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BAB IV STRATEGI KREATIF 

4.1 Konsep Visual 

4.1.1 Warna 

Warna yang akan digunakan untuk event eksibisi adalah warna merah, dan 
orange dimana warna merah melambangkan ketegasan dan juga kasih sayang. 
Kemudian warna orange melambangkan kehangatan yang dirasa dapat menciptakan 
suasana ambience yang tepat untuk eksibisi ini. 

 

Gambar 13 Konsep Warna 

4.1.2 Tipografi 

Penggunaan font yang akan digunakan pada event ini akan digunakan jenis font 
sans serif untuk memberikan kesan yang modern, dan memiliki keterbacaan yang 
mudah.  Jenis huruf yang akan digunakan pada event ini adalah avenir.  



30 
 

 

Gambar 14 Font Avenir 

4.1.3 Fotografi 

Pada event fotografi ini akan di gunakan fotografi essay, dimana karya fotografi 
ini juga akan menceritakan suatu hal yang sesuai dengan materi event ini, karya 
fotografi ini akan di sampaikan menggunakan alur cerita yaitu dampak buruk terhadap 
anak dapat di visualisasikan memotret hal-hal yang tidak di inginkan orang tua terhadap 
anak mereka, kemudian, setelah itu himbauan bahwa pola asuh orang tua memiliki 
peran yang penting untuk masa depan anak, kemudian yang terahkir apa yang sebaiknya 
dilakukan sebagai orang tua pada alur terahkir ini terdapat 2 pesan yang disampaikan 
yaitu tegas terhadap anak namun juga tetap memberikan dan menunjukan kasih sayang 
orang tua terhadap anak, selanjutnya adalah mengutamakan komunikasi dua antara 
anak dan orang tua. Kemudian pada karya fotografi ini akan di tampilkan secara 
interaktif pada layar touchscreen yang akan terdapat titik yang jika di sentuh akan 
mengeluarkan penjelasan terhadap gestur yang ada di titik foto tersebut. 

4.1.4 Event Pameran 

Konsep visual yang akan di aplikasikan terhadap event pameran ini dengan 
target orang tua usia 30-40 tahun dengan ses A-B dimana sebagian besar bekerja dalam 
kantor dan memiliki tingkat intelejensi yang tinggi dimana mereka sudah memiliki 
selera desain yang modern maka event pameran ini akan menggunakan menggunakan 
bentuk-bentuk flat design yang memiliki karakteristik minimalis, dan menggunakan 
garis lurus sehingga terkesan modern dan rapih. 
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4.2 Konsep Verbal 

4.2.1 Konsep Judul 

Eksibisi ini memiliki judul “Together for the Better”, together pada judul ini 
memiliki makna mengenai pola asuh demokratis yaitu mengutamakan komunikasi 2 
arah dalam mengambil keputusan untuk anak, dan juga dalam eksibisi ini target audiens 
akan diperkenalkan mengenai pola asuh demokratis. 

4.2.2 Konsep Logo 

Logo eksibisi ini menggunakan logogram yang menggunakan gambaran orang 
tua yang sedang memeluk anak mereka yang melambangkan kasih sayang, 
perlindungan dan kebersamaan dalam sebuah keluarga. Kemudian logotype 
menggunakan font sans serif “avenir” untuk memunculkan kesan modern pada logo ini. 

 

4.2.3 Konsep Lokasi 

Berdasarkan dari hasil penyebaran angket, 77.8% orang tua memilih mall 
sebagai suatu lokasi yang sesuai untuk pelaksanaan eksibisi atau pameran ini, kemudian 
berdasarkan target audience yang telah di tentukan yang merupakan orang tua dengan 
usia 30 – 40 tahun dengan ses A-B, maka Paragon Mall menjadi pilihan lokasi dalam 
penyelenggaraan eksibisi ini, selain itu berdasarkan observasi mall ini memiliki posisi 
yang strategis yaitu di tengah kota. 

4.3 Visualisasi Design 

4.3.1 Logo 

 

Gambar 15 Logo Eksibisi 
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4.3.2 Judul Eksibisi 

 

Gambar 16 Judul Eksibisi 

4.3.3 Eksibisi 

 

 

Gambar 17 Denah Eksibisi 
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Gambar 18 Lantai Eksebisi 

 

Gambar 19 display karya 1 

 

Gambar 20 display karya 2 
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Gambar 21 display karya 3 

 

Gambar 22 Gate 

 

Gambar 23 Perspektif 3D 1 
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Gambar 24 Perspektif 3D 2 

 

Gambar 25 Perspektif 3D 3 
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Gambar 26 Perspektif 3D 4 

 

Pada eksebisi ini akan digunakan penataan karya secara linier yaitu berurutan 
dari display karya 1, kemudian dilanjutkan dengan karya 2, dan yang terahkir adalah 
karya 3, kemudian pada setiap karya akan diberikan guiding line yang menyambungkan 
antara 1 karya dan karya lainnya sehingga akan membentuk sebuah alur per display 
karya, kemudian pada lantai eksebisi diberikan guiding line untuk menunjukan alur dari 
eksebisi ini kemudian juga diberikan kursi di depan display karya 2 untuk para 
pengunjung agar dapat duduk dan mengobrol dengan sesama pengunjung yang sedang 
duduk, kemudian untuk warna yang digunakan eksebisi ini adalah warna hitam yang 
digunakan pada display karya 1 untuk memperkuat konsep dari karya fotografi pada 
display mengenai dampak buruk yang tidak diinginkan orang tua kepada anak, 
kemudian warna merah dan oranye untuk menimbulkan kesan kehangatan pada 
eksebisi. 

4.3.4 Fotografi 

Karya fotografi yang digunakan dalam eksebisi yaitu adalah karya fotografi 
interaktif yang terdapat sebuah dot atau tombol pada karya foto tersebut yang ketika di 
sentuh akan dapat mengeluarkan penjelasan mengenai foto tersebut, posisi dot akan 
diletakan pada gestur tertentu yang ditujukan agar pengunjung dapat melihat foto pada 
sebuah titik agar pengunjung dapat memahami foto dengan lebih detail. 

 

Gambar 27 Karya Foto di layar 1 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 
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Gambar 28 Karya Foto di layar 2 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

 

Gambar 29 Karya Foto di layar 3 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

Berikut merupakan karya fotografi yang memiliki tujuan untuk 
menginformasikan mengenai dampak buruk yang dapat terjadi pada anak yang tidak di 
inginkan oleh orang tua, foto yang diambil merupakan sebuah adegan sebuah aktifitas 
yang menunjukan sebuah kegiatan yang negatif. 

 

Gambar 30 Karya Foto di layar 4 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

 

Gambar 31 Karya Foto di layar 5 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 
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Gambar 32 Karya Foto di layar 6 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

 

Gambar 33 Karya Foto di layar 7 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

 

Gambar 34 Karya Foto di layar 8 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

Kemudian berikut ini merupakan karya foto dengan tujuan untuk 
menginformasikan mengenai pentingnya pola asuh, dimana pada foto pertama 
menceritakan dimana anak sedang berada di pinggir jalan ingin menyebrang yang 
melambangkan bahwa sangatlah berbahaya jika seorang anak berjalan sendiri tanpa 
bimbingan orang tua, kemudian di foto selanjutnya terdapat orang tua yang 
menggandeng anak mereka yang melambangkan orang tua dibutuhkan untuk 
membimbing anak dengan penerapan pola asuh, kemudian pada 2 foto selanjutnya 
merupakan unsur yang ada dalam pola asuh, dan foto terahkir memiliki makna bahwa 
pola asuh dapat memberikan masa depan anak masa depan yang cerah dan penuh 
dengan kesuksesan. 
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Gambar 35 Karya Foto di layar 9 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

 

Gambar 36 Karya Foto di layar 10 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

 

Gambar 37 Karya Foto di layar 11 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

 

Gambar 38 Karya Foto di layar 12 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 



40 
 

 

Gambar 39 Karya Foto di layar 13 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

 

Gambar 40 Karya Foto di layar 14 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

 

Gambar 41 Karya Foto di layar 15 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

 

Gambar 42 Karya Foto di layar 16 sebelum (kiri) dan sesudah di klik (kanan) 

Berikut ini merupakan karya fotografi di bagian terahkir pada eksebisi ini, foto 
ini akan menjelaskan mengenai pola asuh demokratis melalui salah satu cerita sehari-
hari, terdapat beberapa poin yang ada di dalam foto ini yaitu adalah adanya kontrol dari 
orang tua, adanya kehangatan dari orang tua, orang tua mengutamakan komunikasi dua 
arah dengan anak mereka, adanya bimbingan, pengarahan, dan kerjasama dari orang 
tua. 
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4.3.5 Papan Info 

 

Gambar 43 konten papan info 

 

Gambar 44 Papan info 
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4.3.6 Brosur Katalog 

 

 

Gambar 45 Brosur katalog 1 

 

Gambar 46 Brosur Katalog 2 
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Brosur katalog ini akan diberikan kepada pengunjung eksebisi untuk 
memastikan agar mengetahui detail mengenai karya yang ditampilkan dan pesan yang 
disampaikan. 

4.3.7 X-Banner 

 

Gambar 47 X-Banner 

x-banner memiliki fungsi untuk memberi tahu pengunjung paragon yang 
berkunjung melalui pintu masuk selain pintu utama paragon, maka x banner ini akan 
dipasang pada pintu masuk basement dan pintu masuk parkiran atas paragon. 
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4.3.8 Umbul-Umbul 

 

Gambar 48 umbul-umbul 

Umbul-umbul akan digunakan untuk menginformasikan informasi kepada 
target, umbul-umbul ini akan diletakan di beberapa lokasi di Semarang, yaitu jl 
semarang-surakarta, jl semarang purwodadi, jl mt haryono, dan di jl kelud raya, 
dikarenakan jalan tersebut merupakan jalanan yang selalu ramai dan padat sehingga 
umbul-umbul ini akan berfungsi secara efektif 
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4.3.9 Poster A3 

 

Gambar 49 Poster A3 1 
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Gambar 50 Poster A3 2 

Berikut merupakan poster berukuran A3 yang akan diletakan sebagai media 
promosi, poster ini akan diletakan di berbagai lokasi, yaitu rumah sakit, sekolah, tempat 
les, yang merupakan lokasi dengan banyak orang tua anak datang ke tempat tersebut. 
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4.3.10 Instagram 

 

Gambar 51 Instagram 1 

 

Gambar 52 Instagram 2 

Internet merupakan salah satu sumber informasi terbesar dan yang sekarang 
masih selalu di pakai baik oleh kalangan muda maupun orang tua, maka untuk 
mempromosikan event ini akan digunakan instagram sebagai salah satu media yang 
digunakan untuk promosi event ini. 
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4.3.11 Brosur A5 

 

Gambar 53 Brosur A5 1 

 

Gambar 54 Brosur A5 2 
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Brosur akan dibagikan kepada orang tua pada sebelum event dan akan diberikan 
di beberapa lokasi seperti mall, lampu merah dan di sekolah-sekolah. 

4.3.12 Merchandise 

 

Gambar 55 Merchandise 1 

Merchandise ini akan diberikan setelah para pengunjung datang setelah melihat 
ekibisi, yang memiliki tujuan agar para orang tua dapat teringat kembali mengenai 
materi 
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