BAB IV
STRATEGI KREATIF

IV.1. Konsep Visual
Konsep visual yang ditampilkan dalam media komunikasi ini menampilkan fakta dari
potret kehidupan yang dialami masyarakat dilintasan rel kereta api yaitu dengan
menggunakan gaya Bahasa yang bersifat majas sindiran yaitu dengan mengunakan tipe
majas sindiran sinisme, yaitu gaya bahasa yang kasar seperti contoh kata kata JANGAN
NEKAT KALAU MAU SELAMAT terutama pada pengendara bermotor. Yang dimana
seharusnya pengendara bermotor lebih disiplin dan waspada di lintasan kereta api sesuai
aturan yang berlaku. Didalam menampilkan visual yang telah di paparkan dengan
menggunakan teknik penyampaian secara teknik fotografi sebagai kekuatan visual dan
dibantu oleh bodycopy dan headline.

IV.1.1. Format Desain
Format desain yang digunakan adalah portrait dengan letak unsur-unsur visual yang
berbeda-beda. baik gambar, headline, ataupun teks letaknya berubah disesuaikan dengan
media aplikasi. Format dari semuanya adalah portrait, yaitu untuk memperjelas dan
mempertegas pesan yang ingin disampaikan dalam suatu peristiwa yang terjadi serta
memudahkan dalam layout, karena pada kampanye ini semua gagasan visual berbentuk
portrait yang menjadi ciri dari kampanye ini.poster juga akan di beri barcode yang ketika di
scan akan menapilkan video iklan berupa video pendek yang berdurasi 1 sampai 3 menit
tentang bahayanya perlintasan rel kereta api.



poster

Gambar 4.1 Format desain poster
Sumber Pribadi



Brosur

Gambar 4.2 Format desain Brosur
Sumber pribadi


Flyer

Gambar 4.3 Format desain Flyer
Sumber pribadi

IV.1.2. Tata Letak
Pada dasarnya tata letak atau layout dapat dijabarkan sebagai tata letak
elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung
konsep atau pesan yang dibawa. (Rustan, Surianto, 2009 dalam farid syaiful). Gaya
layout yang digunakan sangat berkarakter mencerminkan ketidakdisplinan di pintu
perlintasan, namum fleksible dalam pengaplikasian, menyesuaikan media yang akan
digunakan. Seperti penempatan logo sponsor atau logo kampanye disesuaikan
dengan media. Tata letak yang akan digunakan pada media utama dalam kampanye
ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4 Layout media kampanye
Sumber : pribadi

IV.1.3. Huruf
Jenis huruf yang digunakan menyesuaikan dengan karakter dipintu perlintasan
yang berkesan seperti tegas dan modern selalu digabungkan dengan kebiasaan target
audience yang membutuhkan kejelasan dalam menerima informasi agar mudah dan
cepat dimengerti. Oleh karena itu diperlukan karakter huruf yang mudah terbaca,
namun ada beberapa informasi yang harus menggunakan jenis huruf yang tingkat
jelas. Alasan kenapa jenis font yang dipilih membentuk seperti tulisan yang berdarah
dikarenakan font tersebut memiliki arti berbahaya,menakutkan dan berdifat kematian.

Gambar 4.5 Typografi
Sumber : pribadi

IV.1.4. Ilustrasi
Ilustrasi gambar yang di gunakan dalam rancangan media kampanye ini
adalah mengunakan ilustrasi fotografi yang menampilkan keadaan sebenarnya yang
dialami oleh pengguna jalan yang tidak semestinya mereka harus melanggar dan tidak
disiplin di pintu perlintasan kereta api. Visual yang digunakan merupakan hasil dari
teknik fotografi sebuah sudut lingkungan dilintasan kereta api yang selanjutnya dibuat
dengan olahan digital melalui videografi, agar visual terlihat menarik, dan dimengerti
oleh target audiens. Visual yang akan dimunculkan diambil dari apa yang terlihat di
lintasan kereta api, hal-hal yang menjadi kebiasan dilintasan pintu kereta api sampai
dengan kondisi nyata yang terlihat dilingkungan. Dengan tujuan apa yang terlihat pada
kondisi dilintasan pintu kereta api yang kurang baik bisa diperbaiki dengan visual ini.
Berikut ini adalah salah satu alternatif visual yang dirancang untuk pentingnya
waspada di lintasan kereta api.

IV.1.5. Story Board video

Gambar 4.6 storyboard 1

Gambar 4.7 storyboard 2
IV 1.5.1 Editing
Proses pembuatan video dalam ilkan layanan masyarakat ini menggunakan
software sony vegas 13 yaitu salah satu software editing untuk menyatukan atau
menggabungkan beberapa cuplikan atau rekaman sebuah video menjadi satu
kesatuan

Gambar 4.8 proses editing

Gambar 4.9 proses editing
IV.1.6. Warna
Warna memiliki daya tarik yang kuat dan menciptakan makna tersendiri. Warna
juga dapat mengurangi rasa bosan, ataupun dapat membangkitkan semangat pada
objek dengan mempertimbangkan keharmonisan adapun warna warna yang
digunakan dalam perancangan media kampanye ini adalah warna warna yang diambil
dari warna logo PT.KAI yaitu.


Oranye
Melambangkan kekuatan, kemauan, eksentrik, aktif, agresif, bersaing, warna
ini memberikan pengaruh berkemauan keras dan penuh semangat. Energy,
Keseimbangan,

Kehangatan.

Warna

oranye

memberikan

kesan

kegembiraan dan keceriaan. Warna ini cocok digunakan untuk situasi yang meriah
dan ramai



Biru
Melambangkan

kekuatan,

kemauan,

eksentrik,

aktif,

agresif,

bersaing,

Kepercayaan,Konservatif,Keamanan, Tehnologi, Kebersihan, Biru memiliki arti stabil
karena itu adalah warna langit. Meski langit kelabu dan warna ini memberikan pengaruh
berkemauan keras dan penuh semangat. Keteraturan.


Merah
Melambangkan kekuatan, kemauan, eksentrik, aktif, agresif, bersaing, warna
ini memberikan pengaruh berkemauan keras dan penuh semangat. Power, energi,
kehangatan, cinta, nafsu, agresi, bahaya

Warna yang digunakan di beberapa media pendukung
Sumber : pribadi

IV.2. Desain Mock up


Kaos

Gambar 4.10 desain kaos


Pin

Gambar 4.11 desain pin



Jam dinding

Gambar 4.12 Desain cover jam dinding



Stiker

Gambar 4.13 Desain sticker



Gantungan Kunci

Gambar 4.14 Desain Gantungan kunci



Gelas

Gambar 4.15 Desain gelas

