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MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø “Manusia berusaha dan Tuhan yang 

menentukan” 

Ø “Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita 

inginkan tetapi selalu memberikan apa yang kita 

butuhkan” 

Ø “Tiada kata seindah do’a” 

Ø “Kesempatan yang telah kau dapat tidak akan 

datang untuk kedua kalinya. Lakukan yang 

terbaik dan dengan cara yang benar” (Roland 

Grapaw) 

Ø “Lakukan semuanya dengan yang terbaik dan 

buatlah langit tersentuh padamu” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana diketahui perkembangan desain grafis media promosi buku 

kumpulan puisi belumlah pesat, masih setengah-tengah dan belum total. Tilik saja 

buku puisi karya penyair terkenal Kahlil Gibran, cover bukunya bagus tetapi 

desain isi buku dan kegiatan promosi belum seaktraktif karya sastra lainnya 

seperti buku komik dan novel, sehingga peminat atau yang tertarik kepada buku 

ini barulah sebatas para penyuka karya sastra saja. 

Alasan penulis memilih judul ini sebagai karya tugas akhir karena 

penulis ingin mengadakan perubahan yang diawali dari karya puisi penulis 

sendiri. Dengan Desain Komunikasi Visual buku puisi ini diharapkan tidak 
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lagi hanya menarik di kalangan pecinta puisi saja akan tetapi juga para kawula 

muda lainnya. 

Secara tidak langsung buku ini memiliki misi untuk memasyarakatkan 

puisi yang notabene dipandang sebelah mata oleh sebagian besar orang 

terutama kawula muda. Harapan itu belum tentu terwujud kalau belum 

mengubah image puisi itu sendiri yang menonton menjadi lebih menarik lagi. 

Sehingga apalah arti sebuah puisi yang bagus kalau juga tidak ditunjang 

dengan kegiatan promosi yang menarik pula. 

Kecintaan penulis kepada puisi dimulai semenjak duduk di bangku 

Sekolah Menengah Pertama. Berawal dari menulis syair yaitu puisi bersajak 

aaaa kemudian berubah menjadi puisi kontemporer/puisi modern yang tidak 

dibatasi oleh aturan-aturan seperti jenis sajak atau jumlah bait yang harus ada 

di dalam puisi-puisi tempo dulu. 

Banyak orang beranggapan puisi merupakan karya sastra rumit yang 

penuh dengan bahasa kiasan yang sulit dimengerti, memang benar tetapi kalau 

ditilik ulang hal tersebut merupakan bukan suatu halangan melainkan suatu 

tantangan untuk dipecahkan dan dimengerti maksud yang terkandung di 

dalamnya. 

Puisi rumit sengaja dibuat memang untuk menumpahkan perasaan 

sang pengarang yang mungkin tidak ingin diketahui banyak orang yang 

membacanya, melainkan hanya orang-orang tertentu yang bersedia bekerja 

ekstra untuk mengungkapkanya. Memang seorang pengarang puisi tidak lepas 

dari gaya seorang seniman murni yang terkadang menghasilkan karya hanya 
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untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan si pembaca mengerti atau 

sebaliknya, sehingga pemilihan isi buku kumpulan puisi “When The Love Talk 

About Love” karya Vinna Mei Astuti ini pun harus memastikan siapa calon 

pembaca yang hendak dibidik, supaya para pembaca tidak mengalami 

kesulitan di dalam menelaah isi dari buku tersebut. 

Puisi adalah suara hati. Oleh karena itu, melalui puisi penulis ingin 

berbagi dengan para pembaca pada umumnya dan para penikmat karya sastra 

pada khususnya. Puisi berawal dari perasaan yang kemudian diolah menjadi 

rangkaian kata-kata indah yang diutarakan dengan bahasa yang indah pula. 

Sebenarnya, banyak manfaatnya menyukai puisi antara lain dapat 

menambah sisi kemanusiaan, empati dan kepekaan seseorang terhadap hidup 

dan sekitarnya, tetapi belum banyak orang menyadarinya, karena yang mereka 

ketahui barulah sisi rumit dan menonton dari sebuah puisi. Oleh karena itu, 

dengan desain komunikasi visual penulis akan memperjelasnya. Melalui 

perancangan media promosi yang matang seperti desain cover, desain isi 

buku, poster, standing floor, pamflet, paper bag, souvenir dan lain sebagainya. 

Penulis berharap pecinta puisi dari hari ke hari semakin meningkat 

jumlahnya dan perkembangan desain promosinya semakin berkembang ke 

arah yang lebih baik dengan inovasi-inovasi yang lebih keren lagi. 

 

B. Permasalahan 

Buku puisi merupakan suatu buku monoton yang minim dari sentuhan desain 

grafis oleh karena itu dengan perancangan. Media promosi buku ini dimaksudkan 
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supaya calon konsumen penasaran kemudian tertarik, mulai mencintai dan 

membeli buku puisi ini karena desain media promosinya.  

       Permasalahan pada tugas akhir ini antara lain : 

1. Bagaimana merancang desain buku dan media promosi yang baik untuk 

buku kumpulan puisi karya Vinna Mei Astuti ? 

2. Bagaimana pemilihan media promosi yang tepat untuk kegiatan promosi 

buku kumpulan puisi karya Vinna Mei Astuti ? 
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C. Tujuan 

Tujuan dari perancangan media promosi buku kumpulan puisi karya Vinna Mei 

Astuti adalah : 

1. Merancang desain buku dan media promosi yang baik dimana dapat 

menyampaikan pesan secara langsung kepada konsumen mengenai 

maksud dan tujuan buku kumpulan puisi karya Vinna Mei Astuti ini dibuat 

yaitu untuk berbagi cinta dengan sesama. 

2. Memilih media promosi yang tepat dimana dapat menarik minat dari 

konsumen sehingga kegiatan promosi buku kumpulan puisi karya Vinna 

Mei Astuti dapat berjalan efektif dan efisien. 

 

 

 

BAB II 

IDENTIFIKASI DATA 

 
Data  Produk 

Pengarang buku kumpulan buku puisi “When The Love Talk About Love” 

ini adalah 100 % karya Vinna Mei Astuti yang  ditulis dari bangku kelas dua 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Puisi tersebut dipilih dan bukukan sesuai 

dengan  cakupan kehidupan para calon konsumen/pembaca. 

Buku kumpulan puisi ini bercerita mengenai kisah keseharian meliputi 

cinta  antara lawan jenis hingga persahabatan, dimana kisah cinta banyak 
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sekali terjadi disekitar tanpa disadari dari diri masing-masing tiap orang. Buku 

ini mengajak untuk sedikit merenung dan mensyukuri bahwa ternyata ada 

seseorang di tiap kehidupan yang dilalui setiap manusia yang bersedia 

mencintai dan menyayangi dengan tulus tanpa mengharap  imbalan 

sedikitpun, seseorang yang bersedia  membuka diri dan memahami orang yang 

dicintainya baik dikala duka dan suka. 

Motivasi pembuatan buku ini adalah karena pengarang ingin berbagi 

perasaan mengenai arti cinta itu kepada para pembaca melalui karya puisi. 

Alasan  dipilih puisi   karena puisi adalah karya sastra yang padat, simpel dan 

indah. 

Buku ini diberi judul “When The Love Talk About Love” karena buku ini  

juga menceritakan bagaimana cinta  bercerita tentang cinta, bahwa cinta 

banyak  bukan hanya sebatas  hubungan antara lawan jenis melainkan cinta 

adalah sebuah perjuangan  serta pengorbanan dimana memberikan sesuatu 

tanpa mengharap imbalan. 

Karya-karya yang pernah dihasilkan pengarang adalah “Sudikah Putri 

Menanti” dan “Putri Jingga”, puisi ini berhasil masuk ke dalam buku antologi 

puisi Setetes Embun yang dikumpulkan melalui seleksi karya-karya puisi 

lainnya dari 42 kota se Jawa Tengah. Selain itu pengarang juga aktif   

mengirim puisi di beberapa majalah sekolah antara lainnya puisi “Jangan 

Pergi” yang dimuat oleh Wikarya. 

Contoh hasil karya pengarang yang telah dimuat di ANTOLOGI PUISI 

SETETES EMBUN dan majalah Wikarya adalah sebagai berikut: 
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Putri Jingga 

Putri warna Jingga 

terlelap kala putra surya tiba 

dan terjaga kala putra surya 

di barat angkasa 

Putri membuka tiranya 

ketika para bintang bermain mata 

saat senja  berlalu dari hadapannya 

serta saat makhluk berselimut alam maya 

Putri pun tersenyum jelita 

menjelang  aura putra surya bercahaya 

dengan anggun mempesona 

namun terkadang putri tak tampak 

bahkan tak sedikitpun tak berjejak 

ketika putra surya berpaling darinya 

seolah putri tertidur dalam khayal panjangnya. 

( Antologi Puisi . Setetes Embun, 2003:22) 

Sudikah Putri Menanti 

Kupu-kupu terbang ke awan 

mengintari sang surya keemasan 

liukan pelangi germelapan 

Serta sentuhan kecapi yang menebarkan angan 

Sudikah putri menanti 

Sebait puisi menyayat hati 

Sudikah putri menanti 

Suatu impian yang tak pasti 

Andai khayalan hati sepenuhnya Ilusi 

Hanya hembusan mimpi 

Yang terurai dalam diri 

Biarlah berlalu 

terbang ke langit baru 
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bersama kupu-kupu 

aku akan tetap duduk dan menunggu 

Seolah putri kan nampak lagi 

dikala musim semi 

bersama sinaran mentari 

putripun menari 

di antara tetesan embun pagi 

( Antologi Puisi . Setetes Embun, 2003:22) 
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Jangan Pergi 

 

Sahabat hal terelok kala remaja 

Kala dimana kita dapat bercanda 

Tertawa sepuas rasa 

Kala yang selalu terlukis dalam dada 

Bulir air mata inipun serasa mengalir 

Kenangan itu terasa mengukir 

Terasa terbangun, ingin bermimpi lagi 

Ingin mengulang masa itu sekali lagi 

Kita laksana sepeda dan rodanya 

Saling melindungi dan melengkapi 

Bagai tangan dan jarinya 

Saling memberi dan berbagi 

Enggan rasanya pergi 

Saling berpisah yang mengucap janji 

Aku tidak merelakan hal ini 

Aku ingin engkau selalu disisi 

Sahabat kaulah mimpi 

Yang membuatku percaya diri 

Menemaniku meniti hari 

Saat detik-detik berarti menjauh dari diri 

Sahabat akankah kau merasakan 

Getaran-geteran tak terelakan 

Seucap bait penuh kenangan 

Meski singkat tapi penuh kebahagian 

 

( Wikarya, 2002:22) 
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Inspirasi yang diperoleh pengarang setiap menulis puisi berasal dari 

kejadian sehari-hari dan sebagian besar berasal dari pengalaman pribadi si 

pengarang sendiri.  

Awal mula pengarang menulis puisi pun tidak sengaja, pengarang 

mencoba merangkai kata membuat puisi asal yang bersajak a a a a  yang 

sering disebut sebagai syair. Terasa asyik dan membuat ketagihan untuk  

mencoba dan mencoba merangkai kata yang lebih bagus lagi dan ternyata hal 

tersebut mendapat tanggapan yang positif dari orang-orang sekitar yang 

membaca, dari situlah pengarang mulai aktif menggali dan mengasah 

kemampuannya di dalam menulis puisi. 

Semakin dewasa ketika duduk di bangku SMA arah puisi pengarang 

tidak lagi berupa syair tetapi puisi kontemporer atau modern yang lebih bebas 

dan tanpa aturan yang mengikat sehingga pengarang semakin explore untuk 

bermain kata pada karya puisi yang dihasilkan sekarang. 

Buku kumpulan puisi ini memiliki pesan moril di dalamnya adalah cinta 

dapat ditemukan dimana saja dan cinta mempunyai makna yang lebih besar  

dari sekedar suka,karena cinta adalah ketulusan dan keikhlasan berkorban 

untuk orang yang dicintai tanpa mengharap imbalan sedikitpun. 

Selama ini kegiatan promosi yang pernah dilakukan pengarang antara 

lain aktif mengisi kegiatan yang berhubungan dengan karya sastra seperti 

mading, majalah sekolah dan menyumbang kontribusi dalam pembuatan buku 

antopologi puisi. 
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Arah kedepannya pengarang ingin menunjukkan eksistensinya sebagai 

penulis puisi di mata Indonesia pada khususnya dan di mata dunia pada 

umumnya. Selain itu pengarang berkeinginan untuk memperbarui image puisi 

yang monoton dan sulit menjadi sebuah karya sastra cantik, unik dan indah 

dibaca dan dibudidayakan. Dan juga berharap semoga perkembangan 

perpuisian di Indonesia semakin membaik dan melahirkan banyak sineas puisi 

yang lebih baik dan lebih kreatif. 

 
Target 

1. Target Market 

Target market  dari perancangan Media Promosi Buku Kumpulan Puisi 

karya Vinna Mei Astuti adalah sebagai berikut : 

1. Geografis : Wilayah Solo 

2. Demografis 

- Usia  : 15- 25 tahun  

- Jenis Kelamin  : Wanita 

- Pendidikan  : SLTP hingga Perguruan Tinggi/Umum 

- Kelas Sosial : Ekonomi menengah kebawah hingga atas 

- Agama : Kepercayaan dan agama bebas 

3.   Psikografis  : 

Segmentasi psikografis dalam perancangan media promosi buku kumpulan puisi karya Vinna Mei Astuti ditujukan 

kepada konsumen yang mempunyai kriteria remaja atau anak muda yang menyukai perubahan, berjiwa muda,penuh 

warna dan memiliki aroma romantis didalam dirinya. 

 

2. Target Audience 
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Target Audience dari perancangan Media Promosi Buku Kumpulan Puisi 

Karya Vinna Mei Astuti adalah sebagai berikut : 

1. Geografis : Wilayah Solo 

2. Demografis 

- Usia  : 15- 35 tahun  

- Jenis Kelamin  : Wanita dan Pria  

- Pendidikan  : SLTP hingga Perguruan Tinggi/Umum 

- Kelas Sosial : Ekonomi menengah kebawah hingga atas 

- Agama : Kepercayaan dan agama bebas 

3.   Psikografis  : 

Segmentasi psikografis dalam perancangan media promosi buku kumpulan puisi karya Vinna Mei Astuti ditujukan 

kepada semua orang yang menyukai karya sastra terutama puisi, menyukai perubahan, berjiwa muda, penuh warna 

dan memiliki aroma romantis didalam dirinya. 
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Kompetitor 

Kompetitor adalah pesaing utama yang memiliki kesamaan atau 

kemiripan dalam bidang yang sama baik secara visual hingga pendistribusian. 

Penulis memilih tiga buku kumpulan puisi  yang penulis anggap dapat 

mewakili kompetitor. Kompetitor yang lain yang tentu saja tidak mungkin 

penulis sebutkan satu persatu. Berikut buku-buku kumpulan  puisi yang  

penulis anggap menjadi refrensi dan kompetitor adalah : 

1. Buku Kumpulan Puisi karya penyair terkenal seorang Khalil Ghibran, 

buku ini telah menginspirasi banyak orang dalam menjalani hidup berikut 

identitas buku tersebut: 

Judul Buku : Mirror of the Soul 

Tema Buku : Sastra, filsafat dan Agama 

Format Buku : Buku ukuran 10 x 14 cm 

Gaya : Realis 

Visualisasi : Cover  dan back cover full colour 

  Halaman isi hitam putih tanpa illustrasi 

Pengarang : Khalil Ghibran   

Penerbit : Tarawang Press 

Buku ini merupakan buku impor dari Arab dan Inggris, karena Khalil 

Ghibran seorang penyair besar, beliau seorang pengembara yang pada 

awalnya beliau menulis syair berbahasa Arab kemudian beliau Hijrah ke 

beberapa negara sebelum menetap di Amerika. Sehingga karya-karyanya 
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telah menyebar dan terkenal di seantero dunia dengan berbagai versi 

penerjemahan bahasa. 

Di pilih buku ini  karena Khalil Ghibran merupakan si jenius 

pengembara, karya-karyanya sangat cerdas  dan hebat, tidak berpatokan, 

bebas, lugas dan begitu mengena. 

Analisa dari buku ini cover  dan  back cover nya bagus dengan 

illustrasi realis beraroma Arabic tepat sekali menggambarkan sosok Khalil 

Ghibran yang memang berasal dari Timur Tengah. Akan tetapi, desain isi 

di dalam buku dan kegiatan promosinya kurang sehingga hanya beberapa 

orang yang bersedia membuka, membaca dan membeli buku ini. Dimana 

sebagian besar dari mereka memang para penikmat karya sastra mania 

yang benar-benar menyukai puisi. Sementara yang lainnya, harus berfikir 

dua kali untuk membeli buku ini, karena mungkin kegiatan promosinya 

yang kurang.  

2. Buku Puisi Kedua yang penulis pilih adalah Buku Antologi Puisi Setetes 

Embun. Buku ini merupakan simbol semangat dari para penyair muda 

untuk berpartisipasi  meramaikan dunia kesusastraan Indonesia. berikut 

identitas dari buku tersebut. 

Judul Buku : Antologi Puisi Setetes Embun 

Tema Buku : Umum 

Format Buku : Buku ukuran 14,5 x 21 cm 

Gaya : Realis 

Visualisasi : -  Cover  dan back cover full colour 
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  -  Halaman isi hitam putih tanpa illustrasi  

Pengarang : 15 Pengarang (Buku ini merupakan buku kumpulan 

Puisi dari 15 pengarang dengan 52 judul puisi) 

yang dikumpulkan oleh Muhammad Iqbal 

Fansuri. 

Penerbit : Sanggar Sastra Baning  

Buku ini dipilih dianggap mewakili buku karya penulis-penulis lokal 

yang masih amatir yang minim dengan desain grafis dan promosi. Buku 

ini contoh kongkrit bahwa buku kumpulan puisi benar-benar masih 

memerlukan bantuan  desain komunikasi visual untuk mendongkrak image 

sebelumnya di mata masyarakat yang monoton dan kaku dengan kegiatan 

promosi yang tepat dan pengemasan yang baik pula sehingga masyarakat 

tertarik dan pamor puisi pun meningkat. 

3. Buku Love Poems Karya Sapardi Djoko Damono 

Judul Buku : Love Poems, Aku dan Kamu  

Tema Buku : Cinta 

Format Buku : Buku ukuran 13,2 x 19,2 cm 

Gaya : Manga 

Visualisasi : -  Cover  dan back cover full colour 

  -  Halaman isi hitam putih tanpa illustrasi  

Pengarang : Kumpulan penyair sedunia yang dikumpulkan oleh 

  Sapardi Djoko Damono  

Penerbit : INDONESIA TERA. 
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Desain cover buku ini sudah bagus, berilustrasi manga, dengan 

pemilihan warna yang cerah dan menarik, akan tetapi desain isinya belum 

begitu berkembang, sayangnya didalam pemilihan font penulisan karya 

puisi dirasa kurang tepat, karena dianggap cukup sulit terbaca sepintas 

lalu, sehingga pembacapun diminta untuk lebih sabar didalam 

menterjemahkan setiap rangkaian kata ketika membacanya. 

 
  

BAB III 

KONSEP PERANCANGAN  

 

Metode Perancangan 

Perancangan promosi buku kumpulan puisi karya Vinna Mei Astuti ini 

dimaksudkan supaya citra yang terbentuk di masyarakat tentang  buku puisi 

ini adalah sebuah buku yang dapat mengajak masyarakat untuk memahami arti 

cinta dalam kehidupannya, sehingga setelah masyarakat paham diharapkan 

mereka dapat memandang segala problema yang terjadi dengan menggunakan 

kaca mata cinta bukan lagi kaca mata kekerasan sebagai satu-satunya cara  

untuk menyelesaikan  setiap problema yang ada. 

Selain itu, buku inipun diharapkan dapat mengangkat pamor puisi yang 

dirasa semakin tertinggal dari dua  karya sastra lainnya seperti novel dan 

komik. Sehingga puisi kelak dapat menjadi salah satu karya sastra unik yang 
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semakin banyak diminati dan diidolakan para kawula muda di masa yang akan 

datang. 

Dalam kegiatan promosinya direncanakan akan menjalin hubungan kerja 

sama dengan sebuah toko buku yang sekiranya banyak dikunjungi oleh para 

target audience. Selain itu, untuk menarik perhatian khalayak ramai 

diselenggarakan acara grand launching buku dimana pada acara tersebut 

menyediakan door prize  yang banyak bagi masyarakat yang telah bersedia 

turut berpartisipasi di dalam acara ini. Door prize diberikan dengan cara 

pengunjung mengambil gulungan kupon undian dari sebuah wadah kemudian 

dibuka dan dilihat apakah anda beruntung atau tidak.  

Door prize tersebut dihitung dengan perbandingan 1 : 10, dimana dari 

100 pengunjung yang mendapat hanya 10 orang, sehingga kegiatan tersebut 

tidak menyebabkan kerugian baik dipihak penyelenggara maupun toko buku. 

Proses pengelolaan door prize supaya tidak ricuh, karena ditakutkan dari 

sepuluh orang pembeli pertama hadiah telah diborong semua. Maka dari itu, 

pemasukan kupon door prize yang berisi hadiah dilakukan secara bertahap. 

Tahap pertama 3 kupon door prize dimasukkan terlebih dahulu, setelah tiga 

hadiah tersebut diperoleh pembeli, baru di masukkan 3 buah lagi, dimana 

penmasukkan kupon tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. 

Door prize diperuntukkan secara umum bagi siapa saja yang membeli 

buku tersebut.  

Pada acara grand launching, di samping terdapat door prize, para 

konsumen akan di pandu oleh beberapa SPG / SPB, dimana mereka nanti akan 
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menjelaskan keunggulan dan inti sari dari buku secara garis besar, sehingga 

para konsumen akan mendapatkan pelayanan special dari pihak 

penyelenggara. 

Pemilihan acara Grand Launching sengaja dipilih bertepatan dengan hari 

kasih sayang, yaitu pada tanggal 14 Februari 2008. Hari ini dipilih karena hari 

tersebut identik dengan hari penuh cinta, sehingga penulis berpikir bahwa hari 

tersebut merupakan waktu sangat tepat sekali untuk melemparkan buku ini ke 

pasaran. Selain sebagai sales promotion, juga untuk turut berpartisipasi di 

dalam  memeriahkan hari kasih sayang tersebut. 

 

Strategi Kreatif 

1. Strategi Konsep  

Konsep kreatif yang akan diangkat adalah konsep yang beraroma 

cinta,sehingga suasana feminim dan romantisme akan sangat kental 

berpengaruh di dalam pemilihan warna,illustrasi,Typografi hingga 

perancangan desain visualisasi yang menarik sehingga konsumen selalu 

teringat akan buku ini dan dapat menginspirasi mereka untuk turut memahami 

arti cinta yang sebenarnya pada media promosi yang dirancangnya. 

Konsep kreatif ini dibuat supaya dapat mengingatkan para calon 

konsumen untuk tetap mengobarkan sikap saling cinta mencintai dan sikap 

saling berbagi satu sama lain di dalam kehidupannya sehari-hari sehingga 

kedamaian dan ketenangan hidup akan selalu terjaga sampai kapanpun,hingga 

akhir hidup nanti. 
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Harapan dari konsep kreatif ini,masyarakat tidak lagi menganggap puisi 

sebagai suatu karya sastra kaku dan monoton,akan tetapi merupakan suatu 

karya sastra yang unik,indah dan penuh isyarat cinta di dalam setiap rangkaian 

kata-katanya.  
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2. Strategi Visual 

· Strategi Visual Secara Umum 

a) Menggunakan visual yang menyentuh dalam lay outnya dibuat kental 

nuansa romantis dan lembut 

b) Mempunyai identitas yang sedemikian rupa  baik dalam warna, 

keyword , dan Typografi yang bagus dan menarik, sehingga dapat 

menanamkan image bahwa buku ini penuh dengan isyarat cinta baik 

suka maupun duka di dalam benak  konsumen, agar mereka tertarik 

untuk ingin tahu dan pada akhirnya membeli buku  ini.  

c) Menampilkan illustrasi yang dalam hal ini adalah manipulasi sket 

manga yang romantis dan penuh isyarat kasih sayang  yang kemudian 

diharapkan dapat menarik perhatian orang untuk melihat dan membeli 

buku puisi ini.  

· Strategi Visual Verbal 

a) Headline 

Dalam sebuah promosi, headline atau judul mempunyai fungsi sebagai 

penarik perhatian audience agar tertarik untuk membaca kalimat 

berikutnya atau untuk menyampaikan tema, guna membangkitkan 

kesadaran terhadap pesan yang disampaikan, sebuah headline yang 

baik haruslah sesingkat mungkin, menarik sekaligus memikat 

pembacanya. Dalam promosi ini akan digunakan headline yang  

menggunakan bahasa Inggris, dimana target audience adalah 

umumnya dari pelajar, mahasiswa, dan eksekutif muda, maka 
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meskipun dengan bahasa Inggris pesannya juga tetap mudah dipahami. 

Headline adalah tulisan “When The Love Talk About Love” yang 

artinya ketika cinta berbicara tentang cinta itu sendiri. Kalimat ini 

apabila dijabarkan adalah cinta adalah suatu  perasaan yang murni 

tanpa menuntut kompensasi lain atau memuat suatu tujuan tertentu, 

ketika  kita berbicara cinta karena cinta adalah sebuah ketulusan dan 

kekuatan untuk mengerti, memahami dan memberi  yang tanpa harus 

kembali, jadi, cinta merupakan suatu pengorbanan tanpa 

mengharapkan sesuatu dimana cinta adalah  perasaan ikhlas yang 

mengalir begitu saja.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xxx

b) Sub Headline 

Sub headline berfungsi sebagai penjelas headline, berada tepat di 

bawah dari headline. Jadi karakter font sub headline ini ditulis dengan 

menggunakan font yang sederhana, simpel dan jelas, seperti jenis font 

Arial. Sub headline tersebut adalah “Buku Kumpulan Puisi Cinta”.  

“Buku Kumpulan Puisi Cinta” 

 

c) Keyword 

Keyword  mempunyai fungsi untuk memperjelas headline secara 

singkat baik fakta maupun keterangan dari isi pesan yang disampaikan 

sekaligus mengarahkan sedemikian rupa agar pembaca berfikir, 

kemudian bertindak sesuai yang diharapkan seperti dalam pesan disini 

yang digunakan adalah kalimat ajakan untuk “Ketika Cinta Berbicara 

Maka Dengarlah!”. 

“Ketika Cinta Berbicara Maka Dengarlah!”. 

 

d) Teks Inti (body copy) 

Merupakan kalimat teks iklan yang merupakan uraian pesan-pesan 

yang disampaikan. Teks inti ini  dibuat untuk mempromosi Grand 

Launching buku kumpulan puisi karya Vinna Mei Astuti dimana 

memuat tempat waktu dan acara yang akan diselenggarakan guna 

mendukung promosi buku tersebut. Dan buku ini pun  memuat pesan 

moral dan kata-kata mutiara  yang berusaha memberitahu pembaca 
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akan makna cinta sehingga ikut juga  ditulis sebagai tujuan buku ini 

dibuat, pertama “Cinta bukan hanya sebuah kata akan tetapi sesuatu 

yang kita rasa dan berbagilah cinta dengan orang disekitar anda”. 

kedua, “Cinta adalah ketulusan dan pengorbanan tanpa mengharap 

imbalan” selain itu, pada body copy juga terdapat rangkuman 

mengenai apa intisari isi buku puisi ini dibuat, pertama “Buku ini 

mengajakmu mengerti arti cinta dari hal yang paling sederhana, jadi 

ketika hatimu berkata cinta maka dengarlah!” kedua “Cinta adalah 

sesuatu yang abstrak hampir setiap manusia punya pendiskripsian arti 

cinta yang berbeda-beda, melalui buku ini pengarang ingin berbagi 

cinta melalui pengertian  cinta menurut dirinya, entah sebagai referensi 

atau malah pengalaman pengarang  sama dengan anda”. 

“Cinta bukan hanya sebuah kata akan tetapi sesuatu yang kita 

rasa dan berbagilah cinta dengan orang disekitar anda”. 

“Cinta adalah ketulusan dan pengorbanan tanpa mengharap 

imbalan” 

“Buku ini mengajakmu mengerti arti cinta dari hal yang paling 

sederhana, jadi Ketika Hatimu Berkata Cinta, 

Maka Dengarlah! ” 

“Cinta adalah sesuatu yang abstrak hampir setiap manusia 

punya pendiskripsian arti cinta yang berbeda-beda, melalui 
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buku ini pengarang ingin berbagi cinta melalui pengertian  

cinta menurut dirinya, entah sebagai referensi atau malah 

pengalaman pengarang  sama dengan anda”. 

 

e) Kalimat Dasar (base line) 

Merupakan kalimat dibawah iklan yang biasanya dicantumkan nama 

perusahaan atau instansi, karena perancangan promosi ini merupakan 

sebuah buku maka kalimat dasarnya adalah nama pengarang itu sendiri 

yaitu “VINNA MEI ASTUTI” 

“VINNA MEI ASTUTI” 

 

· Strategi Visual Non Verbal 

1. Positioning 

Buku kumpulan puisi ini diposisikan sebagai buku yang 

mengagungkan nama cinta. Buku ini diharapkan dapat menerbitkan 

perasaan yang penuh  kasih sayang yang jauh dari kekerasan, karena di 

dalam buku ini pembaca akan diajak untuk lebih peka mengenal arti 

cinta yang sesungguhnya. 
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2. USP 

Keunggulan dari buku kumpulan puisi ini dibuat sesuai tingkat 

emosional calon konsumen/pembaca sehingga kata-kata kiasan yang 

terdapat di buku ini dapat dengan mudah dicerna dan dimengerti 

karena memang dibuat khusus untuk mereka, meski begitu puisi dari 

dalam buku ini tetap memperhatikan susunan kata-kata sehingga juga 

tidak asal hanya supaya calon pembaca mudah mengerti isi puisi 

tersebut. 

3. Warna 

Umumnya berwarna pink, merah dan kuning sesuai dengan calon 

konsumen yang dibidik dimana sebagian besar dari mereka merupakan 

wanita muda berusia sekitar lima belas hingga dua puluh lima tahun, 

dan warna-warna tersebut merupakan warna kesukaan mereka.Selain 

itu warna-warna diatas juga memiliki arti sebagai berikut: 

- Pink / merah muda : warna feminin, warna wanita, warna cinta 

dan warna penuh romantisme. 

 

- Merah : warna berani yang penuh gairah, ambisi dan 

semangat. 
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- Putih  : warna suci dan merupakan simbol sebuah 

kejujuran diri 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xxxv

4. Typografi 

Typografi yang dipilih adalah jenis dekoratif. Alasannya dipilih jenis 

dekoratif karena jenis ini bermakna lembut sesuai dengan ciri dari 

target konsumen yang dibidik, dimana sebagian besar dari mereka 

merupakan wanita,  

a)  Hispid 

Huruf Hispid berbentuk melangkung dan latin. menimbulkan kesan 

cantik dan feminim. Digunakan sebagai headline untuk 

menonjolkan kesan bahwa buku kumpulan puisi ini romantis, 

lembut dan menyentuh perasaan. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 0 

  

b) English III Vivance 

Huruf English III Vivance berbentuk melangkung dan latin. 

menimbulkan kesan cantik dan feminim. Digunakan sebagai 

keyword  dan body copy untuk menonjolkan kesan bahwa buku 

kumpulan puisi ini romantis, lembut dan menyentuh perasaan. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp 

Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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c) Ekenas 

Huruf Ekenas juga berbentuk  melengkung tetapi lebih sederhana 

sehingga mudah dibaca. Digunakan dalam body copy dari judul 

puisi dari buku ini. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 

Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

d) Souvenir LT BT 

Huruf Souvenir LT BT berbentuk sederhana, simpel tetapi juga 

masih melengkung sehingga sisi feminimnya masih berkarakter di 

dalamnya, digunakan dalam penulisan isi puisi dari buku ini. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv 

Ww Xx Yy Zz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

e) Comic Sans Serif 

Huruf Comic Sans Serif berbentuk simpel, sederhana, tidak kaku, 

lentur dan mudah dibaca. Digunakan dalam base line dan body 

copy yang berfungsi sebagai penjelas dari headline dan sub 

headline. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr 

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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f) Alphine 

Huruf Alphine berbentuk simpel, sederhana, lentur, tidak kaku dan 

mudah dibaca, digunakan dalam body copy.  

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 

Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

g) Arial 

Huruf Arial berbentuk sederhana, mudah dibaca, simpel dan jelas. 

Digunakan dalam penulisan sub headline. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 

Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

5. Ilustrasi 

· Ilustrasi utama menggunakan gambar uluran tangan yang hendak 

memberikan bingkisan sebuah coklat. Makna dari ilustrasi ini adalah 

sebagai simbol bingkisan kasih sayang yang dilambangkan dengan 

sebuah coklat. Ilustrasi ini berjenis manga karena jenis ini dianggap 

familiar dan tengah digandrungi oleh sebagian besar calon konsumen 

yang dibidik. 

· Ilustrasi pendukung menggunakan  

a) Manga sepasang kekasih sedang berpelukan dimana illustrasi ini 

memiliki arti sepasang cinta yang hangat dan saling melindungi 

satu sama lain. 
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b) Beberapa gambar siluet yang berfungsi untuk memperjelas isi dari 

buku kumpulan puisi ini. Selain itu ilustrasi pendukung juga 

berfungsi sebagai pemercantik desain isi dari buku ini. Supaya 

calon konsumen tidak bosan dan terbantu di dalam memahami isi 

puisi ketika membaca nanti. 

 

6. Layout 

Layout adalah merupakan penggabungan dari semua unsur-unsur visual 

sehingga membentuk suatu kesatuan iklan yang efektif. Dalam layout promosi 

buku kumpulan puisi karya VINNA MEI ASTUTI  ini diberi kesan lembut, 

feminim dan penuh semangat. Hal ini untuk menunjukkan bahwa karakter 

buku ini yang penuh akan isyarat cinta dengan kata-kata mutiara dan illustrasi  

perlambang cinta diharapkan dapat semakin mendramatisasi suasana romantis 

sesuai dengan karakter buku yang ingin ditonjolkan.  

 

7. Ikon 

Ikon yang digunakan adalah gambar hati disesuaikan dengan tema dan intisari 

dari buku kumpulan puisi ini yang semuanya berisi cinta sehingga gambar hati 

karena dianggap dapat mewakili simbol cinta itu sendiri. 
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8. Visualisasi Title dan Ikon  

Warna dari title dan ikon di sesuaikan dari warna backgroundnya supaya 

lebih selaras dan terlihat kontras dengan desain backgroundnya. Berikut 

visualisasi dari ikon dan title. 

 

 

Perancangan Media 

Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu untuk 

mengaplikasikan atau menyampaikan iklan atau dalam hal ini pesan tentang 

promosi buku kumpulan puisi karya Vinna Mei Astuti. Media periklanan ini 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu media lini atas above the line media dan 

media line bawah (bellow the line media) 

Media ini atas (above the line media) adalah jenis iklan yang disebarkan 

melalui sarana media komunikasi massa. Misalnya media cetak (surat kabar, 

majalah), media elektronik (iklan, radio, televisi) serta media luar ruang ( 

papan reklame dan angkutan). Pada umumnya biro iklan bersangkutan 

mendapat komisi karena pemasangan iklan tersebut. 

Media lini bawah (bellow the line media) adalah kegiatan periklanan 

yang tidak melibatkan pemasangan iklan pada media komunitas massa dan 

tidak memberikan  komisi kepada perusahaan iklan, tetapi seringkali 

perusahaan iklan mendapat honorarium khusus dari pengiklan. Pada umumnya 
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periklanan ini bersifat penjualan promosi, yaitu kegiatan pemasangan yang 

dilakukan ditempat penjualan. 

Berikut adalah medianya: 

 Desain  Buku  

1. Desain Cover  dan  Back cover 

· Alasan : Cover  ibarat suatu kemasan dari sebuah 

buku. Cover  merupakan kunci utama buku 

tersebut layak dibaca atau tidak karena pada 

tampilan cover  dapat dilihat rangkuman dari 

isi buku atau kalimat-kalimat  yang dapat 

menarik perhatian konsumen untuk 

mengetahui isi buku lebih lanjut. Oleh karena 

itu, tampilan  cover   yang menarik akan 

membuat konsumen  penasaran untuk  

membaca buku tersebut lebih jauh lagi. 

· Teknik Karya  

a. Ukuran  cover  dan  back cover  adalah 14 cm x 19 cm 

b. Format cover  dan  back cover portrait 

c. Cover  dan  back cover full colour dominan merah 

d. Typografi adalah English III Vivance, Ekenas, Souvenir LT BT. 

Aphine, Hispid, Arial dan Comic Sans Serif. 

e. Teknik visualisasi  : 

-    Manual   (sket pensil kemudian di tinta) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xli

- Finishing  dengan Adobe Photoshop 0.7 dan Corel Draw 11 

f. Ilustrasi 

- Cover : Tampilan uluran tangan yang memberi 

coklat, mempunyai arti buku ini merupakan 

persembahan kasih sayang  yang disimbolkan 

dengan coklat 

- Back cover : Tampilan salah satau karakter buku yang 

sepasang kekasih yang sedang berpelukan 

dimana memuat arti sepasang cinta yang 

hangat dan saling melindungi satau sama 

lain. 

g. Realisasi : cetak separasi empat warna.  

h. Media / bahan cover  dan  back cover  berupa kertas art carton 

230 gr dengan laminasi doft kasar. . 

· Bentuk Desain  

→ Cover  : Ikon dan title sebagai headline, keyword sebagai 

sub headline, perngertian cinta adalah pengor-

banan sebagai body copy, disudut kiri bawah 

tertulis nama pengarang, disisi kanan terdapat 

illustrasi uluran tangan mempersembahkan 

coklat, dan warna cover berwarna merah-merah 

pink yang feminim, berukuran 14 cm x 19 cm, 

berformat portrait 
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→ Back cover  : Berformat portrait dengan ukuran 14 cm x 19 

cm, disisi kiri ilustrasi sepasang kekasih  yang 

berpelukan, disisi kanan terdapat mengenai inti 

sari isi buku dimana seluruh puisi  bertemakan 

cinta dan semoga buku ini berguna bagi 

pembaca, di list  atas dan bawah tertulis ikon 

dan title. 

2. Desain isi buku 

· Penempatan Media : Isi buku di desain karena selain berfungsi 

sebagai pemercantik isi buku juga berfungsi  

memperjelas kandungan dari isi puisi atau 

setidaknya juga untuk mendramatisasi 

suasana supaya pembaca tidak bosan ketika 

membaca karya  puisi di dalamnya. 

· Teknik Karya 

a. Jumlah halaman  : 40 halaman karya puisi + viii 

b. Ukuran Buku adalah 14 cm x 19 cm 

c. Format halaman buku berupa portrait 

d. Arah baca dari kiri ke kanan 
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e. Pewarnaan 

- Gambar penjelas berwarna pink 

- Puisi berwarna hitam 

f. Typografi 

- Font Judul puisi melengkung supaya kesan feminimnya 

timbul, mudah dibaca dan ramping  yaitu menggunakan font 

Ekenas. 

- Font isi puisi sederhana, mudah dibaca, tidak kaku dan lentur 

tetap menonjolkan isi feminim di dalamnya yaitu 

menggunakan Font Souvenir LT BT. 

g. Illustrasi berupa siluet  atau sket ilustrasi yang mendukung dari 

kandungan isi dari karya puisi  di dalamnya. 

h. Teknik visualisasi 

-   Manual   (sket pensil kemudian di tinta) 

- Finishing  dengan Photoshop dan Corel Draw 11 

i. Realisasi cetak separasi empat warna 

j. Media/ bahan berupa kertas HVS 80 gr. 

k. Teknik jilid buku. 

· Desain isi buku  : Berbentuk portrait  berukuran 14 cm x 19 

cm. Di list  atas tertulis ikon dan title, 

diantara karya puisi terdapat ilustrasi sket 

penjelas berwarna pink, supaya terlihat lebih 
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feminim dan center bawah terdapat nomor 

halaman  

 Stationary 

1. Kartu Nama   

· Penempatan Media   : Diberikan kepada konsumen atau toko buku 

yang diajak bekerja sama oleh pengarang. 

Berisi nama, alamat dan nomor telepon  

pengarang sehingga konsumen bisa 

memesan, bertanya atau kritik saran apabila 

buku kumpulan puisi tersebut dirasa kurang 

jelas dan sulit dimengerti. Konsumen dapat 

secara langsung menghubungi pengarang 

guna memperoleh informasi yang lebih 

akurat mengenai buku ini. 

· Teknik karya  

a. Ukuran kartu nama adalah 9 cm x 5,5 cm 

b. Format kartu nama berupa vertikal 

c. Typografi adalah English III Vivance, Hisbid, Arial dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon,  nama pengarang, dan alamat 

pengarang. 

f. Realisasi berupa cetak atau sablon separasi empat warna 
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g. Media / Bahan berupa kertas glossy 

· Bentuk Desain  : Berbentuk vertikal berukuran 9 cm x 5,5 cm, 

ikon di sisi kiri, title di pojok sebelah kanan 

atas, tertera  nama dan alamat pengarang di 

bawahnya 

2. Paper Bag  

· Penempatan Media : Terdapat di gerai promosi, diberikan setelah 

konsumen membeli buku tersebut. Salah satu 

media promosi berjalan sebagai souvenir 

bagi konsumen yang telah ikut berpartisipasi 

dengan membeli buku kumpulan puisi ini.  

· Teknik Karya  

a. Ukuran Paper Bag adalah 15 cm x 25 cm x 4 cm 

b. Format Paper Bag   portrait 

c. Typografi adalah English III Vivance, Hispid, Arial dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : Ikon, tittle, keyword  dan nama pengarang 

f. Realisasi berupa cetak atau separasi empat warna 

g. Media / Bahan berupa kertas ivory 

· Bentuk Desain   : Berbentuk potrait  berukuran 15 cm x 25 cm x 4 

cm dan title di atas, sebagai headline  keyword 

sebagai sub headline, nama pengarang disudut 
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kanan bawah dan ilustrasi transparansi ikon di 

sisi kanan paper bag.. 

3. Kupon Door prize 

· Penempatan Media : Berada di gerai promosi buku, yang akan 

diberikan setelah konsumen membeli buku. 

Untuk  memeriahkan acara dan supaya menarik 

perhatian konsumen maka diadakan kupon door 

prize ini, untuk dipilih siapakah yang beruntung. 

Bentuk simpel supaya tujuan sebagai kupon 

dapat optimal dipahami oleh konsumen.  

· Teknik Karya 

a. Ukuran 8 cm x 5 cm  

b. Format Portrait 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain :  title, ikon dan ucapan selamat mendapat hadiah 

di dalamnya, serta nama pengarang. 

f. Realisasi cetak    separasi empat warna 

g. Media / bahan  berupa  HVS 80 Gr. 

· Bentuk Desain : Berbentuk vertikal berukuran 8 cm x 5 cm 

title dibawah tengah, nama pengarang 
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disudut kiri, dan tulisan hadiah door prize 

diatas kupon. 

 

4. Kotak Kupon Door Prize 

· Penempatan Media  : Berada di gerai promosi buku. Sebagai 

pelengkap wadah kupon door prize sebagai 

wujud totalitas desain 

· Teknik Karya 

a. Ukuran kotak saran adalah 18 cm x 7 cm x 7 cm  

b. Format kotak kupon portrait   

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain :  title, ikon,  keyword . dan tulisan kotak kupon  

f. Realisasi cetak   separasi empat warna 

g. Media / bahan  berupa  kertas yellow board dan BC  

· Bentuk Desain : Ikon dan title diatas, kotak kupon sebagai 

headline, keyword sebagai body copy dan base 

line disisi kanan bawah.  

 Media Lini Bawah 

1. Souvenir 

· Penempatan Media : Berada di gerai promosi buku, sebagai media 

promosi berjalan yang dapat dibawa kemana saja. 
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Souvenir ini dapat dibeli dan menjadi bonus jika 

membeli buku dalam jumlah tertentu dan    

sebagai  pemanis dan menjadi salah satu daya 

tarik bagi konsumen untuk mampir di gerai 

promosi buku kumpulan puisi ini. 

· Teknik Karya  

a. Ukuran  

- Gantungan kunci  : Berdiameter 5 cm  

- Pembatas buku : 15 cm x 4 cm  

- Penggaris : 16 cm x 2,5 cm  

- Pin : Berdiameter 6 Cm 

- Mug  : Standart mug 

- Stiker : 12 cm x 3,5 cm  

- Jam  :  Standart jam 

- Topi :  Standart topi 

b. Format  

- Gantungan kunci  : Portrait  / vertikal 

- Pembatas buku : Portrait   

- Penggaris : Vertikal  

- Pin : Portrait  / vertikal 

- Mug  : Portrait  / vertikal 

- Stiker : Vertikal 

- Jam  :  Portrait  / vertical 
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- Topi : Portrait  / vertikal 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon,  nama pengarang,  keyword , dan 

ilustrasi utama/pendukung 

f. Realisasi berupa cetak atau sablon separasi empat warna 

- Gantungan kunci  : cetak atau sablon separasi empat warna 

- Pembatas buku : cetak separasi empat warna 

- Penggaris : cetak separasi empat warna 

- Pin : Cetak separasi empat warna 

- Mug  : Sablon / cetak separasi empat warna 

- Stiker : cetak separasi empat warna 

- Jam :  cetak separasi empat warna 

- Topi : bordir 

g. Media / bahan  

- Gantungan kunci  : Plastik dan stiker HVS 

- Pembatas buku : glossy 100 gr 

- Penggaris : plastik  

- Pin : Pin dov 

- Mug  : standart mug 
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- Stiker : stiker paper / stiker HVS 

- Jam : HVS 80 gr. 

- Topi : Standart topi 

· Bentuk Desain  

- Gantungan kunci : Berbentuk lingkaran berdiameter 6cm, ikon di 

tengah-tengah dengan title dan keyword 

melingkarinya, base line disisi atas ikon. 

- Pembatas buku  : Berbentuk potrait berukuran 15 cm x 4 cm, ikon 

dan title di atas, keyword sebagai sub headline, 

nama pengarang di kanan bawah, ilustrasi 

sepasang kekasih berpelukan, sebagai body copy 

diberi tulisan mengenai pengertian  tentang 

cinta yang merupakan suatu pengorbanan. 

- Mug  : Standar mug, berilustrasi ikon sepasang kekasih 

berpelukan di sisi gagang cangkir, title sebagai 

headline dan keyword sebagai sub headline, 

keyword dan nama pengarang berada di depan 

mug.  

- Stiker : Berbentuk vertikal berukuran 12 cm x 3,5 cm, 

di sudut kiri memuat ikon dan title, keyword 

dikanan bawah, dan di pojok kiri bawah ditulis 

nama pengarang 
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- Penggaris : Berbentuk vertikal berukuran 16 cm x 2,5 cm 

komponen di dalamnya tidak beda jauh dengan 

penggaris pada umumnya hanya disini dibuat 

lebih mencolok dengan warna serta identitas 

dari buku yang tengah  dipromosikan ini. 

- Pin  : Berdiameter 6 cm, ikon dan title sebagai 

headline, keyword sebagai sub headline dan 

nama pengarang sebagai base line. Sebagai 

alternatif ditambahkan ilustrasi uluran tangan / 

sepasang kekasih berpelukan. 

-  Jam  : Berbentuk dua hati. Satu hati disisi kiri berupa 

jam ditengahnya tertulis ikon dan title, 

sementara hati sisi kanannya terdapat ilustrasi 

sepasang kekasih yang berpelukan disisi kiri, 

keyword di sisi kanan dan base line di kanan 

bawah. 

- Topi  :  Pada bagian depan topi tertera ikon dan title, 

sementara pada bagian belakang sisi kiri bawah 

tertera base line 

 

2. T-Shirt 

· Penempatan Media  : Berada di gerai promosi buku. Digunakan 

oleh sales promotion girl/boys. Dapat juga 
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sebagai souvenir, di desain dengan menarik 

sehingga konsumen tertarik untuk 

memilikinya. Bahkan tidak cuma berhenti 

disitu, T-Shirt dapat digunakan sebagai 

media promosi berjalan dimana pada intinya 

berguna untuk mempromosikan buku 

kumpulan puisi karya Vinna Mei Astuti ini. 

· Teknik Karya 

a. Ukuran T-Shirt  adalah standart 

b. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

c. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

d. Elemen Desain :  title, ikon,  keyword  dan base line 

e. Warna : putih  

f. Realisasi sablon / cetak warna merah 

g. Media / bahan  berupa  kaos  bahan catton 

· Bentuk Desain : Berukuran standar seperti T-Shirt yang lain 

berilustrasikan ikon di tengah kiri T-Shirt, 

ikon dan title diatas sebagai headline 

sementara keyword sebagai sub headline, 

nama  pengarang di belakang kanan bawah. 

T-Shirt berwarna putih. 
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3. Memo  

· Penempatan Media : Terdapat di gerai promosi buku, selain  

sebagai souvenir juga digunakan sebagai alat 

pencatat pemesanan dan pendistribusian 

buku 

· Teknik Karya 

a. Ukuran  memo adalah 10 cm x 8 cm 

b. Format memo vertikal 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain 

- Cover : Ikon, tittle, keywod,  alamat pengarang dan ilustrasi 

utama  

- Halaman isi : Ikon  dan  base line. 

f. Realisasi cetak separasi empat warna 

g. Media / Bahan 

- Cover  : Kertas glossy  

- Isi halaman : kertas HVS 80 gram 

· Bentuk desain : Berbentuk vertikal berukuran 10 cm x 8 cm, ikon 

sebagai ilustrasi, keyword dan title dari kiri atas 

memo dan bagian kanan bawah terdapat base line. 
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4. Kop Surat dan Amplop  

· Penempatan Media : Terdapat di gerai promosi buku. Berlaku di 

dalam proses surat menyurat umum. Dan juga 

sekaligus sebagai salah satu item souvenir  

· Teknik Karya 

a. Ukuran  

- Amplop 22,8 cm x 11 cm 

- Kop surat 29 cm x 21 cm  

b. Format 

- Amplop    : vertikal 

- Kop surat  : portrait 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain 

- Amplop : Ikon, title, nama pengarang dan ilustrasi pendukung  

- Kop surat : Ikon, title, keyword   dan nama pengarang 

f. Realisasi berupa cetak separasi empat warna 

g. Media / Bahan berupa kertas HVS 80 gram 
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· Bentuk Desain  :  

Kop Surat  : Berbentuk potrait berukuran 29 cm x 21 cm 

ikon dan title di sisi pojok kiri atas, 

sementara nama pengarang di sisi kiri bawah. 

Sebagai alternatif di kanan kop surat diberi 

transparansi ikon.  

Amplop : Berbentuk vertikal berukuran 22,8 cm x 11 cm  ikon dan 

title terletak di list bawah bagian depan dan list atas 

bagian belakang atas,  sementara nama pengarang 

terdapat di pojok kiri bawah, sebagai alternatif pada sisi 

kiri diberi ilustrasi sepasang kekasih. 

5. Pamflet, Leaflet, dan Flyer 

· Penempatan Media  : Merupakan media promosi selebaran yang 

dapat ditempel atau dibagi-bagikan ditempat-

tempat strategis, seperti di toko buku acara 

Grand Launching dan di depan kampus-

kampus wilayah Solo, yang banyak dilalui 

oleh calon konsumen. Visualisasi yang 

menarik mampu menarik perhatian khalayak 

ramai dan komposisi yang tepat antara 

ilustrasi dan typografi dapat menyampaikan 

isi pesan secara langsung kepada konsumen 
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· Teknik Karya 

a. Ukuran 

- Pamflet  : 30 cm x 21 cm  

- Leaflet : 15 cm x 21 cm  

- Flyer : 15 cm x 10,5 cm  

b. Format 

- Pamflet  : Portrait 

- Leaflet : Portrait 

- Flyer : Portrait   

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon, ajakan berbagi cinta, pengertian cinta, 

alamat  Grand Launching  toko buku, ilustrasi utama / pendukung 

dan sample buku, acara door prize dan nama pengarang,  

f. Realisasi berupa cetak  separasi empat warna 

g. Media / bahan berupa art paper 

· Bentuk Desain 

Pamflet  : Berbentuk vertikal berukuran 36 cm x 21 cm 

ilustrasi uluran tangan / sepasang kekasih 

berpelukan disisi kiri,. Ikon dan title disisi 

pojok kiri atas tulisan grand launching 

sebagai headline, keyword sebagai sub 
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headline, memuat arti cinta sebagai 

pengorbanan dan tujuan buku ini dibuat ialah 

untuk berbagi cinta, tertera nama tempat dan 

acara grand launching di kanan bawah 

terdapat sample cover buku yang 

dipromosikan dan di pojok sisi bawah ditulis 

nama pengarang serta diatas kanan tercantum 

full door prize. 

Leaflet                : Secara komposisi mirip pamflet hanya beda 

diukuran Leaflet setengah dari pamflet yaitu 

berukuran 15cm x 21cm.  

Flyer  : berbentuk portrait berukuran 15cm x10.5cm, 

disisi kiri ilustrasi sepasang kekasih 

berpelukan/uluran tangan, kiri atas terdapat 

ikon dan title,diskon 10% selama promosi 

sebagai headline, sub headlinenya berupa 

keyword, disisi kanan tertulis body copy 

berupa ajakan berbagi cinta dan mengunjungi 

acara Grand Launching ini dan disisi kiri 

bawah terdapat nama pengarang. 

6. Folder dan Brosur 

· Penempatan Media : Berada di gerai promosi buku, yang nantinya 

akan dibagi-bagikan kepada konsumen yang 
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menghadiri acara Grand launching tersebut. 

Berupa media promosi yang dapat memuat 

pesan/promosi lebih detail dibanding media 

yang lain. Media ini mengenai beberapa 

contoh karya puisi alasan dibuat buku ini dan 

rangkuman isi dari buku ini sehingga calon 

konsumen terpancing rasa penasaran untuk 

lebih mengenal dan mencari tahu lebih detail 

isi dari buku kumpulan puisi ini. 

· Teknik Karya  

a. Ukuran  folder dan brosur adalah 27 cm x 18 cm 

b. Format folder dan brosur berupa Portrait 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon,  ajakan membeli,  ajakan berbagi cinta, 

contoh karya puisi, ilustrasi utama/pendukung dan nama 

pengarang 

f. Realisasi berupa cetak  separasi empat warna 

g. Media / bahan berupa : kertas art carton 230 gr laminasi gloss 

gliter 
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· Bentuk Desain 

Folder :  Berbentuk portrait seperti map yang memuat 

arsip didalamnya. Pada cover terdiri dari title 

dan ikon sebagai headline, keyword sebagai 

subheadline, ilustrasi sepasang kekasih disisi 

kiri, pengertian cinta adalah pengorbanan 

sebagai body copy, nama pengarang disisi 

belakang, di dalam terdapat sample buku 

yang dipromosikan. Di dalam folder ditulis 

tujuan penulisan buku adalah untuk berbagi 

cinta lalu beberapa contoh karya. 

Brosur : Cover, back cover dan isi sama dengan 

folder. Bedanya folder berbentuk map 

sementara brosur berbentuk buku. Berformat 

portrait dan berukuran 27 cm x 18 cm. 

7. Poster Indoor dan Outdoor 

· Penempatan Media  : Dapat di beli di gerai promosi buku ini, yaitu 

di toko buku tempat acara Grand Launching 

diselenggarakan. Media promosi yang dapat 

ditempel atau dibawa kemana saja. 

Dikatakan lebih pada visualisasinya  dapat 

menyampaikan pesan secara langsung 

kepada tentang buku kumpulan puisi ini. 
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· Teknik Karya 

a. Ukuran poster adalah 42 cm x 30 cm 

b. Format poster portrait. 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain :  

- Poster indoor : title, ikon,  keyword . Pengertian cinta, ilustrasi 

utama/pendukung dan nama pengarang  

- Poster outdoor : Ikon, title, keyword ,  ilustrasi utama / 

pendukung dan nama pengarang 

f. Realisasi berupa cetak separasi empat warna 

g. Media / bahan : berupa kertas art carton 230 gr. 

· Bentuk  Desain 

Poster indoor : ilustrasi uluran tangan/sepasang kekasih yang 

berpelukan disisi kiri, title dan ikon dipojok 

kanan, keyword sebagai headline, pengertian 

cinta sebagai body copy, dibawah pojok 

kanan bawah tertera nama pengarang, 

berformat portrait berukuran 42 cm x 30 cm. 

Poster Out door : Berformat portrait berukuran 42 cm x 30 cm, 

berilustrasi sepasang kekasih yang 

berpelukan, title dan ikon sebagai headline, 
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keyword sebagai sub headline dan nama 

pengarang sebagai base line. 

8. Standing Floor 

· Penempatan Media  : Berada di depan gerai promosi tempat acara 

Grand Launching berlangsung, karena 

ukurannya yang relatif besar yang eye 

catching diharapkan dapat menjadi pusat 

perhatian bagi para calon konsumen yang 

lewat. 

· Teknik Karya 

a. Ukuran Standing Floor  adalah 60 cm x 160 cm 

b. Format standing Floor  berupa Portrait 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain :  title, ikon,  keyword . Pengertian cinta, acara 

Grand Launching,  ilustrasi sample buku dan nama pengarang  

f. Realisasi berupa cetak separasi empat warna 

g. Media / bahan  berupa Frontlit Econom 

· Bentuk desain : Berbentuk potrait  berukuran 60 cm x 160 

cm, ikon dan title sebagai sub headline, 

keyword sebagai body copy, ilustrasi sample 

buku di tengah standing floor, dibawahnya 
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ditulis pengertian cinta dan di sisi kiri tertera 

nama pengarang. 

9. Hanging Mobile dan Flag Chain 

· Penempatan Media  : Selain sebagai pemanis gerai dan bonus bagi 

toko yang bersedia  bekerja sama dalam 

promosi buku, ini juga salah satu media 

promosi unik yang dapat menarik perhatian 

konsumen untuk bersedia mengunjungi dan 

mencari tahu mengenai buku kumpulan puisi 

yang tengah dipromosikan. 

· Teknik Karya 

a. Ukuran  

- Flag Chain  : 13 cm x 18 cm  

- Hanging Mobile : berdiameter 20 cm dan 10 cm  

b. Format  Flag Chain  dan  Hanging Mobile  adalah Portrait 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon,  keyword  dan base line 

f. Realisasi berupa cetak  separasi empat warna 

g. Media / bahan  

- Flag Chain : Kertas glossy 

- Hanging Mobile  : Kertas glossy  
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· Bentuk Desain 

Hanging Mobile : Berbentuk dua lingkaran berdiameter 20 cm 

dan 10 cm  sebagai ekornya, ditengah 

lingkaran  berbentuk hati bertulis title nama  

pengarang dan ikon dan ekornya bertulis 

keyword. 

Flag Chain : Berbentuk persegi panjang dengan salah 

sisinya berbentuk setengah lingkaran 

berukuran 13 cm x 18 cm, berformat potrait, 

berisi ikon, title, keyword dan nama 

pengarang di sisi kiri.  

· Media Lini Atas 

1. Spanduk dan Banner 

· Penempatan Media  : Suatu media promosi yang nanti akan 

dipasang di lokasi strategis pinggir-pinggir 

jalan, yang sekiranya banyak dilalui oleh 

para calon konsumen, dimana isi dari 

spanduk dan banner adalah kalimat ajakan 

yang mengajak para pengguna jalan untuk 

turut berpartisipasi dengan mengunjungi 

gerai promosi buku ini di toko buku yang 

telah ditunjuk. 
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· Teknik Karya 

a. Ukuran  

- Spanduk : 450 cm x 90 cm 

- Banner : 90 cm x 200 cm  

b. Format 

- Spanduk : vertikal  

- Banner : portrait  

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain :  title, ikon,  keyword . Keterangan grand 

launching  kapan serta dimana dan ilustras utama/pendukung 

f. Realisasi sablon    separasi empat warna 

g. Media / bahan  berupa  kain tetron putih  

· Bentuk Desain 

Spanduk : Berbentuk vertikal berukuran 450 cm x 90 

cm x 10 cm dan title ditengah, Grand 

Launching sebagai headline, waktu, tempat 

dan acara grand launching sebagai body 

copy, keyword sebagai sub headline, terdapat 

sample cover buku, dan nama pengarang di 

kanan bawah. 
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Banner : Secara isi sama dengan spanduk hanya beda 

ukuran dan format. Untuk banner berukuran 

90 cm x 200 cm dan berformat portrait.  

 

D. Target Karya 

 
1. Desain  cover  dan  back cover full collour 

2. Desain isi buku 

3. Desain memo 

4. Desain amplop 

5. Desain kop surat  

6. Desain paper bag 

7. Desain kartu nama 

8. Desain gantungan kunci 

9. Desain pembatas buku  

10. Desain penggaris 

11. Desain pin  

12. Desain mug  

13. Desain Stiker 

14. Desain  pamflet  

15. Desain Leaflet 

16. Desain Flyer 

17. Desain folder 
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18. Desain brosur  

19. Desain Flag Chain 

20. Desain  hanging mobile 

21. Desain poster  indoor 

22. Desain poster  outdoor 

23. Desain standing floor 

24. Desain T-Shirt 

25. Desain spanduk 

26. Desain Banner 

27. Desain Kupon Door prize 

28. Desain Kotak Door prize 

29. Desain Jam  

30. Desain Topi 

 

E.  Estimasi Anggaran 

 

I. Desain Buku 

1000 eksemplar  @ Rp. 5.000,- Rp. 5.000.000,- 
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II. Stationary 

1 box (100 pcs)  Kartu nama   Rp. 17.500,- 

1000 bh.  Paper Bag  @ Rp. 2.210,- Rp. 2.210.000,- 

1000 lbr  Kupon Door Prize @ Rp. 150,- Rp. 150.000,- 

1 bh Kotak kupon Rp. 3.000,-  

Total Rp. 2.380.500,- 

 

III. Media Lini Bawah 

Souvenir 

Ø 50 bh. Gantungan Kunci @ Rp. 3.000,- Rp.  150.000,- 

Ø 40 bh. Pembatas buku   @ Rp. 300,- Rp. 12.000,- 

Ø 50 bh. Penggaris @ Rp. 550,- Rp. 27.500,- 

Ø 50 bh. Pin @ Rp. 4.000,- Rp.  200.000,- 

Ø 30 bh Mug @ Rp. 15.000,- Rp. 450.000,- 

Ø 60 bh Stiker @ Rp. 400,- Rp.  24.000,- 

Ø 30 bh Jam @ Rp. 13.000,- Rp. 390.000,- 

Ø 20 bh Topi @ Rp. 10.000,- Rp. 200.000,- 

Ø 20 bh T – Shirt @ Rp. 20.000,- Rp. 400.000,- 

Ø 50 bh Memo @ Rp. 2.500,- Rp. 125.000,- 

Ø 1 rim (500 lbr)Kop Surat Rp.  50.000,- 

Ø 10 box (500 pcs) Amplop @ Rp. 30.000,- / box Rp. 300.000,- 
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150 lbr Pamflet @ Rp. 900,- Rp. 135.000,- 

150 lbr Leaflet @ Rp. 450,- Rp. 67.500,- 

2000 lbr Flyer @ Rp. 150,- Rp. 300.000,- 

100 bh Folder @ Rp. 1.450,- Rp. 145.000,- 

100 lbr Brosur @ Rp. 1.450,- Rp. 145.000,- 

20 bh Poster Indoor @ 7.500,- Rp. 150.000,- 

20 bh Poster Outdoor @ 7.500,- Rp. 150.000,- 

1 bh Standing Floor Rp. 125.000,- 

100 bh Hanging Mobile @ Rp. 1.000,- Rp. 100.000,- 

1000 bh Flag Chain @ Rp. 450,- Rp. 450.000,- 

Total   Rp. 4.096.000,- 

 

IV. Media Lini Atas 

5 bh Spanduk @ Rp.67.500,- Rp. 337.500,- 

10 bh Banner @ Rp. 30.000,- Rp. 300.000,- 

Total  Rp. 637.500,- 

  

Grand Total 

Desain Buku  Rp. 5.000.000,- 

Stationary  Rp. 2.380.500,- 

Media Lini bawah Rp. 4.096.000,- 

Media Lini Atas  Rp. 637.500,- 

Total Rp. 12.114.000,- 
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BAB IV 

VISUALISASI KARYA 

 

A. Proses Perancangan 

Master dari seluruh ilustrasi di mulai dari sket kasar sebelum proses 

komputerisasi. Sket dibuat dari pensil 2B kemudian ditimpa dengan Drawing 

Pen 0,3, baru setelah itu di arsir untuk lebih mendramatisasi sket yang dibuat. 

Sket yang dirasa sudah cukup sesuai dengan apa yang penulis inginkan 

kemudian di scan dan di sesuaikan (Brightness Contras) seberapa bersih dan 

jelas gambar tersebut untuk tahap selanjutnya yaitu coloring dengan 

menggunakan program Adobe Photoshop 7.0. 

Proses coloring dibedakan menjadi dua, yaitu coloring total seperti pada 

ilustrasi utama uluran tangan dan ilustrasi pendukung sepasang kekasih yang 

berpelukan sementara coloring satu warna pada ilustrasi penjelas isi karya 

puisi, dipillih warna pink karena tersebut warna lembut, feminim dan kuat 

dengan nuansa kasih sayang. 

a. Berikut adalah sket kasar ilustrasi utama uluran tangan dan ilustrasi 

penjelas sepasang kekasih yang berpelukan. 
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Setelah proses coloring total : 

 

 

 

 

 

Alasan coloring total karena dua gambar ini berarti di depan sebagai ujung 

tombak penarik perhatian konsumen sehingga proses coloringnyapun 

menyeluruh supaya dapat menarik perhatian dari konsumen. 
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b. Berikut adalah sket kasar ilustrasi penjelas isi buku : 
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Setelah proses coloring satu warna : 
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Dipilih satu warna supaya tidak terlalu ramai sehingga merusak 

fungsi dari buku puisi ini bukan sebagai buku ilustrasi, sehingga porsinya 

tidak terlalu menonjol diingat fungsi ilustrasi tersebut hanya sebagai 

penjelas karya puisi. Dipilih warna pink karena warna tersebut merupakan 

warna lembut, feminim dan kuat dengan nuansa romantisnya. Sehingga 

ilustrasi ini diharapkan dapat mendramatisasi suasana desain dari isi buku 

ini. 
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B. Visualisasi Desain 

1. Desain Buku  

Desain Cover dan Back Cover  : 

 

· Teknik Karya  

i. Ukuran  cover  dan  back cover  adalah 14 cm x 19 cm 

j. Format cover  dan  back cover portrait 

k. Cover  dan  back cover full colour dominan merah 

l. Typografi adalah English III Vivance, Ekenas, Souvenir LT BT. 

Aphine, Hispid, Arial dan Comic Sans Serif. 

m. Teknik visualisasi  : 

-    Manual   (sket pensil kemudian di tinta) 

- Finishing  dengan Adobe Photoshop 0.7 dan Corel Draw 11 

n. Ilustrasi 

- Cover : Tampilan uluran tangan yang memberi 

coklat, mempunyai arti buku ini merupakan 
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persembahan kasih sayang  yang disimbolkan 

dengan coklat 

- Back Cover : Tampilan salah satau karakter buku yang 

sepasang kekasih yang sedang berpelukan 

dimana memuat arti sepasang cinta yang 

hangat dan saling melindungi satau sama 

lain. 

o. Realisasi : cetak separasi empat warna.  

p. Media / bahan cover  dan  back cover  berupa kertas glossy 100 gr 

dengan laminasi doft halus. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 lxxvii 

Desain isi buku: 

 

 

· Teknik Karya 

l. Jumlah halaman adalah 40 karya puisi 

m. Ukuran Buku adalah 14 cm x 19 cm 

n. Format halaman buku berupa portrait 

o. Arah baca dari kiri ke kanan 

p. Pewarnaan 

- Gambar penjelas berwarna pink 

- Puisi berwarna hitam 

q. Tipografi 

- Font Judul puisi melengkung supaya kesan feminimnya 

timbul, mudah dibaca dan ramping  yaitu menggunakan font 

Ekenas. 
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- Font isi puisi sederhana, mudah dibaca, tidak kaku dan lentur 

tetap menonjolkan isi feminim di dalammnya yaitu 

menggunakan Font Souvenir LT BT. 

r. Illustrasi berupa siluet  atau sket ilustrasi yang mendukung dari 

kandungan isi dari karya puisi  di dalamnya. 

s. Teknik visualisasi 

-   Manual   (sket pensil kemudian di tinta) 

- Finishing  dengan Photoshop dan Corel Draw 11 

t. Realisasi cetak separasi empat warna 

u. Media/ bahan berupa kertas HVS 80 gr. 

v. Teknik jilid buku. 

(keterangan lebih lanjut lihat lampiran) 
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2. Stationary 

a. Kartu Nama  

  

· Teknik karya  

c. Ukuran kartu nama adalah  9 cm x 5,5 cm 

d. Format kartu nama berupa vertikal 

h. Typografi adalah English III Vivance, Hisbid, Arial dan Comic 

Sans Serif. 

i. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

j. Elemen Desain : title, ikon,  nama pengarang, dan alamat 

pengarang. 

k. Realisasi berupa cetak atau sablon separasi empat warna 

l. Media / Bahan berupa kertas glossy 
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b. Paper Bag  
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· Teknik Karya  

h. Ukuran paper bag adalah 7,5 cm x 12,5 cm x 4 cm 

i. Format paper bag   portrait 

j. Typografi adalah English III Vivance, Hispid, Arial dan Comic 

Sans Serif. 

k. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

l. Elemen Desain : Ikon, tittle, keyword dan nama pengarang 

m. Realisasi berupa cetak atau separasi empat warna 

n. Media / Bahan berupa kertas karton atau ivory 
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c. Kupon Door Prize  

 

· Teknik Karya 

c. Ukuran 8 cm x 5 cm  

d. Format Portrait 

h. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

i. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

j. Elemen Desain :  title, ikon dan ucapan selamat mendapat hadiah 

di dalamnya, serta nama pengarang. 

k. Realisasi cetak    separasi empat warna 

l. Media / bahan  berupa  HVS 80 Gr. 
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d. Kotak Kupon Door Prize 
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· Teknik Karya 

Ukuran kotak saran adalah 18 cm x 7 cm x 7 cm  

Format kotak kupon portrait   

h. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

i. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

j. Elemen Desain :  title, ikon,  keyword. dan tulisan kotak kupon  

k. Realisasi cetak   separasi empat warna 

l. Media / bahan  berupa  kertas yellow board dan BC 
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3. Media Lini Bawah  

a. Souvenir  

- Gantungan kunci 

 

c. Ukuran  

- Gantungan kunci  : Berdiameter 5 cm  

d. Format  

- Gantungan kunci  : Portrait  / vertikal 

h. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

i. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

j. Elemen Desain : title, ikon,  nama pengarang  dan keyword 

k. Realisasi berupa cetak atau sablon separasi empat warna 

- Gantungan kunci  : cetak atau sablon separasi empat warna 

l. Media / bahan  

- Gantungan kunci  : Plastik dan stiker HVS 

 

- Pembatas buku  
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a. Ukuran  

- Pembatas buku : 15 cm x 4 cm  

b. Format  

- Pembatas buku : Portrait   

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon,  nama pengarang,  keyword, ilustrasi 

utama/pendukung dan pengertian cinta adalah sebuah 

pengorbanan. 

f. Realisasi berupa cetak atau sablon separasi empat warna 

- Pembatas buku : cetak separasi empat warna 

g. Media / bahan  

- Pembatas buku : glossy 
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Penggaris  

 

e. Ukuran  

- Penggaris : 16 cm x 2,5 cm  

f. Format  

- Penggaris : Vertikal  

m. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

n. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

o. Elemen Desain : title, ikon,  nama pengarang,  dan keyword, 

p. Realisasi berupa cetak atau sablon separasi empat warna 

- Penggaris : cetak separasi empat warna 

q. Media / bahan  

- Penggaris : Glossy 100 gr / arcrylic double 2 mm 
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- Mug 
 

 

· Teknik Karya  

a. Ukuran  

- Mug  : Standart mug 

b. Format  

- Mug  : Portrait  / vertikal 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon,  nama pengarang,  keyword, dan 

ilustrasi utama/pendukung 

f. Realisasi berupa cetak atau sablon separasi empat warna 

- Mug  : Sablon / cetak separasi empat warna 

g. Media / bahan  

- Mug  : standart mug 
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- Stiker 

 

a. Ukuran  

- Stiker : 12 cm x 3,5 cm  

b. Format  

- Stiker : Vertikal 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon,  nama pengarang  dan  keyword,  

f. Realisasi berupa cetak atau sablon separasi empat warna 

- Stiker : cetak separasi empat warna 

g. Media / bahan  

- Stiker : stiker paper / stiker HVS 
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- Jam  

 

a. Ukuran  

- Jam  :  Standart jam 

b. Format  

- Jam  :  Portrait  / vertical 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11. 

e. Elemen Desain : title, ikon,  nama pengarang,  keyword, dan 

ilustrasi utama/pendukung 

f. Realisasi berupa cetak atau sablon separasi empat warna 

- Jam :  cetak separasi empat warna 

g. Media / bahan  

- Jam : Kertas stiker / HVS 80 gr. 
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- Pin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Teknik Karya  

a. Ukuran  

- Pin : Berdiameter 6 Cm 

b. Format  

- Pin : Portrait  / vertikal 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon,  nama pengarang,  keyword , dan 

ilustrasi utama/pendukung 

f. Realisasi berupa cetak atau sablon separasi empat warna 

- Pin : Cetak separasi empat warna 

g. Media / bahan  

- Pin : Pin dov 
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- Topi  

 

a. Ukuran  

- Topi :  Standart topi 

b. Format  

- Topi : Portrait  / vertikal 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon,  dan nama pengarang, 

f. Realisasi berupa cetak atau sablon separasi empat warna 

- Topi : bordir 

g. Media / bahan  

- Topi : Standart topi 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xciv

b. Kop Surat  

 

· Teknik Karya 

h. Ukuran  

- Kop surat 29 cm x 21 cm  

i. Format 

- Kop surat portrait 

j. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

k. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 
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l. Elemen Desain 

- Kop surat : Ikon, title, keyword  dan nama pengarang 

m. Realisasi berupa cetak separasi empat warna 

n. Media / Bahan berupa kertas HVS 80 gram 
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c. Amplop  

 

· Teknik Karya 

a. Ukuran  

- Amplop 22,8 cm x 11 cm 

b. Format 

- Amplop ; vertikal 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain 

- Amplop : Ikon, tittle, nama pengarang dan ilustrasi pendukung  

f. Realisasi berupa cetak separasi empat warna 

g. Media / Bahan berupa kertas HVS 80 gram 
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d. Memo  
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· Teknik Karya 

h. Ukuran  memo adalah 10 cm x 8 cm 

i. Format memo vertikal 

j. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

k. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

l. Elemen Desain 

- Cover : Ikon, title, keyword,  alamat pengarang dan ilustrasi 

utama  

- Halaman isi : Ikon  dan  base line. 

m. Realisasi cetak separasi empat warna 

n. Media / Bahan 

- Cover  : Kertas glossy  

- Isi halaman : kertas HVS 80 gram 
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e. T-shirt 

 

· Teknik Karya 

b. Ukuran T-Shirt  adalah standart 

h. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

i. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

j. Elemen Desain :  title, ikon,  keyword dan base line 

k. Warna : putih  

l. Realisasi sablon / cetak warna merah 

m. Media / bahan  berupa  kaos  bahan catton 
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f. Pamflet,  

 

· Teknik Karya 

c. Ukuran 

- Pamflet  : 30 cm x 21 cm  
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d. Format 

- Pamflet  : Portrait 

h. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

i. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

j. Elemen Desain : title, ikon, ajakan berbagi cinta, pengertian cinta, 

alamat  Grand Launching  toko buku, ilustrasi utama / pendukung 

dan sample buku, acara door prize dan nama pengarang,  

k. Realisasi berupa cetak  separasi empat warna 

l. Media / bahan berupa art paper 
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g. Leaflet  

 

· Teknik Karya 

a. Ukuran 

- Leaflet : 15 cm x 21 cm  

b. Format 

- Leaflet : Portrait 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon, ajakan berbagi cinta, pengertian cinta, 

alamat  Grand Launching  toko buku, ilustrasi utama / pendukung 

dan sample buku, acara door prize dan nama pengarang,  

f. Realisasi berupa cetak  separasi empat warna 

g. Media / bahan berupa art paper 
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h. Flyer  

 

 

· Teknik Karya 

a. Ukuran 

- Flyer : 15 cm x 10,5 cm  
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b. Format 

- Flyer : Portrait   

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon, ajakan berbagi cinta, pengertian cinta, 

alamat  Grand Launching  toko buku, ilustrasi utama, discount 

10%, acara door prize dan nama pengarang,  

f. Realisasi berupa cetak  separasi empat warna 

g. Media / bahan berupa art paper 
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i. Folder  

 

 

Isi Folder 

 

 

· Teknik Karya  

c. Ukuran  folder adalah 27 cm x 18 cm 

d. Format folder berupa Portrait 
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h. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

i. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

j. Elemen Desain : title, ikon,  ajakan membeli,  ajakan berbagi cinta, 

contoh karya puisi, ilustrasi utama/pendukung dan nama 

pengarang 

k. Realisasi berupa cetak  separasi empat warna 

l. Media / bahan berupa : kertas art carton 230 gr laminasi gloss 

gliter 
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j. Brosur 
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Isi Brosur  

· Teknik Karya  

a. Ukuran  brosur adalah 

27 cm x 18 cm 

b. Format brosur berupa 

Portrait 

c. Typografi adalah 

English III Vivance, 

Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon,  ajakan membeli,  ajakan berbagi cinta, 

contoh karya puisi, ilustrasi utama/pendukung dan nama 

pengarang 

f. Realisasi berupa cetak  separasi empat warna 

g. Media / bahan berupa : kertas art carton 230 gr laminasi gloss 

gliter 

 

Isi Brosur 
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k. Poster In Door 

 

· Teknik Karya 

c. Ukuran poster adalah 42 cm x 30 cm 

d. Format poster portrait. 

h. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

i. Finishing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

j. Elemen Desain :  

- Poster in door : title, ikon,  keyword. Pengertian cinta, ilustrasi 

utama/pendukung dan nama pengarang  

k. Realisasi berupa cetak separasi empat warna 

l. Media / bahan : berupa art carton 230 gr. 
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l. Poster Out Door 

 

· Teknik Karya 

a. Ukuran poster adalah 42 cm x 30 cm 

b. Format poster portrait. 

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain :  

- Poster out door : Ikon, title, keyword,  ilustrasi utama / 

pendukung dan nama pengarang 

f. Realisasi berupa cetak separasi empat warna 

g. Media / bahan : berupa art carton 230 gr. 
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m. Hanging Mobile 

 

 

· Teknik Karya 

c. Ukuran  

- Hanging Mobile : berdiameter 20 cm dan 10 cm  

d. Format  Hanging Mobile  adalah Portrait 

h. Typografi adalah English III Vivance, Ariall, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

i. Finishing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

j. Elemen Desain : title, ikon,  keyword dan base line 

k. Realisasi berupa cetak  separasi empat warna 

l. Media / bahan  

- Hanging Mobile  : Kertas glossy / kertas ivory 
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n. Flag chain 

 

 

· Teknik Karya 

a. Ukuran  

- Flag chain  : 13 cm x 18 cm  

b. Format  flag chain  adalah Portrait 

c. Typografi adalah English III Vivance, Ariall, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain : title, ikon,  keyword dan base line 

f. Realisasi berupa cetak  separasi empat warna 

g. Media / bahan  

- Flag Chain : Glossy 
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o. Standing Floor 

  

· Teknik Karya 

c. Ukuran Standing Floor  adalah 60 cm x 160 cm 

d. Format standing Floor  berupa Portrait 

h. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

i. Finisihing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

j. Elemen Desain :  title, ikon,  keyword. Pengertian cinta, acara 

Grand Launching,  ilustrasi sample buku dan nama pengarang  

k. Realisasi berupa cetak separasi empat warna 

l. Media / bahan  berupa Frontlit Econom 
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2. Media Lini Atas  

a. Spanduk  

 

· Teknik Karya 

c. Ukuran  

- Spanduk : 450 cm x 90 cm 

d. Format 

- Spanduk : vertikal  

h. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

i. Finishing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

j. Elemen Desain :  title, ikon,  keyword. Keterangan grand 

launching  kapan serta dimana dan ilustras utama/pendukung 

k. Realisasi sablon    separasi empat warna 

l. Media / bahan  berupa  kain tetron putih  
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b. Banner 

 

· Teknik Karya 

a. Ukuran  

- Banner : 90 cm x 200 cm  

b. Format 

- Banner : portrait  

c. Typografi adalah English III Vivance, Arial, Hispid dan Comic 

Sans Serif. 

d. Finishing  dengan software Photoshop 7.0 dan Corel Draw 11 

e. Elemen Desain :  title, ikon,  keyword. Keterangan grand 

launching  kapan serta dimana dan ilustras utama/pendukung 

f. Realisasi sablon    separasi empat warna 

g. Media / bahan  berupa  kain tetron putih  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Dari apa yang telah diuraikan pada bab–bab sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Perancangan media promosi buku kumpulan puisi belumlah seatraktif 

dua karya sastra lainnya, seperti novel dan komik. 

2. Buku puisi ini bertema cinta, sehingga nuansa yang ingin dibangun 

adalah sesuatu yang penuh cita rasa kasih sayang dan keromantisan, 

sehingga dalam perancangan media promosinyapun benar–benar 

terpilih, yang memang dapat menonjolkan karakter dari isi buku puisi 

ini, diharapkan target audience yang melihat nanti akan tertarik oleh 

promosi buku ini, diharapkan target audience yang melihat nanti akan 

tertarik oleh promosi buku puisi ini. 

3. Media promosi yang dirancangkan diharapkan dapat berbicara sendiri 

kepada konsumen mengenai maksud dan tujuan untuk promosi buku 

ini dibuat. 

4. Dengan perancangan media promosi yang tepat, hadirnya buku puisi 

ini diharapkan dapat turut meramaikan kancah perpuisian Indonesia 

yang memang belum seagaresifnya dua rekan sejawatnya, seperti 

komik dan novel. 
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5. Semoga dengan perancangan media promosi yang baik dan pemilihan 

media promosi yang tepat dapat mengubah image karya sebuah puisi 

yang monoton menjadi lebih baik dan menarik di mata masyarakat 

pada umumnya. 

6. Kelak perkembangan perancangan media promosi buku puisi 

diharapkan semakin membaik, sehingga menginspirasi banyak sineas 

puisi supaya dapat berkarya lebih baik dan lebih kreatif lagi. 

 

Saran  

Setelah menilik semua uraian pada Tugas Akhir juga kesimpulan-

kesimpulan di atas serta realitas realitas perkembangan-perkembangan media 

promosi buku kumpulan puisi di Indonesia, maka penulis ingin memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Puisi merupakan karya sastra yang padat, simpel dan unik.sehinggga 

puisi menjadi sesuatu karya yang patut untuk dibudidayakan, 

ddibaca, dihayati dan dicintai dengan merancang media promosi yang 

baik dan tepat. 

2. Pemilihan media promosi tersebut sangat berpengaruh di dalam 

pencitraan image dari sebuah puisi, sehingga harus dipikirkan masak-

masak supaya konsumen dapat larut dan memahami dengan mudah 

setiap inti sari dari karya puisi yang telah dibuat. 

3. Perancangan media promosi tidak boleh asal karena dari perancangan 

media promosi tersebut akan membangun dan mendukung sesuai 
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dengan karakter isi buku puisi tersebut, sehingga konsep harus runtut 

dan focus dengan apa yang akan ditonjolkan, yang nantinya akan 

menjadi image dari buku tersebut di mata masyarakat yang menjadi 

target konsumennya. 
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LAMPIRAN 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 cxx 

 
  

 

 

 

Thanks to : 

 

Ø Allah SWT, atas nikmat dan 

karunia –Nya 

Ø Ayah & Ibuku, terima kasih 

atas dukungan dan dananya 

Ø Adikku satu-satunya, makasih 

atas perjuangannya dari detik 

awal sampai akhir tugas ini  

Ø Whisnu, Idul & Udin, makasih 

atas bantuannya dalam 

pekerjaan tugas ini. 

Ø Buat Sohibku Nita, 

keluarganya, ma komputere 

makasih, aku udah ngerepotin 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


