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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

 

IV.1 Konsep Verbal 

 IV.1.1 Konsep Strategi Komunikasi Verbal 

Hasil dari rancangan film pendek animasi 2D yang berjudul “Satu 

Rasa” memiliki tujuan sebagai solusi dari masalah yang selama ini dihadapi 

oleh pendatang kota Yogyakarta khususnya orang Papua dan juga masyarakat 

lokal kota Yogyakarta dengan masalah timbulnya sikap intoleran dan 

stereotipe yang buruk bagi orang Papua. Khususnya bagi orang Papua yang 

menuntut ilmu diperguruan tinggi di kota Yogyakarta sebagai target primer 

yang berjarak usia 18 sampai dengan 25 tahun, dan target sekunder remaja 

yang berusia 15 sampai dengan 17 tahun. 

Dengan hasil survey dan wawancara yang sudah dilakukan, solusinya adalah 

perlu adanya keterbukaan pikiran masing-masing orang dan perlu adanya 

solidaritas yang dibangun untuk bangkit dari keterpurukan.  

Solusi tersebut kemudian dirancang menjadi sebuah film pendek animasi yang 

juga menceritakan permasalahan yang dihadapi dalam kasus intoleransi atau 

sikap SARA yang dianalogikan di meja permainan sepak bolah (football table) 

yang mana pemainnya adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut 

dan dikelilingi dinding dan digerakan. Dinding tersebut dianalogikan sebagai 

pembatas yang membatasi ruang lingkup gerak orang-orang yang terbentuk 

dari sikap tertutup mereka. Dan orang-orang tersebut dianalogikan kedalam 

karakter kaku yang tersangkut di tiang analog yang dapat digerakan, yang 

berarti mereka tidak memiliki kebebasan bergerak karena langkah mereka yang 

selalu hati-hati dan khawatir. Serta tangan-tangan yang menggerakkan mereka 
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(player) dianalogikan sebagai stigma yang terbentuk dari sikap intoleran 

mereka sehingga menciptakan momen dimana mereka digerakan oleh stigma 

tersebut untuk bersikap intoleran. 

Selain itu, permainan sepak bola pada umumnya adalah menendang bola dan 

mencetak gol untuk mencari pemenang yang mana memiliki kemiripan dengan 

isu intoleran dan SARA yang mana orang-orang hanya mencari mana yang 

paling benar dan pantas menang, mereka harus menyakiti satu sama lain 

dengan sikap mereka untuk mencapai hal tersebut, yang mana tersampaikan 

melalui tendangan-tendangan bola yang menghempas kearah player football 

table yang membuat player merasa kesakitan. 

 IV.1.2 Konsep Strategi Komunikasi Visual 

   

IV.1.2.1 Ilustrasi 

 

Ilustrasi dibuat dengan manual drawing 2 dimensi 

dengan style kartun yang berkonsep bentuk skematik 

dengan goresan kapur yang memberikan kesan dalam, 

simpel, lembut yang dapat mendukung dalam 

menyampaikan perasaan yang lembut ke hati para 

penonton. Bertepatan dengan topik isu yang membahas 

sikap intoleran/SARA yang mana merupakan topik yang 

berat dan panas unuk dibahas. Dengan gaya tersebut, 

dapat membawa kesan yang sebaliknya, yaitu lebih  

ringan dan sejuk. 

 

IV.1.2.2 Warna 

 

Warna yang akan digunakan adalah jenis warna 

analogue. Warna analogue atau kombinasi tiga corak 

warna memberikan kombinasi yang menarik dengan 

teknik goresan kapur yang akan memberikan 

pengalaman visual yang baru.  
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Penggunaan warna gelap (biru kehijauan, biru 

keunguan, abu-abu kebiruan, abu-abu, hijau kebiruan) 

memberikan kesan yang dalam, sedih, khawatir, dan 

sendu. Diimbangi oleh warna terang seperti warna putih 

kebiruan, warna yang lembut. 

 

IV.1.2.3 Nuansa 

 

Ada dua nuansa yang ditimbulkan dari setting latar, 

waktu, kejadian, dan setting cuaca. Diawal cerita, dari 

setting tempat yang kumuh, hujan, awan mendung, 

representasi perasaan sedih dan lelah yang tokoh sedang 

alami memberikan nuansa yang mendalam mengenai 

kesakitan, kekecewaan, kesedihan. Dan pada akhir 

cerita, terjadi penggeseran nuansa menuju semangat dan 

akhir yang bahagia melalui penggeseran setting latar, 

waktu, kejadian, dan cuaca pada saat matahari terbit 

disertai dengan kehangatan sesaat setelah tokoh-tokoh 

keluar dari masalahnya bersama. 

 

IV.1.2.4 Musik/Sound Effect 

 

Gaya audio di intro menggunakan musik instrumen 

klasik di awal dan akhir cerita disertai dengan suara 

ambient seperti suara hujan yang mana dapat 

membangun mood penonton diawal cerita.  

 

Berdasarkan jenisnya, efek suara selama tidak disertai 

musik menggunakan spot effect seperti suara percikan 

air hujan di semen lapangan, suara hantaman bola, suara 

pergerakan tuas untuk menambahkan efek dramatisasi. 

IV.2 Konsep Visual 
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 IV.2.1 Storyline 

  IV.2.1.1 Sipnosis 

Menceritakan keberanian kedua tokoh yang memiliki perbedaan 

ras dari warna kulit untuk membangun solidaritas di dalam 

perbedaan untuk menghentikan stigma buruk diantara mereka 

yang mana tercipta oleh kubu mereka yang radikal, sehingga 

mereka yang non-radikal atau yang berpihak keberagaman 

terkena dampak buruknya yang di bungkus melalui permainan 

football table. 

IV.2.1.2 Storyline   

No Durasi Musik/Sound 

Effect 

Script Waktu Shot 

1 00.00-

00.07 

Instrumen 

piano 

Wayfinding 

malioboro dan 

lampu khas 

Yogyakarta 

Siang hari, 

mendung, 

hujan deras 

Medium 

Close Up 

2 00.08-

00.13 

Instrumen 

Piano 

Suasana sepi dan 

diam di lapangan 

football table. 

Dinding yang 

dengan mural dan 

tampilnya dua 

tokoh pendukung 

yang saling 

berhadapan 

Siang hari,  

mendung, 

hujan deras 

Long shot 

(frog eye 

level) 

3 00.13-

00.21 

Instrumen 

Piano, suara 

hujan rintik 

Dinding mural 

dan langit, judul 

film animasi 

Siang hari, 

mendung, 

hujan deras 

Medium 

Close Up 

dari bawah 

menuju 
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keatas 

4 00.22-

00.26 

Suara rintik 

hujan 

Wajah murung 

dari pemain  

Siang hari, 

mendung, 

hujan deras 

Close Up 

dari 

samping 

kiri tokoh 

(human eye 

level) 

5 00.26-

00.28 

Suara rintik 

hujan 

Joko melihat 

tangannya yang 

terluka 

Siang hari, 

mendung, 

hujan deras 

Close Up 

6 00.28-

00.29 

Rintik hujan 

semakin deras 

Lapangan yang 

dihujani 

Siang hari, 

mendung, 

hujan deras 

Close Up 

7 00.30-

00.32 

Suara rintik 

hujan 

Joko melihat 

Frans dengan rasa 

iba karena penuh 

luka 

Siang hari, 

mendung, 

hujan deras 

Close Up  

tangan 

Joko (frog 

eye level) 

8 00.33-

00.34 

Suara rintik 

hujan 

Frans yang 

sedang mengusap 

tangan yang 

terluka 

Siang hari, 

mendung, 

hujan 

Close up 

wajah Joko, 

blur orang 

di belakang 

Joko 

(Human 

Eye Level) 

9 00.34-

00.35 

Suara rintik 

hujan 

Tangan Joko yang 

semula dikepal 

mulai dibuka dan 

naik, ingin 

merangkul tangan 

Frans didepannya, 

tapi tidak jadi 

karena takut 

Siang hari, 

mendung, 

hujan 

Close up 

Frans, dada 

kearah 

kepala 

(Human 
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dimusuhi oleh 

kelompoknya 

 

Eye Level) 

10 00.35-

00.36 

Suara rintik  

hujan 

Bola berwarna 

merah jatuh dari 

langit ditengah 

hujan 

Siang hari, 

mendung, 

hujan 

Long Shot 

ke Close 

Up (Human 

Eye Level 

melihat 

dari bawah 

keatas) 

11 00.36-

00.38 

Suara rintik  

hujan 

Bola jatuh ke 

tanah dan 

memantul 

dilapangan 

diantara kaki para 

pemain 

Siang hari, 

mendung, 

hujan 

Medium 

Close Up 

Shot  

12 00.39-

00.40 

Suara rintik  

hujan 

Tangan berkulit 

sawo matang ( 

bagian 

masyarakat Jawa 

yang kontra 

terhadap 

keberagaman) 

bergerak menuju 

tuas yang dapat 

mengontrol 

pemain yang 

merekat ditiang 

tuang didalam 

dinding/lapangan 

Siang hari, 

mendung, 

hujan 

Medium 

Close Up 

(Human 

Eye Level) 
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13 00.40-

00.41 

Suara rintik  

hujan 

Tangan berkulit 

hitam melakukan 

hal yang sama 

Siang hari, 

mendung, 

hujan 

Medium 

Close Up 

(Human 

Eye Level) 

14 00.42-

00.43 

Suara rintik  

hujan 

Bola menghantam 

wajah player 

berkulit hitam 

dengan kencang 

(slow motion) 

Siang hari, 

mendung, 

hujan 

Medium 

Close Up 

(Human 

Eye Level) 

15 00.43-

00.44 

Suara rintik  

hujan 

Dari pundak Joko 

dan wajah depan 

Frans, terlihat 

sedih diwajah 

mereka 

Siang hari, 

mendung, 

hujan 

Medium 

Close Up ( 

Human Eye 

Level) 

16 00.45-

00.46 

Suara rintik  

hujan 

Dari samping kiri 

dengan 

pemandangan 

mural daridinding 

setelah mereka. 

Wajah semangat 

dan membara, 

akhirnya mereka 

memulai 

perlawanan 

terhadap 

perlakuan buruk 

terhadap mereka 

yang terus 

menerus mereka 

terima. 

Memasuki 

sore hari, 

hujan 

mereda, 

langit mulai 

cerah 

berwarna 

oranye 

Medium 

Close Up 

(Human 

Eye Level) 
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17 00.46-

00.48 

Instrumen 

musik (tempo 

sedang) 

Gerakan tangan 

Joko dan Frans 

yang saling 

berpegangan erat 

dalam upaya 

memaksimalkan 

usaha mereka 

untuk 

menghentikan 

tuas 

Langit senja 

cerah 

Close Up 

(Human 

Eye Level) 

18 00.49-

00.50 

Instrumen 

musik (tempo 

sedang) 

Dari samping kiri 

memperlihatkan 

badan Joko yang 

tertarik dan 

terlepas dari tuas 

Langit senja 

cerah 

Medium 

Close Up 

(Human 

Eye Level) 

19 00.50-

00.51 

Instrumen 

musik (tempo 

sedang) 

Badan Joko 

terlepas dari tuas 

yang 

menggerakkannya 

selama ini 

Langit senja 

cerah 

Close Up 

(Human 

Eye Level) 

21 00.52-

00.58 

Instrumen 

musik (tempo 

sedang) 

Bersama Menuju 

lobang gawang 

Langit senja 

cerah 

Long Shot 

(Human 

Eye Level) 

22 00.52-

00.58 

Instrumen 

musik (tempo 

sedang) 

Joko dan Frans 

melihat keluar 

dari lobang 

gawang 

Langit senja 

cerah 

Close Up 

(Human 

Eye Level) 

23 00.59-

01.08 

Instrumen 

musik (tempo 

Mereka melompat 

keluar bersama 

dan melihat 

Langit senja 

cerah 

Long Shot 

(Human 
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sedang) pemandangan 

Yogyakarta 

Eye Level) 

     Table IV.1 Table Storyline   

IV.2.1 Storyboard  

00.00-00.07  

Wayfinding malioboro dan lampu khas 

Yogyakarta 

00.08-00.13 

Suasana sepi dan diam di lapangan football 

table. Dinding yang dengan mural dan 

tampilnya dua tokoh pendukung yang saling 

berhadapan  

00.13-00.21 

Dinding mural dan langit, judul 

00.29-00.30 

Close Up kaki Joko 

00.22-00.29 00.29-00.30 



47 

 

 

Wajah murung dari pemain Joko melihat tangannya yang terluka 

00.31-00.35 

Joko melihat Frans dengan rasa iba karena 

penuh luka 

00.36-00.40 

Frans yang sedang mengusap tangan yang 

terluka 

00.41-00.44 

Tangan Joko yang semula dikepal mulai 

dibuka dan naik ingin merangkul tangan 

Frans didepannya, tapi tidak jadi karena 

takut dimusuhi oleh kelompoknya 

00.45-00.47 

Bola berwarna merah jatuh dari langit 

ditengah hujan 

00.48-00.51 

Bola jatuh ke tanah dan memantul 

dilapangan diantara kaki para pemain 

00.52-00.54 

Tangan berkulit sawo matang ( bagian 

masyarakat Jawa yang kontra terhadap 

keberagaman) bergerak menuju tuas yang 

dapat mengontrol pemain yang merekat 
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ditiang tuang didalam dinding/lapangan 

00.55-01.02 

Tangan berkulit hitam melakukan hal yang 

sama 

01.03-01.05 

Bola ditendang oleh pemain digerakan oleh 

tuas 

01.06-01.11 

Bola menghantam wajah player berkulit 

hitam dengan kencang (slow motion) 

01.12-01.16 

Dari pundak Joko dan wajah depan Frans, 

terlihat sedih diwajah mereka 

01.17-01.20 

Dari samping kiri dengan pemandangan 

mural daridinding setelah mereka. Wajah 

semangat dan membara, akhirnya mereka 

memulai perlawanan terhadap perlakuan 

buruk terhadap mereka yang terus menerus 

mereka terima. 

01.21-01.26 

Hentakan keras rem kaki Joko ketanah untuk 

menghentikan pergerakan tuas yang 

digerakan 
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01.27-01.30 

Gerakan tangan Joko dan Frans yang saling 

berpegangan erat dalam upaya 

memaksimalkan usaha mereka untuk 

menghentikan tuas 

01.31-01.32 

Dari samping kiri memperlihatkan badan 

Joko yang tertarik dan terlepas dari tuas 

01.33-01.34 

Mereka berhasil keluar dari lapangan 

dengan dan melihat pemandangan kota 

Yogyakarta 

 

Table IV.2 Table Storyboard 

IV.2.2 Karakter 

  IV.2.2.1 Tokoh Utama 

Tokoh utama didalam cerita adalah dua orang yang 

berbeda dari  warna kulit sebagai analogi dari perbedaan 

sekaligus membungkus isu rasial yang menjadi permasalahan. 

Selain itu juga dengan adanya perbedaan pada kedua karakter, 

mendukung analogi dari permainan football table yang terdiri 

dari dua kubu. Pewarnaan pada karakter disesuaikan dengan 
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karakteristik mereka. Kedua tokoh ini memiliki peran penting 

dalam menghubungkan tiap individu untuk membangun 

solidaritas mereka. 

    IV.2.2.1.1 Joko 

 

Gambar IV.1 Joko 

Salah satu tokoh utama yang berasal dari suku 

Jawa, tepatnya penduduk asli kota Yogyakarta. 

Visual Jawa yang ditampilkan sebagai 

karakteristik utama yang membedakan tokoh 

utama dengan tokoh pendukung adalah 

pakaiannya yaitu dengan baju larik dan celana 

congklang. Berumur 20 tahun, supel, kalem, 

sopan, dan murah senyum. 

Warna kulit sawo matang dan berparas manis 

yang merupakan ciri khas yang dimiliki oleh  
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orang Jawa ditunjukan dari warna kulitnya dan 

warna coklat kemerahan yang ada di pipi Joko 

sebagai simbol visual dari orang yang manis. 

Dengan baju lurik dan celana congklang yang 

dikenakan juga menunjukkan ia asli orang Jawa. 

Selain dari warna kulit dan pakaian, desain 

proporsi tubuhnya yang sedikit kurus juga 

menjadi patokan dalam pengembangan proporsi 

tubuh orang Jawa yang dikenal bertubuh kecil 

dan kurus. 

      IV.2.2.1.1.1 Turn a Round Joko 

       Gambar IV.2 Turn a Round Joko 
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IV.2.2.1.2 Frans 

      Gambar IV.3 Frans 

Frans adalah orang Papua yang 

sederhana, berumur 20 tahun dengan badan yang 

tegap dan berkulit hitam. Frans merupakan 

mahasiswa di kota Yogyakarta, dia berasal dari 

kota Papua.  

      IV.2.2.1.2.1 Turn a Round Frans 

          Gambar IV.4 Turn a Round Frans 
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  IV.2.2.2 Tokoh Pendukung 

     

    

 

 

 

 

   

Gambar IV.5 Tokoh Pendukung 

Gambar IV.2.7 Tokoh Pendukung 

Tokoh pendukung digambarkan sebagai 

masyarkat lainnya. Terdiri dari orang berkulit hitam dan 

putih.Yang mewakilkan kubu dari tiap perbedaan. 

   

IV.2.3 Judul 

Judul “Satu Rasa” berarti solidaritas dalam keberagaman. Ide tersebut 

terbentuk dari kemauan untuk mengangkat solidaritas antara orang Papua 

dengan masyarakat lokal untuk menghapus stereotipe buruk diantara mereka 
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dan mendukung tindakan toleransi di Yogyakarta, terlebih Yogyakarta 

merupakan kota destinasi.  

Judul kemudian divisualisasikan kedalam bentuk yang sederhana dan 

tidak kaku. Dengan bentuk yang simpel dan mudah dimengerti orang sama 

seperti solidaritas sederhana yang mampu semua orang lakukan, selain itu juga 

mendukung konsep untuk mudah memahami masing-masing individu. Dengan 

warna putih yang mendukung makna tulus. 

Gambar IV.6 Visual Judul 

 IV.2.4 Background 

  IV.2.4.1 Plang dan Lampu Jalan di Malioboro 

     

       Gambar IV.7 Plang dan Lampu Jalan di Malioboro 

  IV.2.4.2 Kondisi Lapangan 
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         Gambar IV.8 Kondisi Lapangan 

  IV.2.4.3 Lantai Lapangan 

     

      Gambar IV.9 Lantai Lapangan 

  IV.2.4.5 Tuas Football Table 

     

         Gambar IV.10 Tangan Mengenggam Gagang Analog 
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IV.2.5 Media Promosi 

 

Media promosi yang di gunakan adalah poster berseri. Menggunakan 

poster berseri dengan tujuan untuk menarik dan mempengaruhi target audience 

agar mau datang menyaksikan launching pertama kali film “Satu Rasa” dan 

juga agar dapat mencapai target sasaran rancangan melalui media lainnya.  

IV.2.5.1 Poster Berseri 

  IV.2.5.1.1 Poster Afeksi 

Menggunakan gaya ilustrasi yang serupa 

dengan konsep visual film pendek 

animasi “Satu Rasa”. Dalam poster ini, 

ingin menunjukkan bahwa betapa 

kelamnya suasana tanpa adanya 

kedekatan. Betapa suramnya tanpa ada 

pertemanan. Dan tanpa adanya 

perlawanan terhadap tindakan pemecah 

belah keberagaman. 

 

Gambar IV.11 Poster Afeksi 
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IV.2.4.1.2 Poster Kognisi 

Penyampaian pesan pada poster kognisi 

adalah bagaimana seharusnya orang-

orang bertindak untuk mencari selalu 

mencari solusi untuk keluar dari dinding 

pembatas yang membatasi perbedaan. 

 

Gambar IV.12 Poster Kognisi 
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IV.2.4.1.2 Poster Changing Behaviour 

Poster ini adalah bagian terakhir dari 

poster berseri. Menginformasikan 

mengenai pemutaran perdana film 

pendek animasi “Satu Rasa” serta 

menyampaikan sebuah pesan hangat dari 

tercapainya solusi bersama untuk saling 

menghargai perbedaan dan menjalin 

pertemanan. Sebuah kondisi hasil dari 

solidaritas untuk mencapai sebuah solusi. 
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Gambar IV.13 Poster Changing Behaviour 

IV.2.6 Merchendise 

 

Merchendise di-desain menggunakan visual animasi sendiri. Bertujuan 

sebagaipenyatu atau pun simbol keberpihakan dalam toleransi dan 

keberagaman. Dengan ada merchendise, nilai share animasi dapat terus 

berlanjut selain itu penyebaran nilai toleransi pun ikut tersebar. Pemilihan 

merchendise juga menargetkan remaja usia 18 sampai dengan 25 tahun, 

sehingga objek yang dipilih adalah totebag yang berguna bagi siswa dan 

mahasiswa serta kaos yang dapat dikenakan.  

 

 IV.2.6.1 Desain Totebag 
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 Gambar IV.14 Desain Totebag 

 

IV.2.6.2 Kaos 

     

     Gambar IV.14 Desain Kaos Depan 

 

   

 

 

 

Gambar IV.14 Desain Kaos Belakang 


