori Visual 

Visualisasi yang nampak pada desain ini menggambarkan 

ikon televisi. Mulai dari televisi yang terjamin kualitasnya, 

televisi yang pretelan, televisi yang masih utuh, televisi yang 

baru, televisi yang sudah bekas, televisi aseli, televisi palsu, dan 

televisi yang berasal dari hasil curian.  

 

b. Indeks 

Desain disini lebih mengedepankan unsur penggunaan kata dan 

unsur visual sebagai daya ungkap dari desain ini.  

1. Kategori Penggunaan Kata 

Jika dilihat dari jenis hurufnya desain ini menggunakan 

jenis huruf yang sama yakni jenis huruf sans serif, perbedaannya 

hanya pada cara penulisannya. 
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a.  Jenis Huruf Sans Serif  Yang Ditebalkan (Bold) 

Disini teks ditulis dengan menggunakan jenis huruf 

sans serif yang ditebalkan (bold). Jenis huruf ini memiliki 

ciri-ciri meliputi: garis tubuhnya sama-sama tebal, tidak 

mempunyai kait, dan berkarakter lugas. Terlihat pada teks 

“KLITIKAN BIG SALE!”, “terjamin?”, “pretelan?”, 

“utuh?”, “baru?”, “bekas?”, “aseli?”, “palsu?”, dan teks 

......?  

b.  Jenis Huruf Sans Serif  Yang Tidak Ditebalkan 

Jenis huruf sans serif yang tidak ditebalkan. Ciri-

cirinya, garis hurufnya sama tebal, tidak memiliki kait, dan 

berkarakter lugas. Terlihat pada teks “PASAR 

BRINGHARJO, JALAN MANGKUBUMI, ASEM 

GEDHE, JALAN TAMANSARI, PAKUALAMAN”. 

Selain menggunakan jenis huruf, penggunaan warna 

berperan penting sebagai daya ungkap dari desain ini. Terlihat 

pada penggunaan warna hitam tebal dengan backgroud 

berwarna merah teks “KLITIKAN BIG SALE!”, tujuannya 

supaya teks tersebut terlihat menonjol dibandingkan teks 

lainnya. Lalu penggunaan warna putih dengan backgroud 

berwarna merah pada teks “PASAR BRINGHARJO, JALAN 

MANGKUBUMI, ASEM GEDHE, JALAN TAMANSARI, 
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PAKUALAMAN”, penggunaan warna tersebut untuk 

menunjukan kesan artistik.  

Sedangkan yang terakhir yakni penggunaan warna hitam 

dengan backgroud berwarna putih pada teks “terjamin?”, 

“pretelan?”, “utuh?”, “baru?”, “bekas?”, “aseli?”, “palsu?”, dan 

teks “......?” mengarah pada kesederhaan supaya pesan pada teks 

tersebut dapat mudah ditangkap. Masing-masing teks tersebut 

diatas posisinya tampak terpisah dengan keseluruhan latar 

berwarna putih, supaya terlihat dinamis.  

2. Kategori Visual 

Unsur visual yang ditampilkan pada desain ini adalah 

indeks televisi. Indeks televisi adalah salah satu barang 

elektronik yang dijual di Pasar Klitikan. Pasar Klitikan menjual 

televisi mulai dari televisi yang terjamin kualitasnya, televisi 

yang pretelan, televisi yang masih utuh, televisi yang baru, 

televisi yang sudah bekas, televisi aseli, televisi palsu, dan 

televisi yang berasal dari hasil curian.  

 

c. Simbol 

Desain tema KLITIKAN BIG SALE! ini lebih mengedepankn 

unsur penggunaan kata dan unsur visual yang mengandung 

pemaknaan yang menggambarkan bahwa Klitikan adalah nama dari 

sebuah pasar di Yogyakarta tepatnya bernama Pasar Klitikan 
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Pakuncen. Pedagang Pasar Klitikan merupakan hasil relokasi dari 

PKL di Pasar Bringharjo, Jalan Mangkubumi, Asem Gedhe, Jalan 

Tamansari, dan Pakualaman. Pasar ini menjual beragam barang salah 

satunya televisi dengan sale yang besar-besaran. Mulai dari barang 

yang terjamin kualitasnya, barang pretelan, barang yang masih utuh, 

barang baru, barang bekas, barang aseli, barang palsu, dan ada juga 

yang menjual barang yang diperoleh dari hasil curian. Disinilah letak 

keunikan Pasar Klitikan jika dibandingkan dengan pasar pada 

umunya.  

Kode simbolik yang diusung dalam desain ini secara 

keseluruhan mengandung makna konotasi, yang singkatnya 

menggambarkan Pasar Klitikan atau lebih tepatnya bernama Pasar 

Klitikan Pakuncen yang berlokasi di JL. HOS. Cokroaminoto No. 84 

Yogyakarta. Dibangunnya pasar ini oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta dilatar belakangi oleh dua hal: Pertama, “Untuk 

memperdayakan potensi pedagang, khusunya PKL Klitikan yang 

sebelumnya tersebar diberbagai lokasi, menjadi pedagang formal 

pada suatu tempat yang representatif” (Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Yogyakarta, 2007:64). Awalnya pedangang Pasar Klitikan 

Pakuncen adalah hasil dari relokasi dari beberapa PKL yang telah 

disebutkan diatas mulai dari PKL dari  Pasar Bringharjo, Jalan 

Mangkubumi, Asem Gedhe, Jalan Tamansari, dan Pakualaman.  
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Sedangkan yang kedua yakni, “Untuk mendukung Jogjakarta 

sebagai kota wisata khususnya dalam pengembangan wisata belanja” 

(Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, 2007:64). Keunikan 

jenis dagangan yang ditawarkan oleh pedagang-pedagang di Pasar 

Klitikan Pakuncen dapat dijadikan sebagai alternatif tempat wisata 

baru di Yogyakarta. 

Awal mulanya jenis dagangan Klitikan, yakni berupa barang 

yang kalau dilempar mengeluarkan suara “klithik”. Lalu pada 

perkembangannya semua barang yang merupakan bagian dari suatu 

peralatan baik barang bekas yang sudah dianggap tidak bermanfaat 

maupun barang baru, maka disebut “klithikan”. Keunikannya, 

barang-barang yang sulit diperoleh di toko-toko pada umumnya, 

justru akan mudah didapat di Pasar Klitikan ini. Sedangkan keunikan 

lainnya, yaitu saat melakukan aktifitas jual beli pedagang Klitikan 

selalu duduk lesehan, dengan tidak menggunakan kursi. Disamping 

jenis dagangan klitikan, di pasar ini juga diperjualbelikan Hand 

Phone, berbagai alat elektronik, helm, onderdil, pakaian, makanan, 

dan minuman. 

Dengan adanya penjelasan mengenai Pasar Klitikan diatas jadi 

sangatlah jelas bahwa Dagadu Djokdja juga ikut berperan dalam 

mempromosikan Pasar Klitikan sebagai pasar yang wajib untuk 

dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing jika berkunjung ke 

Yogyakarta. Selain itu, Dagadu Djokdja dalam desain ini benar-
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benar telah menerapkan konsep “Djokdja” dengan memberikan 

informasi mengenai Pasar Klitikan dengan kemasan yang unik, 

artistik, dan dinamis. Tujuannya supaya tidak terlihat monoton atau 

biasa-biasa saja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



187 
 

4. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Djokdja” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi S’ATE 

DJOKDJA 

 

Gambar 3.14.  

S’ate Djokdja 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Desain yang dikemas dengan menggunakan pendekatan desain 

kartun ini, digarap dengan gaya poster yang lebih mengedepakan unsur 

penggunaan kata dan unsur visual sebagai daya ungkapnya. Sedangkan 

dari sisi ilustrasi desain yakni menggunakan idiom estetik dekoratif. 
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Berikut penjelasan lebih rinci mengenai desain dengan tema “S’ATE 

DJOKDJA” berdasar ikon, indeks, dan simbol sebagai berikut: 

a. Ikon 

Penggambaran ikon disini lebih mengarah pada unsur 

penggunaan kata dan unsur visual. 

1.  Kategori Penggunaan Kata 

Unsur penggunaan kata yang dipakai pada desain ini yakni 

jenis huruf kartun. Dimana penggunaan jenis huruf kartun 

disesuikan dengan contain dari tema yang diangakat dalam 

desain S’ATE DJOKDJA. Tertera pada teks “S’ATE 

DJOKDJA”, “NYAM...”, “ENAK...”, dan teks “JL IMOGIRI 

S’ENTRA INDUSTRI S’ATE”. 

Warna yang digunakan, yakni menggunakan warna yang 

disesuaikan dengan contain S’ATE DJOKDJA.  

2. Kategori Visual 

Visualisasi desain ini menggambarkan ikon seorang laki-

laki yang digambarkan dari beberapa sisi mulai dari tampak 

samping dan tampak depan yang memperlihatkan ekspresi 

memakan sate dengan lahapnya.  

 

b. Indeks 

Dominasi unsur penggunaan kata dan unsur visual pada desain 

versi S’ATE DJOKDJA sangat terlihat jelas. 
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1. Kategori Penggunaan Kata 

Unsur penggunaan kata yang digunakan pada desain ini 

yakni jenis huruf kartun. Seperti teks “S’ATE DJOKDJA”, 

“NYAM...”, “ENAK...”, dan teks “JL IMOGIRI S’ENTRA 

INDUSTRI S’ATE”. Penggunaan jenis huruf kartun ini lebih 

ditunjukan supaya pesan yang akan disampaikan pada desain ini 

dapat mudah dicerna dan ditangkap dengan mudah.  

Selain jenis huruf, penggunaan warna juga sangat 

berpengaruh dalam desain ini. Warna yang digunakan lebih 

disesuikan dengan konsep awal dari desain ini yakni kartun. 

2. Kategori Visual 

Unsur visual disini lebih mengarah pada pendekatan desain 

kartun era 50’an yang nampak terlihat pada indeks kartun 

seorang laki-laki yang sedang memakan sate dengan lahap. 

Penggambaran kartun seorang laki-laki ini, digambarkan dari 

beberapa sisi mulai dari tampak samping dan tampak depan 

yang memperlihatkan ekspresi orang yang memakan sate. 

 

c. Simbol 

Unsur penggunaan kata dan unsur visual yang nampak pada 

desain ini secara keseluruhan mengandung suatu pemaknaan. 

Dimana kode simbolik disini menggambarkan pusat sentra sate di 

Djokdja Jl. Imogiri, tepatnya terletak di sepanjang Jl. Imogiri Timur 
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mulai dari perempatan jalan lingkar selatan ke arah kompleks 

makam raja-raja di Imogiri, terdapat puluhan warung sate yang 

menawarkan sate kambing. Bahkan orang yang tinggal disekitar  

daerah itu menyebutnya dengan “Jalan Sate”.  

Menu yang disajikan memiliki keunikan yang sangat khas dari 

daerah ini, yaitu ’sate klathak’. Keunikan dari sate klathak ini bukan 

pada rasanya tetapi lebih pada cara memasak dan penyajiannya, 

yakni sate kambing muda dengan bumbu garam dan sedikit merica. 

Potongan daging-daging itu kemudian ditusuk dengan kawat dari 

jeruji sepeda, lalu dibakar dengan bara arang yang panasnya sedang 

untuk mendapatkan efek matang menyeluruh. Lalu saat dibakar sate 

tersebut akan berbunyi “Klathak Klathak!” karena garamnya 

terbakar. Selain menu Sate klathak juga disajikan menu sate bumbu, 

thenkleng, kikil, lelung, tongseng, nasi goreng kambing, dan lain-

lain. Tapi yang spesial dan khas Djokdja adalah Sate Klathak yang 

sudah tidak diragukan lagi rasanya. 

Desain ini secara tidak langsung menawarkan alternatif tujuan 

wisata kuliner khas Yogykarta yakni Sate Klatak Jalan Imogiri yang 

terkenal akan keunikannya dan citra rasa satenya yang enak. Disini 

Dagadu Djokdja telah menerapkan konsep “Djokdja” dengan 

kemasan yang unik, menarik, dan informatif 
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5. Analisis Semiotika Simbol-Simbol Sosial Dan Pemaknaan Dari 

“Unique Selling Proposition” Konsep “Djokdja” Yang Di 

Representasikan Dalam Desain Kaos Dagadu Djokdja Versi PASAR 

KEMBANG 

 

Gambar 3.15.  

Pasar Kembang 

 

 

Sumber: PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

Desain yang dikemas dengan gaya poster ini lebih mengedepankan 

unsur penggunaan kata dan unsur visual sebagai daya ungkapnya. Dari 

sisi ilustrasi desain menggunakan idiom estetik dekoratif.  
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Penjelasan secara detail desain dengan tema “PASAR KEMBANG” 

ini akan dijabarkan lebih rinci berdasarkan ikon, indeks, dan simbol 

sebagai berikut: 

a. Ikon 

Ikon yang digunakan pada desain ini lebih mengarah pada 

penggunaan kata dan unsur visual, seperti yang terlihat pada desain 

ini. 

1. Kategori Penggunaan Kata 

Penggunaan kata pada desain ini terdiri dari jenis huruf 

miscellaneus dan jenis huruf sans serif. 

a.  Jenis Huruf Miscellaneus 

Jenis huruf miscellaneus, terlihat pada teks “PASAR 

KEMBANG”. 

b. Jenis Huruf Sans Serif 

Jenis huruf sans serif, tertera pada teks “KAMPOENG 

PELANTJONG”.  

Penggunaan jenis huruf yang digunakan pada desain ini 

lebih disesuikan dengan contain PASAR KEMBANG. 

Sedangkan dari sisi warna yang digunakan lebih kearah artistik  

2. Kategori Visual 

Unsur visualisasi pada desain ini yakni ikon kembang atau 

bunga. Kembang atau bunga disini dikemas dengan sangat 

sederhana. 
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b. Indeks 

Desain ini mengedepakan unsur penggunaan kata dan unsur 

visual sebagai daya ungkapnya. 

1. Kategori Penggunaan Kata 

Jenis huruf yang digunakan pada desain ini untuk lebih 

jelasnya meliputi: 

a. Jenis Huruf Miscellaneus 

Jenis huruf miscellaneus tertera pada teks “PASAR 

KEMBANG” ini lebih mementingkan dari segi nilai 

hiasnya. Bentuknya mengedepankan aspek dekoratif dan 

ornamental. 

b. Jenis Huruf Sans Serif 

Jenis huruf sans serif yang dipakai pada teks 

“KAMPOENG PELANTJONG” ini ciri-ciri hurufnya sama 

tebal dan tidak memiliki kait pada batang hurufnya. 

Penggunaan jenis huruf miscellaneus dan sans serif ini 

kesemuanya menggambarkan kesan lawasan yang disesuikan 

dengan bahasa lawasan yang digunakan pada teks tersebut yang 

menggunakan ejaan lama. Lalu dari sisi warna yang digunakan 

lebih kearah artistik. 
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2. Kategori Visual 

Unsur visual pada desain ini yakni indeks kembang atau 

bunga. Gambar kembang menunjukkan nama lokasi dari Pasar 

Kembang.  

 

c. Simbol 

Unsur penggunaan kata pada desain ini terlihat pada teks 

“PASAR KEMBANG KAMPOENG PELANTJONG” 

menggambarkan Pasar Kembang atau bisa disingkat Sarkem sebagai 

kawasan homestay dan hotel bagi para pelancong karena dekat 

dengan Stasiun Kereta Api Tugu dan Jl. Malioboro. Selain itu, Pasar 

Kembang (Sarkem) dikenal sebagai sebuah lokalisasi WTS. Inilah 

ciri khas dari Pasar Kembang Yogyakarta. Sedangkan unsur visual 

berupa visualisasi kembang atau bunga lebih menunjukan nama 

lokasi dari Pasar Kembang tersebut.  

Secara keseluruhan kode simbolik yang digambarkan pada 

desain ini mengandung suatu pemaknaan yang menjelaskan Pasar 

Kembang (Sarkem). Pasar Kembang yang dimaksudkan disini bukan 

pasar yang menjual kembang atau bunga. “Pasar ini disebut dengan 

Pasar Kembang karena lokasinya di Jl. Pasar Kembang” (Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Yogykarta, 2007:50). Dahulu di kawasan 

tersebut banyak terdapat pedagang kembang atau bunga, namun 

sudah direlokasi di daerah Kota Baru (didepan RRI Kota Baru). 
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Secara sekilas Pasar Kembang tidak nampak seperti pasar 

tradisional pada umumnya yang berupa kios dalam satu blok 

bangunan pasar, tetapi lebih nampak seperti sederetan homestay, 

hotel, dan pertokoan yang berderet-deret disepanjang Jl. Pasar 

Kembang. Lokasi Pasar Kembang sangat strategis, karena 

berdekatan dengan Jalan Malioboro dan Stasiun Kereta Api Tugu 

Yogyakarta. Oleh sebab itu, maka banyak para pelancong yang 

tinggal dikawasan ini. “Pelancong (excursionist) adalah pengunjung 

sementara yang tinggal di negara yang dikunjungi kurang dari 24 

jam” (Kodhyat, 1996:4).  

Kawasan Pasar Kembang selain dikenal sebagai kampung 

pelancong, juga dikenal sebagai tempat lokalisasi atau prostitusi di 

Yogyakarta. Karena para pelancong atau “tamu” yang menginap di 

hotel atau di homestay ini biasanya mereka meminta untuk diantar ke 

Sarkem. Maka homestay, hotel, dan tempat prostitusi ini berada pada 

satu lokasi yang sama, yakni di Jl. Kembang. 

Pasar Kembang atau sarkem berdiri sejak tahun 1818 itu artinya 

sudah ada sejak jaman Belanda. Keberadaan prostitusi ini diperkasai 

oleh pemerintahan Belanda pada saat itu dengan harapan, jika 

seluruh buruh pembuat jalan kereta api sudah menerima upah dari 

hasil keringatnya, maka diharapkan mereka menghabiskan gajinya 

ke lokalisasi yang diciptakan oleh pemerintah Belanda. Sehingga 
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dari sini perputaran uang tetap kembali lagi ke pemerintah Belanda 

di Yogyakarta pada saat itu.  

Para pengunjung atau wisatawan domeseks pasar esek-esek ini 

akan mendapatkan kenikmatan seks yang hanya didapat sesaat saja, 

namun efek jangka panjangnya dapat terserang HIV-AIDS atau 

penyakit kelamin lainnya. 

Desain PASAR KEMBANG ini menggambarkan keunikan 

pasar yang berbeda dengan pasar pada umumnya. Inilah sisi 

Yogyakarta jika dilihat dari kacamata yang berbeda. Dari desain ini 

Dagadu Djokdja menerapkan konsep “Djokdja” pada tema desain 

PASAR KEMBANG dengan sederhana dan informatif, tampa 

merusak ruh Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, kesopanan, kesusilaan, 

dan agama. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Studi analisis semiotika yang dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis semiotika model Charles Sanders Peirce dapat digunakan untuk 

menganalisis simbol-simbol sosial dan pemaknaan dari Unique Selling 

Propositions konsep “Smart, Smile, dan Djokdja” yang direpresentasikan 

dalam desain kaos Dagadu Djokdja. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam 

penelitian ini, adalah: 

1. Simbol-simbol sosial dan pemaknaan dari Unique Selling Propositions 

konsep “Smart” yang direpresentasikan dalam desain kaos Dagadu 

Djokdja mengandung suatu informasi up to date mengenai fenomena 

kekinian yang marak dan booming terjadi di sekitar masyarakat, dikemas 

dengan cara ke Dagaduan dengan bahasan Djokdja secara unik, 

argumentatif, dan menghibur. Baik kategori visual maupun kategori 

penggunaan kata sebagai daya ungkap dari pesan yang disampaikan pada 

setiap desain kaos Dagadu Djokdja.  

Kategori visual pada desain kaos Dagadu Djokdja konsep “Smart” 

dianalisis berdasar ikon, indeks, dan simbol. Pertama ikon, tanda yang 

menunjukkan kemiripan terhadap objeknya yang dilihat dari visualisasi 
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gambar pada konsep Smart. Kedua indeks, tanda yang menunjukkan 

hubungan langsung antara tanda dan objeknya yang dilihat dari 

penjelasan visualisasi gambar pada konsep Smart. Ketiga simbol, tanda 

yang menunjukkan hubungan dengan objeknya berdasarkan kesepakatan 

yang dilihat dari pemaknaan unsur visual secara keseluruhan pada konsep 

Smart, dimana unsur penggunaan kata pada kosep Smart hanya sebagai 

pendukung. 

Selanjutnya dari sisi kategori penggunaan kata pada desain kaos Dagadu 

Djokdja konsep “Smart” dianalisis berdasar ikon, indeks, dan simbol. 

Pertama ikon, tanda yang menunjukkan kemiripan terhadap objeknya 

yang dilihat dari jenis huruf pada konsep Smart. Kedua indeks, tanda 

yang menunjukkan hubungan langsung antara tanda dan objeknya yang 

dilihat dari penjelasan jenis huruf pada konsep Smart. Ketiga simbol, 

tanda yang menunjukkan hubungan dengan objeknya berdasarkan 

kesepakatan yang dilihat dari pemaknaan unsur penggunaan kata secara 

keseluruhan pada konsep Smart, dimana unsur visual pada konsep Smart 

hanya sebagai pendukung. 

Analisis tersebut menunjukkan konsep “Smart” dalam desain kaos 

produksi Dagadu Djokdja yang menjadi Unique Selling Proposition 

(USP) dan sekaligus menjadi keistimewaan produk Dagadu Djokdja 

dibandingkan dengan produk-produk kompetitornya lainnya. 

2. Simbol-simbol sosial dan pemaknaan dari Unique Selling Propositions 

konsep “Smile” yang direpresentasikan dalam desain kaos Dagadu 
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Djokdja mengedepankan unsur plesetan sebagai daya ungkap. Hal ini 

dilatarbelakangi adanya kebiasaan masyarakat Yogyakarta yang gemar 

memplesetkan sesuatu hal yang terduga menjadi tidak terduga dan 

menjadi ciri khas obrolan masyarakat Yogyakarta dalam kesehariannya. 

Konsep “Smile” dikemas dengan menggunakan pendekatan humor yang 

unik dan argumentatif sebagai verbalisasi desain, baik unsur visual 

maupun unsur penggunaan kata.  

Kategori visual pada desain kaos Dagadu Djokdja konsep “Smile” 

dinalisis berdasar ikon, indeks, dan simbol. Pertama ikon, tanda yang 

menunjukkan kemiripan terhadap objeknya yang dilihat dari visualisasi 

gambar pada konsep Smile. Kedua indeks, tanda yang menunjukkan 

hubungan langsung antara tanda dan objeknya yang dilihat dari 

penjelasan visualisasi gambar pada konsep Smile. Ketiga simbol, tanda 

yang menunjukkan hubungan dengan objeknya berdasarkan kesepakatan 

yang dilihat dari pemaknaan unsur visual secara keseluruhan pada konsep 

Smile, dimana unsur penggunaan kata pada kosep Smile hanya sebagai 

pendukung. 

Selanjutnya dari sisi kategori penggunaan kata pada desain kaos Dagadu 

Djokdja konsep “Smile” dianalisis berdasar ikon, indeks, dan simbol. 

Pertama ikon, tanda yang menunjukkan kemiripan terhadap objeknya 

yang dilihat dari jenis huruf pada konsep Smile. Kedua indeks, tanda 

yang menunjukkan hubungan langsung antara tanda dan objeknya yang 

dilihat dari penjelasan jenis huruf pada konsep Smile. Ketiga simbol, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



200 
 

tanda yang menunjukkan hubungan dengan objeknya berdasarkan 

kesepakatan yang dilihat dari pemaknaan unsur penggunaan kata secara 

keseluruhan pada konsep Smile, dimana unsur visual pada konsep Smile 

hanya sebagai pendukung. 

Analisis tersebut menunjukkan konsep “Smile” dalam desain kaos 

produksi Dagadu Djokdja yang menjadi Unique Selling Proposition 

(USP) dan sekaligus menjadi nilai lebih produk Dagadu Djokdja yang 

tidak dimiliki oleh produk saingannya.   

3. Simbol-simbol sosial dan pemaknaan dari Unique Selling Propositions 

konsep “Djokdja” yang direpresentasikan dalam desain kaos Dagadu 

Djokdja ini untuk menegaskan lokalitas Yogyakarta dengan segala 

atribut didalamnya yang unik dan berbeda. Dalam konsep “Djokdja” 

desain kaos Dagadu Djokdja dianalisis berdasarkan unsur penggunaan 

kata dan unsur visual sebagai daya ungkapnya. Unsur penggunaan kata 

lebih untuk menunjukkan daerah atau wilayah tertentu di Yogyakarta 

yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Sedangkan unsur visual 

digunakan untuk menunjukkan visualisasi dari daerah atau wilayah 

tersebut. Dalam desain kaos Dagadu Djokdja konsep “Djokdja” unsur 

penggunaan kata dan unsur visual berperan saling melengkapi.  

Dalam desain kaos Dagadu Djokdja konsep “Djokdja” memuat tanda-

tanda yang dianalisis berdasar ikon, indeks, dan simbol. Pertama ikon, 

tanda yang menunjukkan kemiripan terhadap objeknya dilihat dari jenis 

huruf dan visualisasi gambar pada konsep Djokdja. Kedua indeks, tanda 
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yang menunjukkan hubungan langsung antara tanda dan objeknya yang 

dilihat berdasarkan penjelasan jenis huruf dan visualisasi gambar pada 

konsep Djokdja. Ketiga simbol, tanda yang menunjukkan hubungan 

dengan objeknya berdasarkan kesepakatan yang dilihat dari pemaknaan 

unsur penggunaan kata dan unsur visual secara keseluruhan pada konsep 

Djokdja. 

Analisis tersebut menunjukkan konsep “Djokdja” dalam desain kaos 

Dagadu Djokdja yang menjadi Unique Selling Propositions (USP) dan 

sekaligus menjadi keunggulan produk Dagadu Djokdja yang tidak 

dimiliki oleh produk saingannya.   

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pustaka bagi PT. Aseli 

Dagadu Djokdja dalam menuangkan simbol-simbol sosial yang dikemas 

secara unik yang sekaligus sebagai Unique Selling Propositions konsep 

“Smart, Smile, dan Djokdja” yang di representasikan dalam desain kaos 

Dagadu Djokdja. 

2. Desain kaos Dagadu Djokdja mengandung simbol-simbol yang dikemas 

dalam konsep “Smart, Smile, dan Djokdja”. Konsep tersebut 

mengandung unsur visual dan unsur penggunaan kata. Saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah dapat mengambil sudut 

pandang penelitian yang berbeda yaitu jika dilihat dari sisi bahasa yang 
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digunakan dalam desain kaos Dagadu Djokdja yang dianalisis 

berdasarkkan teori linguistik Ferdinand de Saussure. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi masyarakat untuk 

menumbuh kembangkan kreatifitas agar dapat dikelola menjadi industri 

kreatif yang menghasilkan profit seperti yang telah dilakukan oleh PT. 

Aseli Dagadu Djokdja.  
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Http://www.indospiritual.com. Berapa Jumlah Anak Tangga Makam Imogiri?. 
Diakses tanggal 17 Maret 2010. 

Http://www.infotempat.com. Museum Jamu Ny. Meneer. Diakses tanggal 22 
Maret 2010. 

Http://www.jawapos.co.id. Ramuan Konflik Tiga Jilid. Diakses tanggal 22 Maret 
2010. 

Http://www.kaskus.us. Pasar Kembang (sarkem), pusat oleh-oleh khas 
Yogyakarta. Diakses tanggal 3 Mei 2010. 

Http://www.korantempo.com. Kepentingan Ekonomi Melibas Bangunan Cagar 
Budaya. Diakses tanggal 22 Maret 2010. 

Http://www.suarakarya-online.com. Warisan Pusaka Indonesia Blangkon Jawa 
Simbol Kepiawaian Seorang Pria. Diakses tanggal 22 Maret 2010. 

Http://www.tembi.org. Keraton Yogyakarta-Pojok Benteng Kulon. Diakses 
tanggal 22 Maret 2010. 

Http://www.tembi.org. Keraton Yogyakarta-Pojok Beteng Wetan. Diakses tanggal 
22 Maret 2010. 

Http://www.wonosari.com. Saat menemukan jati diri melalui surjan. Diakses 
tanggal 22 Maret 2010. 

Http://www.yogyes.com. Prambanan, Candi Hindu Tercantik di Dunia. Diakses 
tanggal 22 Maret 2010. 
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Dokumentasi  

Kantor Pusat PT. Aseli Dagadu Djokdja 

Jalan IKIP PGRI No. 50 Sonopakis Yogyakarta 
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Dokumentasi 

Creative Manager PT. Aseli Dagadu Djokdja  

Helena Maya Windusari  

 

 
 

 

Dokumentasi 

Creative Director PT. Aseli Dagadu Djokdja  

Marsudi  
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Dokumentasi 

Designer PT. Aseli Dagadu Djokdja 

 

 
 

 

Dokumentasi 

Studio Creative PT. Aseli Dagadu Djokdja 
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Dokumentasi 

ULC (Unit Layanan Cepat) PT. Aseli Dagadu Djokdja 
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