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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1. Konsep Verbal  

4.1.1. Konsep Strategi Komunikasi Verbal  

Konsep strategi verbal ini diharapkan dapat meningkatkan minat 

kunjungan masyarakat ke Kabupaten Magelang untuk menikmati 

pariwisata yang dimiliki Kabupaten Magelang terutama candi karena 

merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan.  

Berdasarkan dengan psikografis backpacker yang terjadi saat ini 

adalah dengan penggunaan warna yang dingin dapat menyentuh hati 

dan dapat langsung menarik perhatian target sasaran. Warna yang 

digunakan untuk disampaikan target sasaran mengandung unsur 

kesan kalem dan sederhana. 

Pada tahap awal ini target sasaran akan diberikan issue 

mengenai hal apa saja yang dimiliki Kabupaten Magelang dengan 

menggunakan judul “Hidden Treasure of Magelang” sehingga 

masyarakat akan menjadi penasaran terhadap yang dimiliki 

Kabupaten Magelang dan masyarakat mempunyai niat untuk 

mendatangi Kabupaten Magelang khususnya wisata candi dengan 

media aplikasi. Harta yang terpendam yang diartikan sebagai candi-

candi yang dimiliki Kabupaten Magelang adalah sebuah harta yang 

harus diperkenalkan dan dilestarikan ke generasi anak muda 

sekarang sehingga dari jaman ke jaman candi ini akan tetap menjadi 

suatu warisan budaya yang nyata adanya. 

Dari judul yang dilontarkan pada tahapan pertama akan 

diberikan penjelasanya melalui video informasi yang di kemas secara 

menarik dan sesuai dengan minat para target sasaran saat ini. 

Dengan memberikan keeksotisan wisata Kabupaten Magelang dan 

pengenalan aplikasi Hidden Treasure dengan konten informasi guide 

apa saja yang dimiliki Kabupaten Magelang dan game wisata candi 

yang bisa dijalankan secara langsung oleh target sasaran.  
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4.2.2. Tipografi 
 Tipografi yang digunakan dalam perancangan ini 

menggunakan jenis san serif, dimana bertujuan untuk 

menggambarkan ketegasan dalam mengutamakan inovasi untuk 

memajukan di bidang kepariwisataan Kabupaten Magelang dalam 

menjalan visi misinya. Penggunaan jenis huruf ini bertujuan agar 

mudah terbaca dan pesan akan tersampaikan dengan baik.  

 

Quesha       
  AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlM    

mNnOoPpQqRrSsTtUuVvYyXxZz  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1234567890 
 
Champagne & Limousines  Arial 

 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm               AaBbCcDdEeFfGgHhIijJ 

NnOoPpQqRrSsTtUuVvYyXxZz  KkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUu 

123456789    VvYyXxZz  
123456789 

 

Gambar 4.2. Jenis Tipografi 
(Sumber : Dokumen Pribadi 2017) 

 

4.2.3. Elemen 

Elemen yang digunakan adalah relief dari candi Budha yang 

memiliki karakteristik objek (manusia, hewan, tumbuhan) pada relief-

reliefnya bersifat natural. Pendekatan elemen yang digunakan adalah 

tumbuhan tumbuhan yang memiliki bentuk yang sangat dinamis. 

Dengan tujuan agar terjalin pendekatan karakter Kabupaten 

Magelang secara visual. Elemen tersebut disederhanakan dalam 

bentuk vektor atau ilustrasi agar pesan yang ingin disampaikan dapat 

disampaikan dengan baik dan juga  memunculkan reaksi dari target 

sasaran untuk mencari info lebih tentang Kabupaten Magelang.  

 

 

 

 








































