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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

Strategi kreatif merupakan sebuah jawaban dari berbagai masalah dijabarkan pada 

bab-bab sebelumnya, sekaligus sebagai perwujudan dari strategi desain yang akan 

dibuat. Perancangan strategi kreatif ini didasari oleh hasil observasi, wawancara dan 

kuisioner dan teori-teori pada bab sebelumnya agar strategi kreatif ini tidak keluar dari 

topik yang dibahas sebelumnya, dan sesuai dengan topik yang telah dipilih dan dirancang. 

Dalam perancangan ini, memberikan motivasi untuk berprestasi kepada anak - anak 

Panti Asuhan sehingga mereka dapat terus termotivasi untuk berprestasi sehingga 

mereka dapat hidup mandiri dan sukses kedepannya melalui buku cerita interaktif sesuai 

dengan masalah anak panti asuhan, dan disampaikan melalui seminar yang bertemakan 

“Aku Ingin Berprestasi !”. 

 

IV.1. Konsep Visual 

Konsep visual mengandung unsur kesedihan, komunikatif, kreatifitas, 

kegembiraan, dan unsur lain dapat diterima oleh khalayak sasaran. Dalam proses 

pengolahan visual dibutuhkan format desain, layout, dan warna yang disesuaikan 

dengan target sasaran perancangan desain. Penyampaian pesan menggunakan cara 

mengkomunikasikan melalui media cetak bertujuan untuk mempengaruhi perilaku 

target audience (Rohim,2009).  

  Dalam perancangan buku cerita interaktif ini digunakan kisah dan masalah 

yang sebenarnya yang didapatkan melalui rekaman perbincangan dengan 3 anak 

Panti Asuhan yang menceritakan kisah hidup mereka mulai dari awal mula mereka 

bisa masuk ke dalam Panti Asuhan hingga kejadian – kejadian hidup mereka selama 

berada di Panti Asuhan dan keinginan mereka kelak jika sudah dewasa. Dari 3 kisah 

ini, perancang menjadikan 3 episode buku, dan kisah pertama yang akan dimunculkan 

dalam perancangan ini adalah kisah seorang anak bernama Nency, berikut kisahnya : 
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 Cerita 1 (Kisah Nency) : 

  Suatu ketika hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Mereka berasal 

dari kota Bandung, kemudian mereka pindah ke kota Semarang untuk 

mengunjungi nenek dan menetap di kota Semarang. Dalam keluarga ini 

terdapat seorang anak perempuan bernama Nency, dan ia memiliki kisah 

untuk diceritakan. 

 Setelah menetap di Semarang, ayah dan ibu Nency memutuskan untuk 

memasukkan Nency ke Panti Asuhan, pada awalnya ibunya mengatakan 

karena Nency sering bertengkar dengan adiknya, namun Nency tidak 

mengetahui alasan yang sebenarnya kenapa dia harus masuk ke Panti 

Asuhan. Untuk membujuk Nency agar mau masuk Panti Asuhan ibunya 

berkata, “Nency, mau ya tinggal di tempat itu? Disana ada kolam renangnya 

lo.” , karena saat itu Nency masih kecil ia percaya dan menerima tawaran 

ibunya. 

 Keesokan harinya, Nency diantar oleh sanak saudaranya menuju ke 

Panti Asuhan. Namun ia bingung kenapa saudaranya tidak kunjung kembali. 

Nency pun menanyakan kepada ibu pengasuh disana dengan polosnya, “Bu, 

apakah benar disini ada kolam renangnya?”, dan ibu itu menjawab “Disini tidak 

ada kolam renangnya, Nency.” , dan seketika itu juga Nency menangis dan 

berfikir kenapa ibunya membohonginya dan meninggalkannya di tempat itu, ia 

merasa sendirian dan tidak dipedulikan. Pada awalnya Nency sempat menjadi 

anak yang selalu diam dan sedih, namun semakin lama disana ia mulai 

terbiasa, bahkan disana ia diajarkan beberapa hal yang penting dalam 

menjalani kehidupan. Disana ia diajarkan bahwa ia memiliki keluarga kedua 

disana, diajarkan untuk memiliki iman, diajarkan bagaimana cara berdoa dan 

mengucap syukur, dan percaya akan Tuhan Yesus, diajarkan bagaimana 

menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab dengan 

melakukan kegiatan rutin seperti bersih-bersih, belajar agar terus berprestasi, 

mencuci pakaian sendiri, dan lain-lain. 
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 Namun suatu ketika saat Nency berumur 8 tahun, tiba-tiba ia diajak 

oleh ibu dan bapak pengasuh untuk pergi ke rumah sakit, mereka berkata 

bahwa ibunya sedang sakit dan berada di rumah sakit. Namun Nency tidak 

pernah sampai di rumah sakit melaikan diantar ke rumah duka. Saat itu Nency 

melihat ibunya di dalam suatu kotak, ia hanya berfikir ibunya sedang tertidur, 

namun setelah beberapa ia mulai heran kenapa ibunya tidak kunjung bangun 

dan hanya tertidur diam di dalam kotak itu. Nency pun bertanya kepada ibu 

pengasuh kenapa ibunya tidak kunjung bangun dan tertidur sangat lama, ibu 

pengasuh pun menjawab “Nency, ibumu tertidur untuk selamanya, ibumu telah 

dipanggil oleh Tuhan Yesus.” Seketika itu pula Nency merasa sangat sedih 

dan hancur karena kehilangan sosok ibu yang ia sayangi, dan belum sempat 

bertemu ibunya untuk terakhir kalinya. Setelah sampai di Panti Asuhan, Nency 

pun menangis terus menerus dan selalu murung, namun selama berjalannya 

waktu ia mulai bisa mengiklaskan kepergian ibunya. Namun tak lama 

kemudian datanglah kabar buruk lainnya, yaitu ayahnya yang berada di 

Bandung meninggal dunia, seketika itu pula ia merasa tidak memiliki siapa-

siapa lagi di dunia ini, dan ia benar-benar berada di titik pusat kesedihannya. 

Kemudian, datanglah ibu dan bapak pengasuh dan memberi nasehat pada 

Nency bahwa ia tidak sendirian, ia masih memiliki keluarga yang akan selalu 

melindunginya, dan Nency pun mulai bisa menerima keadaannya dan 

menjalani kehidupannya kembali.  

 Ada saat-saat dimana ia merasa iri melihat teman-teman sebayanya 

yang masih memiliki orang tua dan menjemput saat pulang sekolah, namun 

tanpa sengaja saat ia perjalanan pulang dari sekolah, ia melihat anak kecil 

yang berjualan Koran untuk mencari nafkah, kemudian ia tersadar dan lebih 

bersyukur karena kehidupannya masih jauh lebih baik dari anak itu. Tak lama 

kemudian, Nency kembali bersedih karena orang yang selama ini dia anggap 

sebagai ibu kedua yaitu ibu pengasuhnya meninggal dunia, setelah mendengar 

kabar itu ia pun langsung menangis dan merasa kenapa orang-orang yang ia 

sayangi meninggalkan dirinya.  

 Setelah banyak kejadian yang terjadi di dalam hidupnya, Nency 

memutuskan untuk memiliki cita-cita yaitu menjadi seorang perawat agar dia 

bisa merawat orang-orang yang sakit disekitarnya dan untuk mengubah 
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hidupnya, ia tersadar jika hanya mengeluh akan kehidupan tidak akan 

membuatnya menjadi lebih baik namun hidupnya akan menjadi lebih buruk 

lagi. Nency pun mulai giat belajar dan ia selalu berusaha mendapatkan 

prestasi di sekolah, walaupun kadang ia merasa malas dan ingin menyerah, 

namun ia selalu teringat dengan masa depan yang cerah yang akan 

menantinya ia kembali menjadi bersemangat dalam menggapai prestasi. 

Akhirnya pun Nency berhasil masuk ke universitas keperawatan secara gratis 

karena prestasi yang ia dapatkan selama ini, dan selama menempuh 

pendidikan keperawatan Nency pun tetap selalu berprestasi hingga ia berhasil 

lulus dengan nilai tertinggi.  

 Setelah lulus kuliah, Nency pun keluar dari Panti Asuhan dan menjadi 

seorang perawat di salah satu rumah sakit terbaik di kota Semarang. Ia 

merupakan perawat yang pintar, cantik dan dikenal banyak orang, Nency pun 

sudah dapat hidup mandiri dan menjadi seseorang yang sukses, bahkan ia pun 

sering masuk di layar televisi dan menjadi pembawa acara tips kesehatan di 

salah satu statiun TV Swasta. Walaupun sudah sukses ia tak lupa dengan 

Panti Asuhan yang telah membantunya selama ini, ia pun menjadi perawat 

khusus disana secara gratis dan sering membagikan beberapa hasil dari 

kesuksesannya untuk Panti Asuhan yang telah membesarkannya dan untuk 

anak-anak yang senasib dengannya. Kini ia pun merasa sangat bahagia dan ia 

menyadari bahwa tidak menyerah dan selalu berusaha dalam hidup ini tidak 

akan berakhir sia-sia, seperti usahanya dalam meraih prestasi untuk mengejar 

mimpinya. 

 

 Storyboard : 

Kemudian naskah dituangkan ke dalam storyboard cerita sebagai dasar 

perancangan buku yang akan dirancang. 
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Gambar 4.1. Storyboard Cerita 1 

 

Gambar 4.2. Storyboard Cerita 1 

 

IV.1.1. Format Desain 

 Dalam perancangan buku cerita anak berdasarkan kisah anak Panti Asuhan 

ini, elemen grafis disesuaikan dengan minat anak usia 9 – 14 tahun. Ilustrasi yang 

lucu dan sesuai dengan selera anak sesuai dengan hasil kuisioner yang dibagikan 
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dan cerita yang diambil dari salah satu kisah anak di Panti Asuhan menjadi daya 

tarik tersendiri dari elemen visual dengan tujuan menarik target sasaran 

perancangan dan menimbulkan kesan dan pesan akan kehidupan. 

Buku interaktif ini akan menggunakan kertas ukuran A4 dimana kertas ukuran 

ini merupakan standart ukuran kertas, dan sesuai dengan pilihan anak – anak 

dalam kuisioner yang memilih buku dengan ukuran sedang yang nyaman untuk 

mereka baca. Dalam penggunakan kertas, perancang akan menggunakan kertas 

ivory dengan ketebalan 310 untuk mencegah mudah robeknya kertas pada buku, 

dan menggunakan hard cover. Buku ini terdari dari 20 halaman dan menggunakan 

format cetak kertas bolak – balik dengan ketebalan tiap halamannya adalah 2mm. 

 

Jenis buku interaktif yang akan diterapkan adalah Lift The Flap, dan Pull The 

Tab. Dimana isi buku ini bisa dibuka lagi dan ditutup sesuai keinginan dan bisa 

ditarik. Perancangan akan menambahkan halaman untuk sticker dimana anak bisa 

mengubah baju atau aksesori karakter pada buku agar anak tidak bosan saat 

membaca. Pembuatan karakter, background, dan efek-efek lainnya dibuat 

menggunakan teknik Computerized dimana semuanya dibuat secara digital. 

 

IV.1.1.2. Pewarnaan 

 Warna yang digunakan dalam perancangan media interaktif berupa warna 

alam dan kota seperti warna hijau, biru, abu-abu, cokelat, hitam dan putih karena 

dalam perancangan menggunakan setting kota dan pemandangan. Warna gelap 

dan terang seperti biru tua, merah juga digunakan untuk membuat efek emosional 

pada cerita. Pada karakter menggunakan warna-warna dengan dasar warna nyata 

atau warna sebernanya dan warna yang memiliki arti dari pribadi seseorang  

menurut Marian L. David. 
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Gambar 4.3. Warna yang digunakan 

 

o Konsep warna pada tokoh utama 

 

Gambar 4.4. Konsep warna pada tokoh utama 
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IV.1.1.3. Tipografi 

Tipografi yang digunakan dibagi menjadi dua kriteria, menggunakan Font 

DFPOP1-W9 agar terkesan tebal dan tegas namun tidak membosankan. Untuk isi 

buku perancang menggunakan font KelinSlabserif-Medium sesuai dengan hasil 

kuisioner dimana anak – anak memilih font yang mudah mereka baca dan jelas 

jarak antar hurufnya agar mereka dapat membaca isi cerita dengan baik. Ukuran 

tipografi yang digunakan juga menggunakan ukuran yang cukup besar dan line 

spacing yang cukup lebar pula agar mudah dibaca. 

 

o Font DFPOP1-W9 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

 
Gambar 4.5. Jenis Tipografi DFPOP1-W9 

 

 

o Font KleinSlabserif-Medium 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 
 

Gambar 4.6. Jenis Tipografi KleinSlabserif-Medium 
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IV.1.1.4. Logo 

 Logo dibuat untuk mempermudah target audience ingat mengenai produk 

desain yang dibuat. Bentuk logo mengandung unsur piala untuk melambangkan 

penghargaan akan berprestasi. Warna pada font yaitu merah digunakan untuk 

mengeluarkan kesan semangat yang membara. Konsep dari logo menggunakan 

font yang tegas, besar dan jelas untuk memberikan kesan ketegasan akan suatu 

keinginan. Warna kuning pada piala untuk memberikan kesan bahagia dan 

gembira yang melambangkan kebahagiaan saat mendapat penghargaan. Tanda 

seru diberikan untuk menambah kesan tegas dan yakin untuk mencapai sesuatu 

yang diingkan. Huruf I digantikan oleh angka 1 untuk menyampaikan pesan 

kepada target audience untuk terus berjuang menjadi nomor satu. 

 

       Gambar 4.7. Logo Buku Aku Ingin Berprestasi!                    

 

  

IV.1.1.5. Ilustrasi 

 Ilustrasi digunakan untuk mempermudah target audience untuk semakin 

memahami alur cerita dan mengarahkan pembaca cerita masuk ke dalam alur 

cerita yang dibuat. Bentuk ilustrasi yang dibuat menyesuaikan dengan minat target 

audience itu sendiri, dan beberapa tokoh dibuat sesuai dengan salah satu 

narasumber cerita. 
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o Penokohan 

 

  Nency 

Sebagai sosok / tokoh utama dalam buku cerita ini. Nency adalah seorang 

anak yatim piatu yang berada di Panti Asuhan dan memiliki kisah hidup yang 

berat dan sulit untuk dihadapi pada anak seumurnya. Karakter Nency dibuat 

sesuai dengan narasumber dari salah satu anak di Panti Asuhan di Semarang 

yaitu Panti Asuhan Kristen Tanah Putih. Karakter Nency memiliki sifat anak 

yang kuat, tidak mudah menyerah, tangguh, dan memiliki pendirian. 

 

  Gambar 4.8. Karakter Nency & Foto Nency 

 

 

  Ibu Nency 

Sebagai tokoh pendukung pada awal cerita dalam buku cerita ini. Ibu Nency 

berasal dari kota Bandung dan pindah ke Semarang dan menetap di 

Semarang bersama adik Nency. Di tengah cerita, ibu Nency ini nantinya akan 

meninggal dunia. 
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  Gambar 4.9. Karakter Ibu Nency 

 

   

  Ayah Nency 

Sebagai tokoh pendukung pada awal cerita dalam buku cerita ini. Ayah Nency 

berasal dari kota Bandung dan pindah ke Semarang untuk sementara waktu. 

Di tengah cerita, ayah Nency ini nantinya akan meninggal menyusul ibu Nency. 

 

 

  Gambar 4.10. Karakter Ayah  Nency 

 

  Ibu Pengasuh Panti Asuhan 

Sebagai tokoh pendukung dalam buku cerita ini. Ibu pengasuh ini merupakan 

tokoh pengganti ibu Nency untuk mengasuh dan membesarkan Nency 

walaupun di tengah cerita nanti ibu pengasuh ini akan meninggal. Ibu 

pengasuh ini memiliki sifat yang penyayang, baik hati, perhatian dan penuh 

kasih sayang. Nency menganggap ibu pengasuh ini adalah ibu keduanya. 
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  Gambar 4.11. Karakter Ibu Pengasuh Panti Asuhan 

 

  Bapak Pengasuh Panti Asuhan 

Sebagai tokoh pendukung dalam buku cerita ini. Bapak pengasuh ini 

merupakan tokoh pengganti ayah Nency untuk mengasuh dan membesarkan 

Nency. Bapak pengasuh ini memiliki sifat yang penyayang, baik hati, perhatian 

dan penuh kasih sayang seperti Ibu pengasuh Panti Asuhan. Nency 

menganggap bapak pengasuh ini adalah ayah keduanya. 

 

 

 

  Gambar 4.12. Karakter Bapak Pengasuh Panti Asuhan 
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IV.1.1.6. Latar dan Setting 

Latar dan setting menggunakan ilustrasi pemandangan, jalan, Panti Asuhan, 

Sekolah. Terdapat juga setting dalam Panti Asuhan ataupun dalam ruang belajar 

Nency. Warna dominan biru langit, cokelat atau hijau sebagai tanah dan rumput 

ataupun tanaman. Nuansa setiap pemandangan menyesuaikan suasana hati dan 

situasi karakter utama. 

  

Gambar 4.13. Setting Pemandangan 
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Gambar 4.14. Setting tampak depan Panti Asuhan 

  

Gambar 4.15. Setting ruang tamu dan ruang tengah di Panti Asuhan 
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Gambar 4.16. Setting ruang belajar Nency di Panti Asuhan 

 

Gambar 4.17. Setting Sekolah Nency 
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Gambar 4.18. Setting Jalan 

 

IV.1.1.7. Layout 

Layout buku didominasi dengan gambar pada seluruh bagian halaman, tulisan 

berisikan cerita, quote ataupun permainan memanfaatkan titik kosong pada 

gambar tersebut, dimaksudkan agar ketika anak membuka buku, pertama 

langsung terfokus pada gambar ilustrasi, kemudian penasaran ada cerita apa 

dibalik gambar tersebut. Ruang kosong pada gambar didesain sedemikian untuk 

memberikan ruang agar tulisan dapat terbaca dengan jelas dan tidak mengganggu 

saat membaca tulisan dalam cerita. Ukuran font juga menggunakan dua ukuran 

untuk membaca dan ukuran yang digunakan cukup besar agar mudah dibaca 

dikarenakan target audience adalah anak-anak. Sesuai dengan teori Lia Anggraini 

S dan Kirana Nathalia tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar 

dan teks agar menjadi komunikatif dan dapat memudahkan pembaca menerima 

informasi yang disajikan. 
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              Gambar 4.19. Layout Buku 

 

 

            Gambar 4.20. Layout Buku 
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   Gambar 4.21 Layout Buku 

 

 

    Gambar 4.22. Layout Buku 

  

Layout untuk ukuran dan jarak saat menyetak juga menggunakan kertas ukuran 

A3+ dengan jenis kertas ivory 310 dengan print laser agar kualitas gambar tetap 

bagus dan sesuai dan dijiid menggunakan hard cover. Untuk isi buku tiap lembar 

diberi jarak 1 cm untuk ruang saat buku di hard cover agar tidak terpotong gambarnya. 

Untuk cover buku diberi jarak 2cm sesuai dengan ketebalan isi buku yaitu per 

lembarnya 2mm. 
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   Gambar 4.23. Ukuran Cetak Isi Buku 

 

        

    Gambar 4.24. Ukuran Cetak Cover Buku 
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IV.1.1.8. Cover Buku 

Cover depan buku berisikan logo yang juga menjadi judul buku pada buku 

cerita ini dan juga terdapat ilustrasi tokoh utama beserta tokoh pendukung di 

depan cover buku yang terletak di tengah dan berlatar belakang di Panti Asuhan. 

Warna hijau dan biru menjadi dominan dalam cover ini sebagai pemandangan. 

Kesan pertama yang diharapkan saat anak melihat buku ini adalah penasaran 

akan kisah karakter utama, terlebih lagi kisah seorang anak yang kehidupannya 

sama dengan dirinya yaitu berada di Panti Asuhan. Di belakang cover juga 

terdapat penjelasan singkat mengenai karakter utama dan sedikit kisah dalam 

buku cerita. 

 

                   Gambar 4.25. Cover Buku Tampak Depan dan Belakang 

 

IV.1.1.9. Buku Interaktif 

Konsep buku interaktif digunakan untuk mengajak anak-anak membaca sekaligus 

menggerakkan atau melakukan tindakan untuk melihat atau membaca inti dan 

kelanjutan cerita. Hal tersebut didasari dari minat anak yang keingin tahuannya 
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tinggi akan sesuatu yang bergerak / dapat digerakkan dan berbeda dari biasanya. 

Buku cerita interaktif yang memotivasi anak untuk belajar giat karena sesuai 

dengan teori Dr. Kartini Kartono bahwa anak usia 9- 14 tahun , minat mereka 

tercurah pada sesuatu yang bergerak atau terdapat interaksi di dalamnya, dan 

sehingga buku interaktif sangatlah tepat untuk menjadi media yang digunakan 

untuk menarik minat anak dan sangat berguna untuk proses perkembangan pribadi 

anak dimana mereka dapat membangun motivasi mereka untuk terus berprestasi. 

Jenis buku interaktif yang akan diterapkan adalah Lift The Flap, dan Pull The Tab. 

Dimana isi buku ini bisa dibuka lagi dan ditutup sesuai keinginan dan bisa ditarik. 

Perancangan akan menambahkan halaman untuk sticker dimana anak bisa 

mengubah baju atau aksesori karakter pada buku agar anak tidak bosan saat 

membaca. 

 

 

 

Gambar 4.26. Lift the flap 
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Gambar 4.27. Lift The Flap 

 

 

Gambar 4.28. Pull The Tab 

 



69 
 

 

Gambar 4.29. Pull The Tab 

 

 

Gambar 4.30. Sticker 

 

IV.1.1.10. Event Seminar 

Event seminar ini bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari buku 

dan untuk mempromosikan buku, seminar ini akan diadakan di beberapa Panti 

Asuhan di Semarang. 
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IV.2. Konsep Verbal 

Merupakan sebuah bentuk buku cerita yang ditujukan untuk anak – anak Panti 

Asuhan untuk meningkatkan motivasi mereka dalam belajar dan berprestasi agar 

mereka memiliki masa depan yang lebih baik melalui cerita mengenai anak Panti 

Asuhan yang diambil dari kisah nyata atau masalah yang nyata yang terjadi pada anak 

Panti Asuhan yang didapat melalui perbincangan dengan beberapa anak Panti Asuhan 

di Semarang. Buku cerita ini akan dibagi menjadi 3 episode, dimana episode pertama 

mengakat masalah mengenai anak yatim piatu atau sudah tidak memiliki orang tua, 

episode kedua menceritakan mengenai anak yang broken home dan terpaksa berada 

di Panti Asuhan, dan cerita ketiga mengenai anak yang berada di Panti Asuhan akibat 

faktor kemiskinan. 

Buku cerita interaktif “Aku Ingin Berpretasi!” ini diharapkan dapat menyadarkan anak 

– anak Panti Asuhan agar mereka mulai menyadari dan peduli akan masa depan 

mereka dan mulai rajin dan giat belajar agar mereka dapat berprestasi dan bisa 

menjadi seseorang yang mandiri dan sukses terlepas dari Panti Asuhan mereka. 

 

 

IV.3. Strategi Promosi 

Dalam mempromosikan buku ini menggunakan strategi tahapan kognisi, afeksi, 

karena bertujuan untuk mengubah cara berpikir dan motivasi anak dalam berprestasi. 

Dalam tahapan ini promosi buku “Aku Ingin Berprestasi!” dilakukan dengan cara 

menempatkan poster di madding Panti Asuhan di Semarang. Poster ini dibagi menjadi 2 

tahapan. Tahapan pertama berupa penyebaran poster yang berisikan mengenai sedikit 

informasi mengenai seminar yang akan diadakan, namun tidak ada info mengenai 

jadwal diadakannya seminar tersebut. Tahapan kedua poster berisi mengenai seminar 

yang akan diadakan dan sudah tertera kapan akan diadakannya dan juga tertera 

beberapa kalimat untuk menarik minat anak – anak untuk mengikuti event seminar 

tersebut. Dalam tahapan ini, anak – anak di Panti Asuhan di Semarang sudah mulai 

mengetahui event seminar buku “Aku Ingin Berprestasi” dan hadir atau mengikuti 

seminar  ini dikarenakan ingin mengetahui kisah inspiratif pada buku yang dapat 

membuat mereka semangat dalam belajar, dan pembagian buku dibagikan secara gratis 
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beserta merchandisenya untuk anak yang menghadiri seminar tersebut. Event seminar 

pertama akan diadakan di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih sebagai uji coba akan 

minat anak-anak terhadap seminar ini dan buku interaktif yang akan dibagikan. Dalam 

seminar ini akan dibagikan merchandise secara gratis yang bertujuan untuk membantu 

promosi saat event seminar selanjutnya yang akan diadakan di Panti Asuhan lainnya di 

Semarang. Dengan tersebarnya bahwa beberapa anak memakai merchandise dari 

seminar tersebut, anak lain akan penasaran dan ingin juga mengikuti event seminar 

tersebut. Merchandise yang digunakan merupakan barang – barang yang dapat 

digunakan untuk sekolah agar dapat dibawa oleh anak – anak saat sekolah dan kaos 

untuk dipakai saat mereka diluar jam sekolah. 

 

      Gambar 4.31. Mini Bag 

 

 

Gambar 4.32. Notes dan Pencil 
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Gambar 4.33. Kaos 

 

IV.4. Brand Identity 

Brand atau logo digunakan dalam stationary dan merchandise. Stationary 

digunakan untuk mengajukan ijin mengadakan event seminar dan pembagian buku, 

serta membuat surat kontrak untuk sponsor. Merchandise digunakan untuk 

mendukung promosi buku dalam seminar. 

 

Gambar 4.34. Stationery 
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Gambar 4.35. Merchandise 

 

IV.5. Media Promosi 

Promosi dilakukan dengan tujuan untuk memberitahukan buku interaktif “Aku 

Ingin Berprestasi!” kepada Panti Asuhan yang ada di Semarang dan memiliki minat 

untuk Mengikuti seminar dan memiliki buku tersebut. Media yang akan digunakan 

perancang untuk mempromosikan buku ini adalah Poster. Poster – poster promosi 

buku ini nantinya akan dipasangkan di mading – mading Panti Asuhan yang ada di 

kota Semarang. Poster dipilih untuk media promosi buku dengan tujuan untuk menarik 

minat anak – anak untuk memiliki dan membaca buku ini. Poster ini akan dicetak 
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dengan ukuran A3 dan menggunakan kertas ivory 310 bertujuan mengurangi potensi 

robek atau rusak karena cuaca. 

 

 

Gambar 4.36. Poster 1 
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Gambar 4.37. Poster 2 

  


