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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1 Konsep Verbal 

4.1.1 Konsep Judul 

Buku esai ini terdiri dari judul utama yaitu “Menguak 

Makna Baki Sangjit” dengan penekanan pada kata “MAKNA” hal 

ini bertujuan agar pembaca langung mengerti bahwa yang akan 

disampaikan buku ini adalah berupa pemaknaan suatu objek. 

Didukung dengan bayangan pada judul bertujuan untuk 

mempertegas kalimat.  

 

Gambar 4. 1 Judul 

 

4.1.2 Konsep Buku 

Perancangan konsep visual pada buku esai foto mengenai arti 

setiap baki dalam sangjit. Buku esai akan menonjolkan pada hasil 

foto dari masing-masing barang maupun makanan yang dipakai 

dalam tradisi sangjit yang diambil dengan teknik fotografi. 

Pengunaan teknik fotografi bertujuan untuk membuat isi buku 
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semakin menarik untuk dipelajari masyarakat khususnya target 

yang telah ditentukan. 

Tujuan dibuatnya buku ini adalah untuk memberi wawasan 

mengenai arti setiap barang maupun makanan yang ada dalam 

sangjit. 

 

4.1.3 Tone and Manner 

Penggunaan unsur tipografi serta penggunaan warna yang 

dominan merah pada setiap foto, Dalam budaya Tionghoa warna 

merah memiliki arti semangat, rasa ingin tahu (antusiasme) dan 

juga keberuntungan. 

 

4.1.4 Gaya Bahasa 

Isi buku secara menyeluruh akan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang sederhana, formal namun santai dan tidak banyak 

tulisan agar pembaca tidak bosan, tujuannya agar pesan yang ingin 

disampaikan mudah diterima masyarakat khusunya target yang 

telah ditentukan. 

 

4.2 Konsep Visual 

4.3.1 Typeface 

Typeface pada judul menggunakan font berjenis serif “Didot-

HTF-M06-Medium” pemilihan font tersebut karena memliki 

karakteristik yang tegas, kuat dan sederhana, hal ini dapat 

mendukung tersampainya pesan secara mudah. 

Sedangkan font yang digunakan pada isi buku menggunakan 

“Chaparral Pro” karakteristik tidak jauh berbeda dengan font yang 

dipakai pada judul, namun lebih santai dibandingkan font pada 

judul. 
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Gambar 4. 2 Typeface Judul 

 

 

Gambar 4. 3 Typeface Isi 
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4.3.2 Fotografi 

Isi buku akan banyak menggunakan visual berupa foto 

barang maupun makanan dalam tradisi sangjit, foto akan didukung 

dengan model pada cover tujuannya untuk mendukung judul pada 

buku. Pengambilan foto juga akan mempertimbangkan teknik 

fotografi dengan memakai ratio 3:2.  

 

4.3.3 Warna 

Pemilihan warna pada buku ini adalah warna yang identik 

dalam budaya Tionghoa seperti warna merah, putih, hitam, abu-

abu. Hal ini bertujuan tidak menghilangkan ciri khas dari budaya 

Tionghoa. 

 

Gambar 4. 4 Color Pallete 
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4.3.4 Layout 

Cover yang dipakai dalam buku esai ini menggunakan salah 

satu barang yang cukup penting yaitu baki berisikan perhiasan 

uang pesta dan uang susu serta didukung mengunakan model, 

pakaian model juga disesuaikan dengan baju khas tradisi sangjit 

atau yang dikenal dengan baju “cheongsam” agar menambah kesan 

tradisi sangjit. 

 

 

   

Gambar 4. 5 Cover Depan (kiri), Cover Belakang (kanan) 

 

 

Tata layout pada isi buku esai ini menggunakan ratio 3:2 

dengan ukuran buku 21x14, didominasi oleh visual dan minimnya 

tulisan bertujuan agar pembaca tidak jenuh saat membaca. Setiap 

halaman terdapat foto terkait barang maupun makanan dalam 

tradisi sangjit serta penjelasan mengenai foto tersebut. 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6  Isi Buku 
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Gambar 4. 7  Isi Buku 
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Gambar 4. 8  Isi Buku 

 

 

4.3 Visualisasi Desain 

Perancangan buku esai foto berjudul “Menguak Makna Baki Sangjit” 

menggunakan media pendukung serta media promosi. 
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4.3.1 Instagram dan Facebook 

Media promosi melalui instagram sangat efektif 

karena instagram merupakan salah satu media yang 

penyebaran informasinya sangat cepat pada era modern ini, 

konten instagram memuat informasi mengenai buku serta 

lokasi yang pembagian buku gratis, ratio foto yang dipakai 

sebagai konten yaitu 1:1 atau square. Selain instagram ada 

juga facebook, pemilihan media promosi melalui facebook 

karena masih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, 

konten akan berisi sebuah iklan buku berserta lokasi untuk 

mendapatkan buku tersebut, ukuran yang dipakai pada 

iklan facebook yaitu 6x4inch. 

 

 

Gambar 4. 9 Tampilan Instagram 
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Gambar 4. 10  Layout Instagram 

 

 

Gambar 4. 11  Tampilan Facebook 
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4.3.2 Stiker 

Pembagian stiker sebagai media promosi cukup efektif 

karena secara tidak langsung beberapa orang akan 

menempelkan stiker pada suatu barang pribadi maupun 

umum, berbagai macam tempat dsb. Tidak hanya sebatas 

tempelan saja namun, stiker juga dilengkapi dengan QR code 

yang bertujuan menginformasikan dan mengajak 

masyarakat melakukan scan, nantinya akan terhubung pada 

media sosial yang telah tersedia. 

 

Gambar 4. 12  Tampilan Facebook 

 

 

4.3.3 Poster 

Poster digunakan sama halnya dengan stiker. 

Perbedaannya terdapat pada ruang yang digunakan. Poster 

memiliki ruang yang lebih luas.  
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Gambar 4. 13  Poster 

 

4.3.4 X Banner 

X banner akan dipasang di tempat yang telah tersedia 

yaitu Hanamasa, 5th Avenue, Grand Edge, Chung Gi Wa, 

Kedai Beringin, Gang Gang SulaiS2, Holiday, The Palis, 

Sixteen 8, Pringgading, dan Palace Fine Cuisine. Tempat-

tempat tersebut merupakan restoran keluarga yang 

mayoritas masyarakat etnis Tionghoa sehingga target primer 

mudah dijangkau.  
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    Gambar 4. 14 X Banner 

 

  

 

4.3.5 Merchandise 

Tidak sebatas pemberian buku secara gratis namun  

ada tambahan merchandise berupa gantungan kunci, pin, 

pembatas buku, stiker yang dikemas menggunakan tote bag 

agar mudah dibawa. 
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Gambar 4. 15  Totebag 

 

 

Gambar 4. 16  Gantungan Kunci 
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Gambar 4. 17  Pembatas Buku 
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4.3.6 Video Display 

Video display akan ditanyangkan saat pembagian 

buku, video berisi gambaran singkat  dari buku esai. 

 

 

 

Gambar 4. 18 Tampilan Video 

 

 

 

 

 

 

 


