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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Batik ialah salah satu kerajinan tangan yang terkenal di Indonesia. Pada 

awal mula perkembangannya, batik diperkenalkan oleh seorang saudagar dari 

Cina yang memulainya dari daerah Cirebon. Pada saat itu batik masih 

menggunakan pewarnaan alami yaitu menggunakan pewarnaan dari kayu, buah-

buahan ataupun bahan alami lainnya. 

Indonesia memang penuh sensasi. Banyak perajin batik tradisional yang 

bertahun-tahun hidup, betapa pun harga batik yang dijual kepada tengkulak tak 

mahal. Ibu-ibu tua itu dengan tekun menggoreskan cantingnya ke selembar kain. 

Ibu-ibu tua itulah yang kemudian menyulap kain putih menjadi bermotif-motif, 

walaupun mereka tak memperoleh banyak uang dari hasil kerjanya yang berhari-

hari itu, toh mereka puas bisa menyalurkan ekspresinya. 

Mereka, para pembatik itu bahkan harus menghadapi tantangan dari 

berbagai penjuru, hanya sekadar untuk mempertahankan hidup. Sebab, teknologi 

modern tak pernah dibayangkannya ketika canting-canting itu tetap saja dipegang 

di tangan kanannya. Tapi, itulah sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya. 

Dari situlah kita mengenal parang rusak, truntum, ceplok, kawung. Dan, mudah-

mudahan generasi muda kita pun masih mengenal berbagai corak dan sebutan 

batik berikut kapan batik jenis tertentu itu dikenakan. 

Di tengah beragamnya batik di Indonesia, Batik Solo yang dinilai 

memiliki motif paling kaya pun masih mempunyai roh. Namun, karena tidak 
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adanya promosi seakan masyarakat Indonesia lebih mengenal batik Pekalongan 

saja. Terlebih Pekalongan mendapat julukan sebagai Kota Batik. 

Hal itu dapat mengakibatkan Solo kehilangan kebudayaan. Padahal jika 

kita lihat dari sejarahnya tentu batik Solo tidak kalah dari batik Pekalongan 

ataupun batik Jogja. Apalagi batik tradisional khas Solo murni buatan tangan yang 

membutuhkan keuletan pembuatnya. Untuk itu batik Solo harus dapat bersaing 

dengan batik-batik lain di Indonesia dan harus lebih gencar mempromosikan 

batiknya. 

Di sini yang akan penulis ambil dalam penulisan ini adalah promosi Solo 

batik Carnival. Adapun alasan penulis memilih event tersebut dikarenakan Solo 

pada khususnya mempunyai kebudayaan yang sangat berpotensi, diadakannya 

event Solo Batik Carnival menjadi salah satu cara untuk menjaga potensi tersebut. 

Namun tujuan dari event ini bisa saja tidak terpenuhi karena kurangnya promosi 

yang dilakukan. 

Yang dimaksud Pemilihan Judul “Promosi Solo Batik Carnival” Melalui 

Desain Komunikasi Visual” adalah untuk mempromosikan Solo Batik Carnival 

kepada masyarakat Indonesia agar lebih mengenal kebudayaan-kebudayaan 

(Batik-batik) di Indonesia khususnya batik Solo. Melalui media cetak dan media 

luar ruang yang meliputi media penunjang (Stationary), media publikasi 

(publication), serta merchandise yang dikomunikasikan melalui promosi secara 

visual. 

 

 

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



 3 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan Masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah, dan mendapatkan 

hasil seperti yang diharapkan. 

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara merancang promosi event “Solo Batik Carnival” yang 

menarik dan efektif kepada masyarakat? 

2. Bagaimana memilih media yang tepat untuk mempromosikan event “Solo 

Batik Carnival” kepada seluruh masyarakat. 

3. Bagaimana acara mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mendukung event 

“Solo Batik Carnival” sehingga tercapai tujuan event tersebut yakni 

mengenalkan batik Solo lebih luas.  

 

C. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan promosi yang di lakukan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk kepentingan “Solo Batik Carnival” maupun 

masyarakat Solo. 

1. Mampu merancang promosi event “Solo Batik Carnival”  yang menarik dan 

efektif kepada masyarakat. 

2. Mampu memilih media yang tepat untuk mempromosikan event “Solo Batik 

Carnival” kepada seluruh masyarakat. 
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3. Mampu mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mendukung event “Solo 

Batik Carnival” sehingga tercapai tujuan event tersebut yakni mengenalkan 

batik Solo lebih luas. 

 

D. Target Visual / Karya 

Target visual dari promosi ini adalah : 

1. Media Lini Atas 

a. Iklan Koran 

b. Iklan Majalah 

c. Baliho 

d. Banner 

e. Street Banner 

f. Website 

2. Media Lini Bawah 

a. Poster 

b. Leafet 

c. X-Banner 

d. Stationary : 

1) Kop surat (letterhead) 

2) Amplop surat (envelope) 

3) Sertifikat (certificate) 

4) Tanda pengenal panitia 
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e. Gimmick / Merchandise 

1) Stiker 

2) Pin 

3) Jam 

4) Mug 

5) Pembatas Buku 

6) Payung 

f. Post card 

g. Kaos 

 

E. Target Market 

Agar promosi yang digunakan dalam memperkenalkan “Solo Batik 

Carnival” kepada masyarakat Indonesia dapat berjalan secara efektif dan efisien 

maka perlu dilakukan perencanaan yang matang, salah satunya adalah 

menentukan siapa target market atau segmentasi pasarnya. 

1. Geografi : Seluruh warga Negara Indonesia. 

2. Demografi : 

a. Agama  : Semua agama yang ada di Indonesia 

b. Jenis kelamin : Pria dan Wanita 

c. Suku dan ras : Semua ras yang ada di Indonesia 

d. Pendidikan : minimal SMU 

e. Umur  : 16 s/d 60 tahun 

f. Kelas social : A, B dan C 
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F. Target Audience 

Target audience adalah target market ditambah dengan faktor-faktor 

psikografis yang ada di sekelilingnya yang mampu mempengaruhi target market 

dalam mengambil keputusan. Juga dapat disebut sebagai khalayak target, yaitu 

para pembeli potencial yang menjadi sasaran bidik iklan. 

Target audience dalam promosi ini adalah masyarakat yang ingin 

menjadikan batik sebagai busana yang lebih trendy dan modern sesuai 

perkembangan zaman dan yang ingin mendecoding produk tradicional ke modern 

sesuai dengan budaya pop. 

 

G. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Dalam mengumpulkan dara yang diperlukan untuk menyelesaikan 

kolokium sebagai konsep tugas akhir ini, penulis menggunakan teknik sebagai 

berikut. 

1. Observasi 

Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis atas kejadian-

kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan 

guna mendukung penelitian yang dilakukan secara umum dimana peneliti 

mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya 

peneliti melakukan observasi yang terfokus, mulai menyempitkan data atau 

informasi yang diperlukan sehingga dapat menemukan pola-pola perilaku dan 

hubungan yang terus menerus terjadi. Observasi dilakukan penulis secara 

langsung di Mataya Arts and Heritage dan di Solo Center Point Foundation. 
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2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah usaha pengumpulan informasi 

dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. Tujuan utamanya ialah 

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan 

penting perusahaan atau organisasi. Untuk memperoleh data yang valid, 

wawancara langsung dilakukan kepada pihak yang terkait yaitu direktur, 

Sekretariat Mataya Arts and Heritages, Solo center Point Foundation, juga 

Dinas pariwisata kota Surakarta. 

 

3. Kajian Dokumen 

Kajian dokumen merupakan sarana bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan membaca proposal SBC 2008, 

surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis atas kebijakan 

tertentu serta bahan-bahan yang lain. Dari data yang terkumpul, penulis kaji 

ulang guna mendapatkan data yang diinginkan. 
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