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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1. Konsep Verbal 

4.1.1. Konsep Strategi Komunikasi Verbal 

Konsep strategi komunikasi verbal ini di harapkan dapat membantu 

membangun image bagi kabupaten klaten sebagai kota umbul sehingga 

dapat mengubah pemikiran orang mengenai klaten.  

Untuk membangun image sebagai kota umbul, maka klaten 

memerlukan city branding. City Branding bertujuan untuk mengungkapkan 

sebuah identitas ataupun keunggulan dari kota klaten sehingga dapat 

tertanam di masyarakat dalam bentuk nama, logo, simbol, produk dan 

sebagainya. 

City branding juga berguna sebagai bentuk daya saing dengan kota 

lain, hal ini muncul pada tagline logo klaten sebelumnya yaitu maju-mandiri-

berdaya saing. Melalui perancangan ini diharapakan klaten dapat berdaya 

sain dengan kota lain. 

Media utama dalam perancangan ini meliputi media utama yaitu 

pembuatan logo dan tagline baru yang merujuk kepada sejarah kota klaten 

dan umbul ( Sumber Mata Air ) , melanjutkan tagline sebelumnya yaitu maju-

mandiri-berdayasaing, serta Slogan Kabupaten klaten. 

Selain Logo, juga terdapat penurunan logo kedalam ikon signsystem 

yang akan digunakan sebagai panduan dalam pembuatan desain media 

pendukung untuk brand yang baru diciptakan serta wayfinding. 

Media pendukung berupa, Media Sosial yaitu website, Official Account 

Line Klaten, serta Instagram yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan 

target audience. Media Cetak berupa Brochure, Leaflet, Baliho, Poster dan X-

Banner , serta Merchandise seperti pin, gantungan kunci, stiker dan kaos. 

4.2. Konsep Visual 

4.2.1. Warna 

Warna yang digunakan pada perancangan ini adalah perpaduan warna biru ( warna 

dingin ) dan Warna hijau ( warna panas ) yang menjadi warna hijau toska. Hijau 

toska mewakili karakteristik umbul dan klaten. Warna toska memiliki makna 

menyegarkan, menenangkan, canggih, energi, kebijaksanaan, ketenangan, 

keutuhan, kreativitas, keseimbangan emosional, keberuntungan, landasan spiritual, 

persahabatan, cinta, kegembiraan, kesabaran, intuisi, dan kesetiaan. 
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Gambar 4.1 Warna Toska dan Penurunannya 

(Sumber : Data Pribadi) 

Sedangkan warna pendukung dalam perancangan ini adalah warna hitam dan warna 

putih sebagai warna yang netral. Kedua warna ini memiliki kesan yang elegan. 

 

Gambar 4.2 Warna Putih 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.2.2. Tipografi 

Tipografi yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan jenis 

dekoratif, dimana bertujuan untuk menggambarkan kondisi air umbul yang 

tenang dan fun. Lalu jenis sans serif juga digunakan sebagai font pendukung 

dalam media-media pendukung yang lain agar mudah terbaca dan pesan 

dapat tersampaikan dengan baik. 
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Gambar 4.3 Font Spring in april dan Bebas Neue 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.2.3. Elemen 

Elemen yang digunakan pada Logo antara lain yaitu bunga melati yang merupakan 

salah satu cerita sejarah yang diyakini sebagai asal usul kota klaten. Bunga melati 

diilustrasikan dengan gaya desain vektor. Elemen visual dari umbul berupa air, dan 

batuan yang merupakan bagian dari penggambaran umbul yang diilustrasikan 

dengan gaya desain vektor.  

 

Gambar 4.4 Vector Umbul dan Bunga Melati 

(Sumber : Data Pribadi) 

Elemen yang digunakan untuk media penurunan logo adalah wisata-wisata yang ada 

di klaten yang terbagi menjadi 8 kategori wisata yang diilustrasikan dalam bentuk 

outline dan vektor, dalam bentuk outline akan digunakan di dalam signsystem, 

sedangkan dalam bentuk vektor akan digunakan pada media-media pendukung.  
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Gambar 4.5 8 wisata dengan gaya desain Line Art 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.2.4. Logo 

4.2.4.1. Konsep Logo 

Konsep Logo dari Klaten Negeri Seribu Umbul Kebahagiaan adalah 

menggabungkan sejarah kota klaten dari cerita kyai dan nyai melathi dan umbul 

yang sebagai image kota klaten yang baru. Cerita kyai dan nyai melathi di 

stilasikan dalam bentuk bunga melati. Karakter umbul akan di munculkan dalam 

sebuah wadah yang berisikan umbul di atasnya, dan terdapat stilasi dari umbul 

sendiri di atas wadah tersebut. Di dalam stilasi ini memiliki makna yaitu klaten 

yang menggunakan 6 slogan sebagai dasar klaten yang di simbolkan dalam 

bentuk batu dan memberikan kehidupan kepada orang yang tinggal atau datang 

mengunjungi kota klaten. 

Logo City Branding Klaten memiliki arti dan makna friendly dan fun yang menjadi 

karakteristik dari kota klaten yang Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman, dan 

Rapi dan karakter umbul yang fun atau memberikan kebahagiaan kepada orang. 

 

Gambar 4.6 Logo City Branding Klaten 

(Sumber : Data Pribadi) 
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4.2.4.2. Pemilihan Warna 

Pemilihan warna logo yaitu toska dengan penurunannya memberikan kesan yang 

friendly dan fun sesuai dengan makna warna secara psikologisnya seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. 

 

Gambar 4.7 Warna Logo 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.2.4.3. Font 

Font yang digunakan adalah font springtime in april, font ini merepresentasikan 

karakter yang lembut, halus dan fun, memiliki karakter pergerakan air umbul 

yang enang dan memberikan kesan yang anggun dan elegan.  

 

Gamzbar 4.8 Font Logotype dan Tagline 

(Sumber : Data Pribadi ) 

Font bebas neue, digunakan pada tagline sehingga logo tidak terkesan feminis 

akan tetapi menjadi lebih tegas dan terlihat lebih elegan.  Hal  ini juga 

menghindari karakter feminim dari bunga melati. 
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4.2.4.4. Graphic Standart Manual 

4.2.4.4.1. Logo Utama 

 

Gambar 4.9 Logo Utama 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.2.4.4.2. Rumusan Skala Logo 

 

Gambar 4.10 Skala Logo 

(Sumber : Data Pribadi) 
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4.2.4.4.3. Logo Black and white 

 

Gambar 4.11 Logo Hitam Putih 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.2.4.4.4. Logo Dengan Frame 1 warna 

Penggunaan logo yang benar akan menyesuaikan warna background dari media 

yang akan digunakan. Apabila media berwarna putih, logo akan tetap mengikuti 

warna asli dari logo tersebut yaitu menggunakan 3 warna. Lalu apabila 

background menggunakan warna dasar logo maka logo akan berganti warna 

menjadi putih. 

 

Gambar 4.12 Logo dengan backgroung warna 

(Sumber : Data Pribadi) 
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4.2.4.4.5. Aplikasi Benar dan Salah 

Logo tidak boleh mengalai perubahan dalam bentuk maupun jumlah yang ada di 

dalam logo, logo juga tidak boleh tidak diganti sesai aturan di atas jika memiliki 

background yang sama dengan logo. 

 

Gambar 4.13 gambar 1 logo di sempitkan gambar 2 logo contras dengan 

background 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

Gambar 4.14 gambar 1 logo berganti warna tidak sesuai, gambar 2 pengurangan 

atau penambahan di dalam logo tidak boleh 

(Sumber : Data Pribadi) 
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4.3. Penerapan Logo 

4.3.1. Ikon signsystem 

penurunan logo kedalam ikon signsystem yang akan digunakan sebagai 

panduan dalam pembuatan desain media pendukung untuk brand yang baru 

diciptakan. 

 

Gambar 4.15 8 ikon wisata klaten 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.3.1.1. Wayfinding  

 

Gambar 4.16 Wayfinding 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.3.2. Media Sosial 

Media sosial akan menjadi media pendukung untuk penyebaran informasi . 

Media sosial yang digunakan akan berdasarkan media sosial yang sering 

dugunakan oleh target untuk memperoleh informasi mengenai wisata antara 

lain 
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4.3.2.1. Instagram 

 

Gambar 4.17 Instagram Account 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.3.2.2. Line 

   

Gambar 4.18 Official Account Line 

(Sumber : Data Pribadi) 
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4.3.2.3. Website 

 

Gambar 4.19 Tampilan Homepage Website 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.3.3. Media Cetak 

Media cetak akan menjadi media pendukung untuk penyebaran informasi 

yang akan diletakan di lokasi wisata maupun di sekitar klaten, bertujuan untuk 

memberikan informasi bagi masyarakat yang sedang mengunjungi lokasi 

tempat tersebut dan dapat melihat lokasi-lokasi lain, serta memperkenalkan 

Klaten. 

4.3.3.1. Leaflet 

 

 

Gambar 4.20 Leaflet bagian isi 

(Sumber : Data Pribadi) 
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Gambar 4.21 Leaflet bagian Cover 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.3.3.2. Brochure 

   

Gambar 4.22 Desain Brochure 

(Sumber : Data Pribadi) 

4.3.3.3. Poster 

 

Gambar 4.23 Desain Poster 

(Sumber : Data Pribadi) 
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4.3.3.4. X-Banner 

 

Gambar 4.24 Desain X Banner 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

 

4.3.4. Baliho 

 

Gambar 4.25 Baliho 

(Sumber : Data Pribadi) 
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4.3.5. Merchandise 

 

Gambar 4.26 Desain Pin 

(Sumber : Data Pribadi) 

 

Gambar 4.27 Desain Kaos 

(Sumber Data Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


