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BAB IV  

STRATEGI KREATIF 

 

4.1 Konsep Visual  

Konsep visual yang akan digunakan dalam perancangan media informasi visual 

ini yaitu kesederhanaan dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Menggunakan 

beberapa teknik arsir, sketch, gestalt untuk membuat kesan gambar yang tidak kaku.  

4.1.1 Format Desain  

Desain yang digunakan sebagai acuan adalah mengambil ciri khas 

dari badan angkot itu sendiri sebagai elemen desain. Elemen desain yang 

akan digunakan yaitu siluet badan angkot dan juga jendela belakang angkot.  

Elemen desain tersebut adalah ciri khas yang sudah dikenal oleh 

masyarakat.  

4.1.2 Pewarnaan  

Warna yang dominan dan menjadi patokan adalah warna Jingga, di 

susul dengan warna Kuning serta Hijau untuk angkot yang menjangkau ke 

arah kabupaten.  

 

 

 

Kemudian menggunakan warna pelengkap sebagai salah satu elemen 

penanda jurusan angkutan kota. Terdiri dari warna Ungu, Abu-abu, Coklat, 

Kuning, Biru Muda, Hijau Muda, Merah Muda, Putih, Merah, dan Biru Tua. 
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Gambar  11 Color Palette 

Gambar  12 Color Palette 



33 
 

4.1.3 Tipografi  

Font yang digunakan yaitu dengan jenis Sans Serif, huruf dengan 

tanpa kait, agar meningkatkan readibility tulisan tersebut.  

 

4.1.4 Elemen Desain  

Bentuk kaca pada angkutan kota yang khas menjadi shape dasar 

pembuatan halte sebagai wayfinding yang dikenal oleh masyarakat.  

 

4.2 Konsep Verbal  

4.2.1 Media Utama Perancangan Media Informasi Visual  

Media utama yang digunakan yaitu Wayfinding dan Signage, dan juga 

Halte sebagai tempat tunggu yang memiliki space cukup luas untuk 

menampilkan beberapa informasi sekaligus seputar angkutan kota. Mulai 

dari jalur yang dilalui, tarif, dan juga berapa banyak armada angkot yang 

sedang beroperasi. Halter tersebut dapat juga di manfaatkan bersamaan 

dengan penjualan merchandise yaitu kipas tangan.  

 

  

Gambar  13 Contoh Font 
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4.2.2 Perancangan Sistem yang mendukung Media Informasi Visual  

Sistem yang dirancang tidak teralu mengubah banyak dari sistem yang 

sudah ada, namun dengan penempatan wayfinding dan signage yang tepat 

dapat mempermudah masyarakat dalam mengerti sistem yang berjalan apa 

angkutan kota secara transparan.  

Dengan kemudahan informasi yang didapat oleh masyarakat, akan 

mempermudah masyarakat untuk mencapai tempat tujuan.Penempatan 

Signage dan Wayfinding akan ditempatan di poin poin sebagai berikut :  

▪ Wayfinding akan ada sepanjang jalan rute angkutan tersebut dengan 

jarak minimal 500 meter. 

▪ Wayfinding terpasang di dekat pertigaan atau perempatan dengan 

jarang 200 meter sebelum dan seudah jalan, karena jarak 100 meter 

dari persimpangan tidak boleh ada kendaraan berhenti.  

▪ Untuk penempatan Halte tidak boleh di area adanya bangunan, 

harus di area hijau, taman, atau selokan, agar tidak mengganggu 

pejalan kaki serta kendaraan yang mau memasuki area bangunan.  

▪ Kemudian penempatan Halte tersebut berada pada titik penentuan 

tarif agar mempermudah penumpang dalam menghitung berapa tarif 

yang perlu dibayarkan.  

▪ Kemudian terdapat pula peta yang tertera pada Wayfinding, untuk 

mempermudah masyarakat dalam memahami jalur angkutan kota.  

▪ Terdapat pula 2 jenis signage sebagai penanda kapan masyarakat 

harus memanggil Bapak supir 500 meter sebelum persimpangan 

antar jalur angkot, agar Pak Supir dapat lebih hati-hati saat 

mengambil lajur kiri.  

▪ Signage berikutnya adalah dimana penumpang harus turun agar 

tidak melewatkan angkutan kota jurusan lainnya yang bersimpangan 

dengan angkutan yang sedang dinaiki.  
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4.3 Visualisasi Desain  

Wayfnding 

 

  

Gambar  14 Detail Ukuran Signage 

Gambar  16 Detail Ukuran Signage 

Gambar  15 Visualisasi Peta Pada Signage 
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Signage 

 

 

 

Gambar  17 Sketsa Icon sebagai Sign 
- Berkata Pada Pengemudi "Kiri Pak" 

Gambar  19 Sketsa Icon sebagai Sign - Penumpang turun di tempat tersebut 
jika ingin berpindah angkot ke trayek lainnya 

Gambar  18 Icon sebagai Sign - Penumpang berteriak Kiri Pak, dan Penumpang 
turun untuk berpindah ke jalur angkot lainnya 
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Halte 

  

Gambar  21 Halte duduk 

Gambar  20 Halte berdiri 

Gambar  22 Sketsa awal halte 1 

Gambar  23 Sketsa awal halte 2 
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Merchandise  

 

 

  

Gambar  24 Merchandise kipas tangan dengan peta jurusan angkot 

Gambar  26 Sketsa awal kipas 2 

Gambar  25 Sketsa awal kipas 1 
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Desain Tagline  

 

 Gambar  27 Sketsa tagline 

 

 

 Gambar  28 Tagline "wis.. NGANGKOT wae..!" 


