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Pionir Books | Creative Brief 
 
Ciptakan sampul untuk Kelatenan Kekal Fasisme, suatu esai filsafat. 
 
Pionir Books merupakan... 
penerbit yg mengeluarkan maksimal dua judul per tahun. 
 
Andai kata... 
buku terbitan Pionir Books bukan sekadar buku, tetapi juga semacam simbol keintelekan? 
 
Yg kami minta 
Sampul buku yg mengejawantahkan hal tsb. 
 
Pesan yg ingin disampaikan 
Orang yg membaca buku Pionir Books identik dng orang yg memiliki keintelekan dan rasa ingin tahu 
di atas rata-rata. 
 
Siapa yg dituju? 
Secara umum: laki-laki dan perempuan berusia 18 tahun ke atas. Secara khusus: tergantung pd 
bukunya. 
 
Inti pemikiran 
Tertangkap tangan sedang membaca buku keluaran Pionir Books merupakan gengsi tersendiri. 
 
Data buku: 
Judul: Kelatenan Kekal Fasisme Judul asli: De eeuwige terugkeer van het fascisme ISBN: t.b.a. 
Pengarang: Rob Riemen Penerbit: Pionir Books  
Tebal: ~64 halaman Ukuran: 12,5 cm x 20 cm  
 

Kelatenan Kekal Fasisme 
Kelatenan Kekal Fasisme karya Rob Riemen ialah esai filsafat yg mengupas sebab musabab 

fasisme, dan yg sekaligus mengajukan teorema jawaban untuk mengatasi fasisme. Jawabannya, 
menurut Riemen, adalah otonomi pribadi: kita harus menjadi roh mandiri, pribadi yg meninggalkan 
pikiran kelompok dan mulai belajar berpikir sendiri. 

Riemen, yg mengumpamakan fasisme dng basil sampar, mengangkat fasisme kekinian di 
Belanda pd khususnya dan Eropa pd umumnya. Fasisme kekinian muncul karena sejumlah faktor: 
parpol yg memungkiri paham mereka sendiri; cendekiawan yg membudayakan nihilisme yg malas; 
perguruan tinggi yg tidak pantas menyandang predikat tsb; ketamakan dunia usaha; dan media 
massa yg lebih memilih menjadi pembicara perut alih-alih cerminan kritis bangsa. 

Di negara yg berbeda, fasisme akan menitis dl bentuk yg berbeda pula. Dng demikian, fasisme 
sesungguhnya dpt berkembang di belahan dunia mana saja, termasuk di Indonesia. Untuk itu, 
masyarakat perlu membekali diri dng pengetahuan. Itulah mengapa Pionir Books menerbitkan esai 
ini. 
 
Konsep Pionir Books 

 Pionir Books mengusung konsep satu-buku-dua-sampul-muka. Artinya, sampul belakang 
didesain seolah-olah merupakan sampul muka sehingga buku terbitan Pionir Books memiliki 
‘dua sampul muka’. Tujuan: memberi buku Pionir Books ciri khas; 

 Desain sampul mengandalkan kekuatan warna dan desain font; 

 Buku Pionir Books yg dipajang di toko buku harus terlihat dari pintu masuk. 
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Petunjuk umum 

 Ambil ilham dari Peter Mendelsund (http://covers.petermendelsund.com/index); akan 
tetapi, 

 Untuk warna-latar sampul muka, punggung buku, dan sampul belakang gunakan cuma 1 
(satu) warna pilihan; sementara 

 Selain hitam dan putih, gunakan hanya warna yg tersedia pd color scheme Pionir Books 
(terlampir); dan 

 Ciptakan look and feel yg: elegan, intelek, berkelas. 
 
Sampul muka 

 Cantumkan: judul terjemahan, nama pengarang, logo penerbit; 

 Logo penerbit: spesifikasi terlampir. 
 
Punggung buku 

 Cantumkan: nama pengarang, judul terjemahan, logo penerbit. 
 
Sampul belakang 

 Cantumkan: judul asli, nama pengarang, logo penerbit. 
 
Petunjuk khusus 

 Pd teks judul sampul-muka, putar huruf ‘A’ dl kata ‘FASISME’ 180°; 

 Pd teks judul punggung-buku, putar huruf ‘A’ dl kata ‘FASISME’ 180°; dan 

 Pd teks judul sampul-belakang, putar huruf ‘A’ dl kata ‘FASCISME’ 180°. 
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