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ABSTRAK 

Abstrak: Perancangan ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan 
komunitas Christivity di Surabaya. Komunitas Christivity adalah komunitas 
bagi anak-anak muda Kristen yang bekerja di industri kreatif. Komunitas ini 
memberikan kesempatan untuk memperbesar lingkup jaringan mereka, 
serta meningkatkan sisi kemanusiaan dan kerohanian dari anggotanya. 
Dalam usaha memperkenalkan komunitas ini, tercetuslah event bernama 
Genesis, dengan arti yang pertama. Event ini mempertemukan calon-calon 
anggota dengan memberikan acara yang bermanfaat bagi mereka. 
Genesis didukung dengan seperangkat media promosi untuk 
menyukseskan acara ini. 
Abstract This design is made to introduce Christivity in Surabaya. Christivity 
is a community for Christian juvenile who works in the creative industry. 
This community give them a chance to spread out their connection links, 
and improving their attitude spiritually. In order to build awareness for this 
community, Christivity establish an event called Genesis, which means the 
first. This event will unite prospective members for Christivity by giving 
them a beneficial event. Genesis is supported with promotion medias to 
success the event. 
 
Kata kunci: komunitas, Kristen, kreatif, acara, media promosi. 

 
LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH 
 

Industri kreatif adalah salah satu cabang industri yang berkembang di 

Indonesia. Secara harafiah, industri kreatif berarti industri yang berasal dari 

pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk 

menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan 

menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu 

tersebut (kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, 2012). 

Tahun 2005, ada empat belas sub-sektor ekonomi industri kreatif yang 

ditetapkan oleh pemerintah antara lain; periklanan; arsitektur; pasar barang 

seni; disain (design); fesyen (fashion); video, film dan fotografi; permainan 

interkatif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan 
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komputer dan piranti lunak; televisi dan radio; riset dan pengembangan 

(RD) (Rembang Kreatif, 2012) 

Di Indonesia, industri kreatif berkembang sangat pesat seiring 

pesatnya perkembangan perekonomian dan globalisasi. Hal ini dibuktikan 

dengan rata-rata kontribusi PDB (pendapatan domestik bruto) industri 

kreatif tahun 2002 hingga 2006 mencapai 6,3 persen dari total PDB 

nasional. 

Industri kreatif pada umumnya merupakan industri yang dikelola 

secara individual. Ide kreatif menjadi modal utama untuk mengembangkan 

industri kreatif. Menurut buku Oh My Goodness karangan Yoris Sebastian 

(2012: Chapter 1), kreatifitas seseorang bukan sesuatu yang mutlak, 

bawaan lahir atau bakat turunan, melainkan sesuatu yang dapat dilatih dan 

dikembangkan dengan menggunakan metode latihan tertentu. Pada 

umumnya industri kreatif lahir dan berkembang di kota-kota besar dan 

menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sebagian 

besar pengelola industri kreatif adalah anak muda yang memiliki ide-ide 

orisinal dan kreatif. Industri kreatif selalu memanfaatkan sarana teknologi 

informasi dan komunikasi (jaringan internet: twitter, facebook, e-commerce) 

sebagai sarana promosi maupun mengeksplor ide-ide kreatif (Widiaty, 

2013). 

Masalah yang muncul adalah pengelola industri kreatif rata-rata adalah 

individu, oleh karena itu sangat jarang terjadi kolaborasi atau kerja sama 

diantara sesama pengelola. Padahal sebuah industri dapat bertumbuh dan 

semakin besar jika memiliki networking yang besar. Dari permasalahan 

yang ada, penulis melihat adanya pangsa bisnis dan mendirikan Christivity.  

Christivity adalah komunitas orang-orang kreatif Kristiani yang berasal 

dari Surabaya. Christivity sadar bahwa orang-orang kreatif memerlukan 

sebuah wadah untuk membangun networking. Dengan memiliki atau 

tergabung pada sebuah komunitas, akan ada banyak kesempatan dalam 

bisnis maupun sosial dan exposure yang diperoleh. Selain itu diharapkan 

terjadi kolaborasi antar anggota yang bisa memberikan dampak yang lebih 

besar. Karena berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau 
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mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya (Alkitab, Pengkhotbah 

4:9-10). 

Di sisi lain, perlu sebuah kesadaran bagi orang-orang kreatif untuk 

tidak hanya memikirkan hal-hal yang bersifat karir, tetapi harus didukung 

dengan kerohanian dan karakter yang baik. Christivity berusaha untuk 

menggabungkan kedua aspek ini yaitu aspek karir dan aspek kerohanian. 

Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk orang-orang muda kreatif 

yang sukses bukan hanya dikarir tapi juga membawa pengaruh dan 

kontribusi positif kepada masyarakat, bangsa dan negara. 

Salah satu tolak ukur suatu komunitas dikatakan “aktif” adalah 

komunitas itu memiliki banyak anggota aktif dan aktif melakukan 

kegerakannya. Namun sebagai sebuah komunitas yang baru terbentuk dan 

dicetuskan, Christivity ternyata belum cukup dikenal oleh masyarakat 

sehingga belum banyak yang  bergabung ke dalam komunitas ini. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara untuk memperkenalkan 

komunitas ini kepada masyarakat. Setelah itu diharapkan banyak orang 

terutama anak-anak muda kreatif yang tertarik dan bergabung dalam 

komunitas ini. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti, dapat 

dirumuskan suatu masalah yaitu merancang event dan media promosi 

untuk memperkenalkan komunitas Christivity di Surabaya. 

HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN 

Hasil survei 
Kuisioner dibagikan kepada 100 orang responden yang berumur 17 

sampai 35 tahun, bekerja atau pelajar di industri kreatif, berdomisili di 

Surabaya. Hasil kuisioner tersebut adalah 

x Sebanyak 29% responden mempercayai media koran sebagai sumber 

informasi, sebanyak 20% mempercayai website, sebanyak 19% 

mempercayai baliho, 19% mempercayai media sosial, dan 13% 

mempercayai brosur. 



20 
 

x 70% responden paling sering mengakses media sosial setiap harinya. 16% 

mengakses website, 8% mengakses baliho, 4% mengakses koran, dan 2% 

mengakses brosur. 

x Sebagian besar responden mengetahui event dari media (sesuai urutan 

prioritas); media sosial, baliho, website, koran, brosur. 

x Beberapa acara yang paling berkesan bagi responden (sesuai urutan) 

adalah Sunday Market Sutos, Kumpul Kreavi, DWP (Djakarta Warehouse 

Project), Ideafest (FGD expo), dan seminar Merry Riana. 

Hasil Wawancara 
Berdasarkan hasil wawancara dengan para expert, secara garis besar, 

komunitas adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan. 

Kesamaan tersebut dapat berupa kesamaan hobi, kesukaan, selera, dll. 

Tapi menurut Fanny Lesmana, sebuah kesamaan tidaklah cukup, 

komunitas harus memiliki aktivitas yang sama dan terutama memiliki tujuan 

atau goal yang sama. 

Sebagian besar narasumber mengatakan bahwa kesamaan adalah 

alasan pertama, tapi menemukan visi dan tujuan yang sama adalah yang 

terutama. Selain itu komunitas juga berfungsi meningkatkan networking, 

dan meningkatkan ekonomi. Menurut Jusuf, salah satu alasan seseorang 

membuat atau memutuskan untuk bergabung kedalam sebuah komunitas 

adalah karena keterpanggilan atau tanggung jawab.  

Menurut William, komunikasi adalah syarat utama sebuah komunitas 

dapat bertahan. Karena dengan komunikasi yang baik, anggota komunitas 

dapat saling mengenal. Hal ini ditegaskan oleh Jesse, bahwa komunitas itu 

berbicara membangun hubungan antar anggota, yang semula hanya 

dipertemukan oleh kesamaan, harus ditingkatkan ke level teman, sampai 

pada level sahabat, dengan menggunakan prinsip kasih. Namun menurut 

Fanny, komunitas yang baik harus didukung oleh sistem yang baik. Sistem 

yang dimaksud adalah sistem regenerasi, karena dengan sistem yang baik, 

konsistensi visi, gaya dan tujuan dari komunitas itu dapat terjaga dengan 

baik. Senada dengan itu, Jusuf berpendapat bahwa quality time yang baik 

harus terus dilakukan, sambil membicarakan dan menegaskan visi. 
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Dengan cara seperti itu, dapat mengurangi resiko blurred vision atau visi 

yang bergeser. 

Semua narasumber setuju bahwa indikator kesuksesan sebuah 

komunitas terletak pada komitmen anggotanya dalam menjaga 

kebersamaan dan visi dari komunitas tersebut. Menurut Jesse, komunitas 

tidak melulu berbicara kuantitas atau banyaknya jumlah anggota dari 

komunitas tersebut. Jusuf berpendapat bahwa seorang pemimpin harus 

mengetahui kapasitas dari komunitas dan kapasitas pribadinya. Akan lebih 

baik jika komunitas tersebut berada pada titik optimal. Mendukung 

pendapat tersebut Fanny menambahkan bahwa kualitas adalah hal yang 

utama. Kuantitas adalah sebuah hasil dari kualitas sebuah komunitas. 

Berbeda dengan itu, William berpendapat kuantitas adalah sebuah hal 

yang penting karena dengan banyaknya jumlah anggota, maka semakin 

banyak orang yang bahu-membahu untuk membesarkan komunitas itu dan 

mengejar visi bersama. Namun jumlah juga harus disertai dengan sikap 

atau attitude yang baik dan saling berempati. Dengan begitu akan tercipta 

lingkungan saling mendukung antar anggotanya. 

Menurut Fanny, sebuah komunitas tidak harus selalu diperkenalkan, 

tergantung tujuan dari komunitas tersebut. sebuah komunitas yang bersifat 

movement harus diperkenalkan kepublik agar movement atau gerakan 

mereka mendapat dukungan dari masyarakat. William berpendapat sebuah 

komunitas harus diperkenalkan. Seperti produk, orang-orang harus tahu 

bagaimana, siapa, dan apa yang dilakukan oleh komunitas tersebut. Salah 

satu cara yang dipilih oleh William adalah melakukan event, karena melalui 

event, sebuah komunitas dapat mendapatkan evaluasi dan secara tidak 

langsung berinteraksi antar anggota yang lain. Selain itu dalam event juga 

terjadi komunikasi dua arah antara penyelenggara dan konsumen. Dengan 

event, kita dapat menunjukkan eksistensi dan komunitas dapat melakukan 

impresi yang membekas pada publik. 
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Tinjauan Pustaka 

Teori strategi marketing 
Menurut buku manajemen strategi (David S. Kodrat, 2009, p 159-160) 

terdapat beberapa faktor dan pertimbangan seseorang dalam memutuskan 

untuk melakukan pembelian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

berikut.  

 

gambar 2.1. Perilaku Konsumen: Kerangka Berpikir Konseptual 

 

Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa salah satu faktor penarik dari 

keputusan membeli seseorang salah satunya adalah komunikasi melalui 

event.  

Model AIDA merupakan proses pengambilan keputusan pembelian 

berdasarkan tahapan psikologis yang dialami oleh konsumen. Model ini 

pertama kali dikenalkan oleh St. Elmo Lewis pada tahun 1898. Model AIDA 

menggambarkan proses dasar suatu individu yang mana menjadi 

termotivasi untuk melakukan pembelian berdasarkan rangsangan dari wakil 

penjualan. Motivasi untuk melakukan pembelian bergantung pada 

Awareness, Interest, Desire, dan Action. Awareness tahap mengetahui 

produk. Pada interest yaitu ketertarikkan terhadap produk tersebut. Desire 

yaitu keinginan memiliki produk tersebut. Action yaitu memutuskan untuk 

menggunakan produk tersebut. (Marketing in the Participation Age, Diana 

Middleton, 2013). Melalui kerangka AIDA, sebuah perusahaan harus 

mengetahui di tahap mana mereka berada, sehingga bisa menentukan 

strategi yang tepat (Kotler dan Armstrong, 2008).  
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Sesuai dengan latar belakang masalah, Teori AIDA 

mengidentifikasikan bahwa Christivity berada pada fase awareness yaitu 

fase dimana Christivity memerlukan sebuah media untuk meningkatkan 

awareness kepada target market dan target audience –nya. 

Teori Event 
Secara harfiah, event adalah “Events are transients and every event is 

unique blending of us charaction, setting, management, and people.” Event 
adalah fans, tidak abadi, dan setiap event merupakan suatu campuran unik 

dari durasi pengaturan, pengurus, dan orang-orangnya. (Getz, 1997, p.4). 

Event juga berati suaru ritual istimewa, penunjukan, penampilan, atau 

perayaan yang pasti direncanakan untuk mencapai suatu tujuan sosial, 

budaya dan tujuan bersama. 

Menurut pesertanya, event dibedakan atas public event dan private 
event. Public event contoh nya adalah : perayaan budaya, seni atau 

hiburan, bisnis atau perdagangan, kompetisi olahraga, pendidikan dan ilmu 

pengetahuan, rekreasi serta politik atau kenegaraan. Private event 
merupakan perayaan yang bersifat pribadi seperti; peringatan hari jadi atau 

ulang tahun, liburan keluarga, pesta pernikahan, serta event-event sosial 

seperti pesta-pesta, gala, dan acara reuni. (Getz, 1997, p.7).  Dalam event 
juga bisa terdapat beberapa brand experience yaitu searching experience, 
purchase experience, dan setup experience. Event memiliki news value 

yang tinggi untuk diliput wartawan , mengajak konsumen secara aktif untuk 

merasakan sendiri brand, serta merasakan brand channel terbaru dari 

sebuah perusahaan. (Brand Like a Donut, 2012)  

Kampanye biasanya merupakan rangkaian dari aktivitas pemasaran 

yang dirancang untuk memasarkan suatu event, cetusan, produk, atau 

jasa, sedangkan program tersebut dapat mencakup berbagai macam 

kampanye dengan segmen pasar yang bervariasi. Menurut para ahli 

marketing, cara paling efisien dan pengeluaran yang efektif adalah 

membuat penjualan melalui event. Meskipun menjual produk, promosi, 

harga, public relations, dan tempat akan secara langsung mempengaruhi 

keinginan dan keputusan untuk membuat suatu investasi. (Goldblatt, 2005) 
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Teori Brand Experience 
Brand yang kuat akan timbul dari pengalaman yang konsisten (yang 

merupakan gabungan bentuk yang jelas dan unik secara keseluruhan 

pengalaman brand). Brand experience juga merupakan keseluruhan 

interaksi yang dimiliki masyarakat dengan produk, jasa atau organisasi 

(Kamus Brand, 2008 : p 3).  

Teori Customer experience 
Customer experience adalah sebuah interaksi antara sebuah 

organisasi dan pelanggan melalui pemahaman alam sadar dan alam 

bawah sadar pelanggan. Hal ini merupakan campuran pertunjukan sebuah 

organisasi, sebuah rasa yang membangkitkan sebuah emosi dan secara 

intuitif diukur berlawanan dengan ekspektasi pelanggan melalui semua 

momen terjadi. 

Teori Logo 
Logo berasal dari bahasa Yunani logos, yang berarti kata, pikiran, 

pembicaraan, akal budi. Logo berfungsi sebagai; identitas diri, tanda 

kepemilikan, tanda jaminan kualitas, mencegah peniruan. Logo juga 

merupakan elemen gambar atau simbol pada identitas visual. Menurut 

Design Dictionary dari Board International Research in Design (BIRD): 
Logo biasanya mengandung teks, gambar, atau kombinasi keduanya. 

(Mendesain Logo, 2009, p 12-13) 

Menurut klasifikasi bentuknya, logo terbagi atas tiga yaitu: 

x Picture mark dan letter mark : elemen gambar dan elemen tulisan terpisah 

x Picture mark sekaligus letter mark : bisa disebut gambar, bisa disebut 

tulisan (saling berbaur) 

x Letter mark : Hanya berupa tulisan saja. 

(Mendesain Logo, 2009, p 22) 

Teori Tipografi 
Menurut buku Desain Komunikasi Visual (Desain Komunikasi Visual; 

dasar-dasar panduan untuk pemula, 2014, p 64-65), ada dua hal yang 
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menentukan kesuksesan desain terkait dengan penggunaan tipografi, yaitu 

legibility dan readibility. 

Legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu 

karakter/huruf tanpa bersusah payah. Misalnya bentuk huruf yang terlalu 

abstrak bisa membuat huruf tersebut tidak dikenali atau tidak terbaca. 

Untuk menghindari hal ini, maka seorang desainer harus mengenal dan 

mengerti karakter daripada bentuk suatu huruf dengan baik. Legibility suatu 

kata/kalimat dapat dilihat dari kerumitan desain huruf dan penggunaan 

warna. 

Readibility adalah penggunaan huruf dengan memperhatikan 

hubungannya dengan huruf yang lain sehingga terlihat jelas. Dalam 

menggabungkan huruf, baik untuk membentuk suatu hubungan antara satu 

huruf dengan yang lainnya. Khususnya jarak antar huruf tersebut tidak 

dapat diukur dengan matematika, tetapi harus dilihat dan dirasakan. 

Ketidaktepatan penggunaan spasi dapat mengurangi kemudahan untuk 

membaca keterangan. Akibatnya informasi suatu desain komunikasi visual 

tersebut terkesan kurang  jelas. 

Secara garis besar, huruf terbagi atas empat, yaitu serif, sans-serif, 
script, dan dekoratif. Serif berarti memiliki kaki/sirip (serif). Huruf serif dapat 

memberikan kesan klasik, resmi, dan elegan pada sebuah karya desain. 

(Desain Komunikasi Visual; dasar-dasar panduan untuk pemula, 2014, p 

58). Huruf sans-serif diartikan tanpa sirip/serif. Sans serif melambangkan 

kesederhanaan, lugas, “masa kini”, dan futuristik. (Desain Komunikasi 

Visual; dasar-dasar panduan untuk pemula, 2014, p 60). 

2.1.1 Teori Media promosi 
Secara garis besar, media dapat digolongkan menjadi dua yaitu above 

the line (ATL) dan below the line (BTL).  Above the line (ATL) yaitu jenis 

media promosi yang mencakup target audience secara luas dan menyebar. 

Media promosi jenis ini lebih cocok dan mudah untuk menjelaskan sebuah 

ide atau konsep perusahaan dengan tidak ada interaksi langsung dengan 

target audience. Media yang digunakan televisi, radio, website, majalah, 

koran, billboard, dll. (Elia Wijayantie Swiss 01-01 2008.) 
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Below the Line (BTL) yaitu jenis media promosi yang mencakup target 
audience secara terbatas. Media atau kegiatannya ini memberikan audiens 
kesempatan untuk merasakan, menyentuh atau berinteraksi, bahkan 

langsung action membeli. Media yang digunakan Event, Sponsorship, 
Sampling, Consumer promotion, Trade promotion, dll. (Elia Wijayantie 

Swiss 01- 01-2008.) 

2.2 Kesimpulan hasil penelitian 
Berdasarkan hasil tinjauan dan penelitian yang dilakukan penulis, 

diperoleh jawaban dan arahan pembuatan strategi perkenalan komunitas 

Christivity beserta media promosinya. 

1. Event merupakan salah satu media terbaik untuk memperkenalkan sebuah 

komunitas, karena melalui event terjadi brand experience, dan juga 

interaksi langsung dengan para anggota komunitas tersebut. 

2. Menurut hasil wawancara, sebuah komunitas dapat sukses ketika visi dari 

komunitas tersebut dapat tersampaikan dengan baik, sehingga orang-

orang yang memiliki visi serupa dapat tertarik sehingga dapat bergabung 

atau mendukung gerakan dari komunitas tersebut. Hal itu juga berdampak 

pada keberlangsungan dan keberhasilan dari komunitas tersebut. 

3. Menurut hasil wawancara, sebuah event menjadi salah satu media promosi 

terbaik karena dalam sebuah event terjadi komunikasi dua arah antara 

penyelenggara dan pengunjung atau partisipan. 

4. Menurut teori AIDA, Christivity berada pada fase A (awereness) yang 

berarti Christivity membangun kesadaran publik akan kehadiran brand-nya. 

5. Di dalam sebuah event, perusahaan dapat berinteraksi dengan para 

peserta atau pertisipan sehingga membuat sebuah pengalaman yaitu 

customer experience dan brand experience yang berdampak pada 

keputusan mereka membeli, atau dalam pembahasan ini berarti mereka 

bergabung atau mendukung komunitas Christivity. 

6. Dari hasil observasi dan analisa event yang hampir mirip, peneliti 

menemukan bahwa event seperti ini sangat mungkin untuk dilaksanakan. 
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SOLUSI KOMUNIKASI VISUAL 
Perancangan Event 

Komunitas Christivity adalah komunitas yang baru berdiri. Sesuai 

dengan hasil wawancara dengan para expert, komunitas adalah kumpulan 

orang-orang yang memiliki kesukaan yang sama dan juga memiliki tujuan 

atau visi yang sama. Sesuai dengan latar belakang masalah, Christivity 

memerlukan sebuah media untuk diperkenalkan kepada masyarakat. 

Perancangan event ini bertujuan untuk memperkenalkan komuntas 

Christivity, sehingga menarik kesadaran masyarakat mengenai keberadaan 

komunitas Christivity sehingga berdampak pada brand awareness dan 

akhirnya banyak anak-anak muda kreatif Kristen yang bergabung bahkan 

yang mendukung kegerakan dari Christivity. 

Event yang dilakukan bersifat temporary atau sementara, dalam jangka 

waktu yang ditentukan. Nama event (tema) yang dipilih adalah Genesis. 
Nama Genesis dipilih karena beberapa hal 

1. Genesis (Kejadian) merupakan kitab pertama pada Alkitab. Kitab kejadian 

merupakan kitab yang membuka seluruh isi dari Alkitab. Nama ini dianggap 

cocok untuk merepresentasikan event pertama (pembukaan) dari 

komunitas Christivity 

2. Genesis (Kejadian) menceritakan tentang proses penciptaan bumi dan 

segala isinya. Hal ini berbicara soal penciptaan (creation) atau kreasi. 

Nama ini dianggap cocok untuk merepresentasikan semangat dan konten 

kreatif yang berada dalam Christivity. 

Genesis merupakan acara yang dikemas non-formal dengan 

menghadirkan narasumber yang sesuai dengan sub-tema bahasan. Sub-

tema yang dipilih sesuai dengan lingkup industri kreatif. Setiap edisi 

membawa sub-tema yang berbeda. Hal ini bertujuan agar orang-orang 

dapat datang disetiap edisi.  

Genesis dilaksanakan tujuh kali dengan selang waktu satu bulan, 

secara road show. Venue yang dipilih adalah gereja-gereja yang memiliki 

komunitas youth. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan Christivity dengan 

target audience –nya. 
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Solusi Komunikasi Visual 

Desain dibuat dengan menyesuaikan identitas dari Christivity, 

sehingga menjaga konsistensi dan hubungan antara brand Christivity 

dengan Genenesis. Hal ini ditunjukan sebagai berikut. 

1. Logo Event 

Konsep besar perancangan 

logo event Genesis adalah 

“Together we make a change” 

yang artinya bersama kita bisa 

membawa perubahan. Hal ini 

dilambangkan dengan penggunaan elemen visual yang berupa garis-garis 

cahaya yang saling bersilangan. Cahaya yang bersilangan saling tumpuk 

menumpuk memberikan aksen warna yang berbeda, berarti: “ketika kita 

bersama akan membuat sebuah perubahan”.  

Logo event Genesis menggunakan logo bertipe letter mark, yang berarti 

logo hanya berupa tulisan saja. Logo dipilih menggunakan logo letter mark 

dengan tujuan memberikan pemahaman secara langsung kepada target 
audience tentang nama acara ini. Penggunaan typeface Sans-serif untuk 

memberikan kesan: kesederhanaan, lugas, “masa kini”, dan futuristic 
sesuai dengan kesan yang ingin dibangun oleh Christivity. Emphasys Logo 

Genesis berada pada huruf “i” yang disubtitusi dengan angka “1” yang 

menegaskan bahwa Genesis adalah yang pertama.  

Sesuai dengan teori tipografi, perancangan logo Genesis memperhatikan 

legibilitas dan readibilitas. Legibilitas dengan menggunakan typeface yang 

tidak bersifat decorative untuk memberikan kejelasan tentang nama event 
ketika pertama kali membaca. Readibilitas dengan menjaga dan 

memperhitungkan kerning (jarak antar huruf) sehingga dapat dengan 

mudah terbaca.  

Sebagai catatan, elemen visual dari logo Genesis merupakan 

pengembangan dari elemen visual Christivity. Hal ini ditujukan untuk 

menjaga konsistensi antara Christivity dan Genesis. 

2. Tagline 
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Genesis menggunakan tagline “a Change at The First Step” yang 

menjelaskan bahwa Genesis adalah langkah awal dari sebuah perubahan 

yang dilakukan oleh Christivity. 

3. Tipografi 

Genesis menggunakan typeface yang sama dengan Christivity yaitu 

“Gotham” untuk headline dan body copy. Typeface ini merupakan typeface 

sans-serif yang memberikan kesan kesederhanaan, lugas, “masa kini”. 

Typeface ini memiliki kesan tegas, kuat ketika diaplikasikan sebagai 

headline, dan memiliki readibilitas yang tinggi ketika diaplikasikan sebagai 

body copy sehingga dapat diaplikasikan hingga ukuran kecil. 

4. Elemen visual 

Elemen visual yang digunakan merupakan pengembangan dari elemen 

visual yang digunakan oleh Christivity.  
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5. Warna  

Warna yang digunakan oleh Genesis adalah hasil pengembangan dari 

corporate color Christivity. Selain itu ditambahkan warna orange. Warna 

orange melambangkan sosialisasi, keceriaan, kehangatan, segar, 

semangat, keseimbangan dan energi sedangkan warna kuning 

menyimbolkan menyimbolkan warna persahabatan, optimisme, santai, 

gembira, harapan, toleran, menonjol dan eksentrik. 
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KESIMPULAN 
Selama proses penelitian, penulis menemukan bahwa suatu komunitas 

yang baik harus memiliki tujuan yang sama dan bagaimana mereka 

berusaha menjaga konsistensi sampai tercapainya visi.  

Dari kulit luar orang banyak menganggap komunitas hanya ajang 

kumpul-kumpul, tapi lebih dari pada itu komunitas berbicara banyak dalam 

hal visi dan tujuan. Maka dari itu komunitas bukan diukur oleh kuantitas 

atau jumlah anggotanya, tetapi seberapa bagus kualitas dari masing-

masing anggotanya, terutama dalam hal mencapai visi atau tujuan. Event 
Genesis hanyalah sebuah langkah awal untuk memperkenalkan komunitas 

Christivity. Tapi kesuksesan Genesis tidak mutlak berbanding lurus dengan 

kesuksesan Christivity, karena tolak ukur komunitas bukan hanya soal 
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seberapa terkenalnya sebuah komunitas, namun juga soal kualitas, 

konsistensi, dan tercapainya visi mereka. 

Kesulitan dalam perancangan ini terletak pada menentukan konsep 

event yang paling tepat dan efektif untuk mencapai dan menjawab 

kebutuhan dari Christivity. Juga kesulitan dalam mencari gaya desain yang 

sesuai dengan konsep tersebut. 
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