
Pionir Books 

Pionir Books | Creative Brief 
 

Ciptakan sampul untuk Palsu, novel teranyar kami yang akan terbit tahun ini. 

 

Pionir Books merupakan… 

penerbit yang mengeluarkan maksimal dua judul per tahun. 

 

Andai kata… 

buku terbitan Pionir Books bukan sekadar buku, tetapi juga semacam simbol keintelekan? 

 

Yang kami minta 

Sampul buku yang mengejawantahkan hal tersebut. 

 

Pesan yang ingin disampaikan 

Orang yang membaca buku Pionir Books identik dengan orang yang memiliki keintelekan dan rasa ingin tahu di atas rata-rata. 

 

Siapa yang dituju? 

Secara umum: laki-laki dan perempuan berusia 18 tahun ke atas. Secara khusus: tergantung pada bukunya. 

 

Inti pemikiran 

Tertangkap tangan sedang membaca buku keluaran Pionir Books merupakan gengsi tersendiri. 

 

Palsu, sebuah novel 

Palsu merupakan thriller yang berkisah tentang empat orang yang hendak merampok sejumlah lukisan tersohor dari sebuah 

museum di kota Boston, Amrik. Pada malam Boston Red Sox menjuarai World Series untuk pertama kalinya dalam 86 tahun, 

dengan dipimpin Vincent Bloom – sang dalang, mereka pun melancarkan aksi mereka. Elijah Fish, seorang pembuat lukisan 

palsu sesungguhnya menyesali keputusannya untuk ikut dalam aksi Vincent, yang kebetulan sahabatnya, tetapi dia tergiur oleh 

imbalannya. Kenny Cazale, anggota nomor tiga, susah diprediksi perangainya dan Fish merasa risi pada orang itu. Orang 

keempat, Bobby Ouelette, yang kebagian tugas sebagai sopir, merupakan sosok pendiam yang berpikiran simpel: yang penting 

dia dibayar tepat waktu, yaitu supaya dia bisa buru-buru kembali ke New York tempat dia menjalankan sebuah rumah makan 

seafood kecil-kecilan. Apakah mereka akan berhasil? Novel ini merupakan karya terjemahan yang berjudul asli Vals beeld. 

Sasaran demografi: laki-laki berusia 18 tahun ke atas. 

 

Data buku: 

Judul: Palsu Judul asli: Vals beeld ISBN: t.b.a. 

Pengarang: Elvin Post Penerbit: Pionir Books  

Tebal: t.b.a. (~340 hlm) Ukuran: 14 cm x 21 cm  

 

Petunjuk desain sampul 

 

Umum 

• Desain sampul mengandalkan kekuatan warna dan desain font. 

• Look and feel (untuk semua buku Pionir Books, terlepas dari jenis buku): apik dan elegan. 

Khusus 

• Berdasarkan isi, genre, dan nuansa buku, pilih satu warna tematis: kehitam-hitaman; keputih-putihan; atau salah satu 

warna dari ‘color scheme’ Pionir Books. Jadikan warna ini warna latar buku (muka, punggung, belakang). 

• Informasi yang wajib dicantum: logo penerbit, judul buku (terjemahan dan asli), nama pengarang, ISBN. 

• Logo penerbit: spesifikasi terlampir. 

Sampul muka 

• Selain logo, hanya memuat teks. 

• Desain dan tata letak font yang digunakan untuk teks mengejawantahkan isi, genre, dan nuansa buku. 

• Informasi yang wajib dicantum: logo penerbit, judul buku (terjemahan dan asli), nama pengarang. 

Punggung buku 

• Informasi yang wajib dicantum: judul buku (terjemahan dan asli), nama pengarang. 

Sampul belakang 

• Menampilkan ilustrasi (gambar, foto) yang disediakan oleh penerbit. 

• Desain dan tata letak ilustrasi mengejawantahkan isi, genre, dan nuansa buku. 

 


