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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 
 

4.1. Konsep Verbal 

4.1.1. Konsep Judul Buku 

  Judul yang dipilih pada perancangan buku fotografi ini adalah 

SAMPOOKONG wujud nyata TOLERANSI yang bertujuan untuk menunjukkan 

nilai toleransi yang melekat pada Cheng Ho dalam wujud nyata (dalam bentuk foto) 

di Klenteng Sam Poo Kong. Judul buku ini menggunakan bahasa Indonesia untuk 

mempermudah pemahaman mengenai topik pembahasan dalam buku ini.  

4.1.2. Konsep Buku 

  Buku fotografi ini berukuran 21 cm x 14 cm dengan mempertimbangkan 

ukuran standar sebuah foto dengan aspek rasio 3:2 agar buku tersebut dapat 

menampilkan foto yang berukuran satu halaman penuh pada salah satu sisinya. 

Kemudian juga memperhatikan nilai ergonomis sehingga buku tersebut dapat lebih 

nyaman untuk dilihat dan dibawa kemana-mana. Selain itu jumlah halaman buku 

ini sebanyak 28 halaman dan telah memenuhi kriteria buku menurut US Postal 

Service yang minimal terdapat 24 halaman atau lebih. Buku ini berisikan kumpulan 

karya fotografi yang menginformasikan nilai toleransi Cheng Ho di Klenteng Sam 

Poo Kong. Sebagai buku fotografi yang akan menginformasikan tentang nilai 

toleransi Cheng Ho yang tercermin di Klenteng Sam Po Kong, selain karya 

fotografi ada narasi untuk memberikan penjelasan mengenai karya fotografi yang 

ada dalam buku tersebut. 

 

4.1.3. Tone and Manner 

  Perancangan ini akan bersifat formal namun tidak kaku, oleh karena itu 

penyampaian pesan yang dilakukan menggunakan bahasa Indonesia yang baku  dan 

formal karena konten yang disajikan berkaitan dengan sejarah dan nilai yang 

terkandung didalamnya, namun konten yang ada didalam buku ini bukan 

merupakan konten yang berat untuk dipahami. Oleh karena itu penggunaan gaya 

bahasa yang formal akan dikombinasikan dengan karya fotografi yang bersifat 

dramatis, serta tipografi yang merupakan perpaduan antara jenis huruf yang tegas 

dan luwes. 
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  Selain itu warna yang diaplikasikan pada perancangan ini didominasi 

dengan warna merah dan kuning yang merupakan warna-warna yang dominan di 

Klenteng Sam Poo Kong sehingga dapat dengan mudah dikenali. 

4.2.Konsep Visual 

4.2.1. Typeface 

  Pada perancangan ini typeface yang digunakan adalah perpaduan antara 

“Chinese Rocks Rg” yang merupakan jenis huruf dekoratif yang terkesan kuat, 

serta memiliki karakteristik khas Tiongkok, yang dipadukan dengan “Cocogoose 

Pro” yang merupakan jenis huruf sans serif  dengan kesan modern, sederhana dan 

lebih luwes sehingga akan memberikan kesan yang tidak kaku. Penggunaan 

typeface ini bertujuan untuk mendukung penyampaian pesan yang formal karena 

berkaitan dengan sejarah dan nilai yang terkandung didalamnya, namun disajikan 

dengan bahasa yang tidak kaku sehingga membuat target audience merasa 

nyaman untuk membacanya. 

  Pemakaian jenis huruf “Chinese Rocks Rg” yang terkesan kuat 

digunakan untuk menuliskan hal- hal yang ingin ditonjolkan guna lebih menarik 

minat pembaca seperti misalnya sub judul pada media utama dan kata-kata 

maupun kalimat ajakan pada media pendukung. Pemakaian jenis huruf 

“Cocogoose Pro” digunakan untuk menuliskan isi buku pada media utama dan 

informasi lainnya pada media pendukung agar lebih nyaman untuk dibaca karena 

kesannya yang modern, sederhana dan lebih luwes. 

  Adapun penulisan untuk judul buku fotografi baik di media utama 

maupun di media pendukung menggunakan perpaduan kedua jenis huruf tersebut. 

Hal ini bertujuan agar dapat menggambarkan kesan yang kuat namun tetap 

modern, sederhana dan lebih luwes. Berikut ini adalah jenis huruf yang 

digunakan: 

 

 

 

 

4.2.1. Warna  

  Warna yang digunakan dalam perancangan buku fotografi ini 

menyesuaikan warna Klenteng Sam Poo Kong yang didominasi dengan warna 

merah dan kuning. Warna merah dan kuning ini menjadi dominasi untuk 
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perancangan ini. Dimana warna merah mengandung makna kekuatan sedangkan 

warna kuning mengandung makna kehangatan, ceria dan bahagia sehingga 

menimbulkan rasa nyaman. Selain warna merah dan kuning juga digunakan warna 

hitam guna memberikan kesan formal dan warna putih untuk menetralkan warna 

merah dan kuning sehingga memperoleh kesan formal namun tidak kaku. Hal ini 

sesuai dengan tone and manner perancangan ini yang bersifat formal namun tidak 

kaku. Berikut ini adalah warna yang digunakan berikut : 

 

Gambar 4. 1. Warna Desain Perancangan 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

4.2.2. Konsep Layout Buku 

  Perancangan buku ini menggunakan standarisasi aspek rasio foto 3:2, 

karena kebanyakan kamera DSLR masih menggunakan ukuran rasio ini, sehingga 

pembaca sudah familiar dan nyaman melihat foto dengan ukuran tersebut. Ukuran 

ini mengacu pada layout yang diterapkan, agar layout yang digunakan dapat 

menampilkan satu halaman penuh karya fotografi sebagai foto utama dengan tujuan 

agar dapat terlihat jelas keseluruhan foto tersebut. Adapun layout yang digunakan 

dalam buku ini, per dua halaman yang bersebelahan dapat dilihat sebagai satu 

kesatuan agar dapat menampilkan dengan mudah hubungan antar foto beserta 

narasinya secara keseluruhan. Selain itu ada juga layout yang mengkomposisikan 

2 – 4 karya fotografi pada keseluruhan tampilan per dua halaman yang 

bersebelahan. Layout ini berisikan foto-foto obyek yang menunjukkan nilai 

toleransi yang ada di Klenteng Sam Poo Kong beserta penjelasan mengenai foto-

foto tersebut. Berikut bentuk layout yang digunakan dalam perancangan ini (warna 
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merah menunjukkan foto dan warna kuning menunjukkan narasi yang terkait 

dengan foto tersebut) : 

 

  

  

  

  

Gambar 4. 2. Layout Buku Fotografi 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

4.2.3. Elemen grafis 

  Pada perancangan ini elemen grafis yang digunakan pada keseluruhan 

desain adalah pattern berbentuk ukiran naga yang mengadaptasi ukiran naga yang 

menghiasi pilar-pilar di Klenteng Sam Poo Kong, karena pembahasan dalam 

perancangan buku ini menyangkut tentang Klenteng Sam Poo Kong. 
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Gambar 4. 3. Pattern Buku Fotografi 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

4.3.Visualisasi Desain 

4.3.1. Buku Fotografi 

4.3.1.1. Cover Buku 

  Layout cover buku ini dibagi menjadi tiga bagian yang salah satu 

bagiannya mempunyai ukuran lebih besar dibanding bagian lainnya dengan 

tujuan agar fokus pembaca mengarah ke bagian yang lebih besar tersebut, 

karena bagian yang lebih besar akan diisi dengan foto utama yang 

ditonjolkan. 

 

 

Gambar 4. 4. Cover Buku Fotografi 
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( Sumber : Dokumen Pribadi) 

4.3.1.2. Fotografi 

  Foto merupakan sarana utama yang digunakan dalam 

perancangan ini. Karya foto diambil dengan memunculkan kesan yang 

dramatis sehingga dapat lebih menonjolkan pesan tentang toleransi yang 

akan disampaikan, maka dari itu pengambilan gambar memperhatikan 

kontras warna dan pencahayaan yang mempertegas perbedaan antara 

highlight dan shadow dari obyek.  

  Kemudian komposisi yang digunakan merupakan komposisi rule 

of third, komposisi berdasarkan sudut pandang, framing, dan memanfaatkan 

bayangan. Komposisi rule of third digunakan pada pengambilan gambar 

dengan tujuan untuk menentukan point of interest dari orang yang melihat. 

Penggunaan komposisi ini juga akan menunjukkan konsistensi pada setiap 

gambar yang diambil dan diaplikasikan pada sebuah buku. Kemudian sudut 

pandang frog eye digunakan untuk memberikan kesan agung, tegas dan kuat 

sedangkan eye level akan menunjukkan sudut pandang secara nyata seperti 

saat melihat langsung. Selain itu framing dan pemanfaatan bayangan akan 

digunakan untuk memberikan kesan lebih dramatis pada obyek yang difoto. 
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Gambar 4. 5. Aplikasi Foto Pada Buku 

( Sumber : Dokumen Pribadi )  

 

4.3.2. Instagram feeds 

 Instagram Feeds digunakan untuk memberikan informasi adanya pembagian 

buku fotografi gratis serta ajakan untuk memperolehnya, termasuk informasi 

mengenai lokasi pengambilan buku, hadiah bonus dan informasi lainnya. 

 

Gambar 4. 6. Instagram Feeds 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

4.3.3. Iklan Instagram 
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  Selain itu instagram juga akan digunakan untuk mempromosikan buku 

fotografi ini. Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi ini akan 

memanfaatkan akun-akun dari media partner yang cukup mempunyai nama di kota 

Semarang, seperti contohnya eventsemarangid, semarangexplore, wisatasemarang 

dan lain lain dengan sistem endorsement. 

 

Gambar 4. 7. Iklan Instagram 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

4.3.4. Stiker 

  Stiker digunakan sebagai ajakan untuk mengetahui cara mendapatkan 

buku fotografi ini dengan melakukan scan qr code yang tertera di stiker tersebut. 

Stiker akan dibagikan atau dapat diambil di tempat-tempat umum seperti, café, 

restoran, agensi tour and travel, mini market dan lain-lain. Terdapat dua desain 

stiker yang berbeda agar memberikan variasi lebih, yang berbentuk potongan karya 

fotografi dan berbentuk buku fotografi (media utama) sebagai visualnya. 
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Gambar 4. 8. Stiker 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

4.3.5. Poster 

  Poster mempunyai fungsi yang sama dengan stiker, hanya saja 

membutuhkan area yang lebih luas guna pengaplikasiannya karena harus 

ditempelkan, sehingga poster akan ditempatkan di sekolah, universitas, dan tempat-

tempat lain yang mempunyai area lebih luas dan dapat memberikan ijin untuk 

pengaplikasian poster tersebut. 

   

Gambar 4. 9. Poster 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

4.3.6. Banner  
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  Banner berfungsi sebagai media informasi yang memberitahukan 

tentang lokasi sekaligus berupa ajakan untuk memperoleh buku fotografi tersebut 

yang dipasang di luar gedung tempat rack display dan buku fotografi ini diletakkan. 

  

Gambar 4. 10. Banner 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

4.3.7. Point Of Purchase (Rack Display & Signage) 

Point Of Purchase pada perancangan ini bertujuan sebagai tempat meletakkan 

buku fotografi yang berupa Rack Display. Rack Display didesain dengan bentuk 

yang menyerupai bentuk bangunan Klenteng Utama Sam Poo Kong. Desain Rack 

ini berukuran 170 cm x 60 cm x 35 cm. Agar rack display ini mudah untuk 

ditemukan maka signage dibutuhkan, signage dibuat dengan menampilkan visual 

buku fotografi sebagai objek dan penunjuk arah kepada lokasi rack display dan 

diletakkan ditempak yang lebih terlihat dengan jarak 7 hingga 10 meter dari rack 
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display. Signage ini memiliki ukuran papan 40 cm x 25 cm dan tinggi keseluruhan 

adalah 120 cm. 

 

Gambar 4. 11. Rack Display 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

 

Gambar 4. 12. Signage 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

4.3.8. Merchandise 
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  Merchandise digunakan sebagai pemberian hadiah bagi target audience 

yang telah mengambil buku fotografi tersebut. Merchandise yang diberikan berupa 

pembatas buku, stiker dan totebag. Khusus untuk totebag diberikan kepada target 

yang mengambil buku fotografi ini di Klenteng Sam Poo Kong, sekaligus menarik 

minat target untuk datang ke Klenteng Sam Poo Kong. 

  

 

Gambar 4. 13. Merchandise 

( Sumber : Dokumen Pribadi ) 

  


