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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

IV.1   Konsep Verbal 
IV.1.1 Konsep Dasar Buku Panduan Solusi Tangkap Ikan 

Buku Panduan Solusi Tangkap Ikan adalah buku saku yang memiliki 

fungsi sebagai panduan mengapa nelayan tidak boleh menggunakan alat 

cantrang yang merusak lingkungan dan dampak apa yang didapatkan dari 

perusakan lingkungan. Buku ini dibuat ukuran buku saku agar lebih mudah 

membawanya bagi nelayan serta dapat dibaca saat sedang berada ditengah laut 

ataupun didalam rumah. Target sasaran dari buku ini bila lebih spesifik menarget 

pada nelayan yang masih menggunakan alat cantrang yang dilarang untuk 

menangkap ikan dilaut, namun secara umum targetnya adalah seluruh nelayan 

berumur 17 sampai 40 tahun di Indonesia. Harapan hasil dari buku ini agar 

membantu menyelesaikan permasalahan mengenai pelarangan alat cantrang 

pada Permen KKP no 2 tahun 2016, serta dapat membantu nelayan untuk 

mengerti situasi kondisi yang bermasalah secara garis besarnya. 

Buku ini akan dipromosikan melalui kerja sama dengan pihak lembaga 

Dinas Perikanan dan Kelautan untuk diperkenalkan kepada nelayan melalui 

pertemuan rutin antar daerah, serta dibantu dengan media promosi lain seperti 

poster, brosur, instagram, dan banner. Alasan mengapa melalui kerja sama 

dengan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan karena semua nelayan dari setiap 

daerah wajib datang melapor setiap hari atau minggu nya melalui rapat untuk 

menerima masukan dan memberi laporan mengenai perikanan kepada dinas, 

maka akan ada banyak nelayan dari berbagai kota yang datang untuk menghadiri 

pertemuan rutin tersebut.  
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  Gambar IV.1.1 Logo Dinas Kelautan dan Perikanan Semarang 

 

IV.1.2 Tujuan Utama Buku Panduan Solusi Tangkap Ikan 
Tujuan utama dari dibuatnya buku ini adalah untuk memberi kesadaran 

serta meningkatkan pengetahuan kepada para nelayan yang masih 

menggunakan alat cantrang yang dilarang. Agar mereka menyadari dampak dari 

penggunaan alat cantrang ini tidak hanya merusak ekosistem laut namun juga 

berdampak kepada para pekerja disekitarnya tidak lain adalah para nelayan itu 

sendiri. 

 

IV.1.3 Konsep Nama Buku Panduan Solusi Tangkap Ikan 

Konsep nama ini dipilih karena cukup sederhana dan mudah diingat, pada 

awalnya “Solusi” sebagai jalan keluar yang memandu nelayan menangkap ikan 

dari “Tangkap Ikan” sedangkan “tanpa merusak lingkungan” dengan kombinasi 

dari logo “Alat cantrang” artinya menggunakan alat cantrang yang tidak merusak. 

IV.2  Konsep Visual 
IV.2.1 Konsep Dasar Logo 
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Gambar IV.2.1 Logo Panduan Penangkapan Ikan 

Logo buku Panduan Penangkapan Ikan dilambangkan dengan gambar 

alat cantrang pukat yang dilarang dengan gestalt kepala ikan dan ekor ikan. 

Alasannya karena buku ini menceritakan tentang cara penangkapan ikan yang 

ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut. Pada bagian tengah logo 

terdapat pukat jala sebagai penggambaran dari alat cantrang yang dilarang 

seperti pukat hela dan pukat Tarik, kemudian pada gambar kepala ikan dan ekor 

ikan menggambarkan seperti tulang ikan yang melambangkan kematian ikan. 

Logotype diletakkan sebaris atas bawah agar seimbang, lalu pada bagian 

alat yang dilarang yaitu pukat diletakkan ditengah bersama font “alat cantrang” 

sebagai pokok pikiran utama. Font “Alat Cantrang” memiliki size 10 pt. Typeface 

yang digunakan adalah “Hobo Std Medium” karena sifat font ini fleksibel, 

bersambung dan mengait seperti sifat dari jala sebagai alat cantrang pada 

umumnya. 

Untuk tipe warna yang digunakan adalah merah. Pemilihan warna merah 

untuk melambangkan warna alat cantrang yang merusak, serta bersifat “tegas” 

sebagai pelarangan.  

IV.2.2 Konsep Dasar Identitas 
Identitas visual buku ini menggunakan pendekatan sederhana dan 

kreatif. Pendekatan sederhana ditunjukkan dengan ilustrasi gambar yang 

digambar secara manual dan mampu memberi penggambaran visual dari poin 

yang ingin ditunjukkan. Sedangkan pendekatan kreatif ditunjukkan dengan 

membuat gambar visual dengan tangan secara digital dan pemilihan warna 

secara manual.   
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IV.3  Visualisasi Desain 

 
 

Bagan IV.3.1 Logo dan Keterangan 

 
IV.3.1 Media Promosi 
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Gambar IV.3.1 Desain Poster Kognitif, Afektif, dan Behavior 
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Gambar IV.3.2 Desain media promosi Instagram 
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Gambar IV.3.3 Desain media promosi X-Banner 
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Gambar IV.3.4 Desain media promosi Brosur Cover depan dan Halaman Isi 

 

 

 


