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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1. Konsep Visual 

4.1.1. Warna 

 Warna yang digunakan pada perancangan desain instruksional ini  

mengambil warna dari identitas ambulan yang ada Indonesia. Di bagi menjadi dua 

kategori yaitu warna utama dan warna pendukung. Merah dan juga warna putih 

digunakan sebagai warna utama. Penggunaan warna merah karena warna ini warna 

yang digunakan pada lampu rotator ambulan. Warna merah memiliki arti larangan 

atau sebagai peringatan. Warna putih digunakan juga sering dilihat pada warna 

dasar mobil ambulan yang ada di Semarang pada umumnya. Warna putih juga 

dimaksudkan untuk memperkuat warna merah. 

 

Gambar 4.1 

4.1.2. Bentuk 

Elemen visual yang digunakan disesuaikan dengan momen saat 

dijalan raya. Maka bentuk yang ditampilkan terkait permasalahan yang 

diambil. Yaitu target pengendara bermotor dan juga ambulan. 

  

Gambar 4.2 



 

18 
 

4.2. Konsep Verbal 

4.2.1. Penerapan Desain Instruksional 

 Konsep dari perancangan desain instruksional ini untuk memberikan 

arahan atau tata cara kepada pengendara kendaraan bermotor saat 

menghadapi situasi memberi jalan kepada ambulan yang mau menerobos di 

lampu merah yang sedang padat. Perancangan desain instruksional ini 

memiliki tujuan untuk memberi kesadaran pentingnya memberi jalan untuk 

ambulan yang sedang membawa pasien. Maka dirancang sebuah desain 

instruksional yang efektif dan cepat dilihat oleh target audience. 

4.2.1.1. Ikon 

Ikon dalam desain instruksional bertujuan untuk memberi petunjuk 

serta edukasi yang menimbulkan kesadaran akan pentingnya bertoleransi 

kepada sesama pengguna jalan terutama memberikan jalan kepada ambulan 

yang sedang membawa pasien. Bentuk ikon mengambil dari beberapa 

elemen visual yang terjadi dalam kasus yang diangkat. Bentuk segitiga biasa 

di temukan di salah satu tombol mobil untuk menghidupkan lampu sein kanan 

dan kiri secara bersamaan, berfungsi untuk memberi sinyal kepada 

pengendara lain untuk berhati-hati jika di dekatnya. Dan sign segitiga juga 

ditemukan di jalan saat ada kendaraan yang sedang mogok. Karena aturan 

undang – undang yang menetapkan segita sebagai tanda pengaman di jalan. 

Kemudian ikon mobil yang terlihat menyerong ke kiri dan serong ke kanan 

untuk memberi contoh kepada pengendara mobil dan motor agar 

kendaraanya menyerong untuk memberi jalan kepada ambulan. Kemudian 

ikon ketiga menggambarkan ambulan dari tampak belakang karena tampak 

belakang ambulan memiliki ciri khas pintu dibagian belakang yang besar 

untuk memasukkan pasien, dan ada tulisan “jangan diikuti” agar pengedara 

lain yang dibelakang ambulan tidak memanfaatkan keadaan untuk 

menerobos padatnya lalu lintas karena aksi ini sangat membahayakan 

pengendara dan ambulan. 

Gambar 4.3 
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4.3. Visualisasi Desain 

 4.3.1. Media Utama 

4.3.1.1. Ambient Media 

Media utama untuk menyampaikan tujuan menggunakan ambient 

media berupa street furniture. Street furniture perancangan ini penulis 

menggunakan lampu hias yang diletakkan pada lampu merah titik macet 

untuk memudahkan target melihat instruksi sehingga target tidak bingung dan 

sadar untuk memberikan jalan kepada ambulan. Lampu instruksi menyala 

dengan cara sopir ambulan mescan barcode yang berada di tiang jalan yang 

berjarak 5 meter sebelum lampu merah untuk memberitahu pengendara lain 

agar mulai menggeserkan kendaraanya. 

 

Gambar 4.4 

 

4.3.2. Media Pendukung 

 4.3.2.1. Outdoor Banner 

Media pendukung yang dapat digunakan untuk memberi ingatan 

kepada target audience jika ada ambulan yang sedang dalam keadaan 

darurat harus memberi jalan. Outdoor banner di desain untuk bisa menjadi 

cermin sekaligus menjadi woro –woro dan di tempatkan pada tempat parkir 

sekolah SMA yang menjadi target audience. Dengan berisi tulisan “ngaca 

donk, gak geser sampe kapan ?”. Diharapkan saat target audience sedang 

bercermin dia mengingat untuk bergeser dan tidak berlama-lama bercermin 
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dan bisa dilakukan ketika dijalan raya saat melihat spion ada ambulan, 

pengendara kendaraan langsung bergeser untuk memberi jalan. 

 

Gambar 4.5 

4.3.2.2. Kartu E-money / E-toll 

 Kartu e-toll adalah kartu kusus yang digunakan untuk membayar 

masuk atau keluar pada jalan toll. Kartu ini sangat penting bagi pengedara 

kendaraan roda empat, oleh karena itu perancang menggunakan kartu e-toll 

sebagai media promosinya untuk mengenalkan desain instruksional tentang 

cara memberikan jalan kepada ambulan. Desain e-toll ini menggunakan 

background denah yang biasa di lalui oleh ambulan. Tujuaanya selain 

sebagai alat pembayaran kartu ini digunakan untuk memberi peringatan ke 

target jika melalui denah tyang berada di kartu harus waspada unutuk siap 

memberi jalan kepada ambulan yang sedang dalam keadaan darurat.  

 

Gambar 4.6 

4.3.2.3. Parfum Mobil 

 Salah satu benda penting yang digunakan di dalam mobil untuk 

membuat mobil menjadi wangi dan nyaman. Parfum mobil dirancang 

berbentuk mobil ambulan lengkap dengan instruksional untuk memberi jalan 

kepada ambulan. Tujuannya untuk memberikan informasi. 
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Gambar 4.7 

4.3.2.4. Sticker Mobil 

 Sticker ini menggunakan desain tipografi dengan bergaya neon yang 

kekinian. Stiker ini mennggunakan bahan glow tape / schotchlite yang dapat 

menyala dalam gelap dan jika terkena cahaya lampu. Bahan ini digunakan 

untuk menguatkan kesan neon dan tentu memudahkan target audience 

membacanya. Tujuan untuk memberi peringatan 

 

Gambar 4.8 

4.3.2.5. Sticker Motor 

 Sticker motor berdesain seperti game tembak – tembakan pada 

nintendo. Bertujuan agar target menghindari ambulan daripada tertembak 

yang dimaksudkan adalah tertabrak karena tidak memberi jalan kepada 

ambulan yang mungkin pada saat itu sopir panik dan tak sengaja 

menyenggol pengendara lainnya. Sticker ini juga menggunakan bahan glow 

tape agar menyala saat terkena cahaya lampu dari pengedara di belakang. 

Bertujuan untuk memberi perhatian. 
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Gambar 4.9 

4.3.2.6. Masker Anti Polusi 

 Masker ini digunakan untuk menutupi bagian wajah agar debu tidak 

masuk kedalam hidung dan mulut. Desain yang simpel memudahkan target 

untuk mengingat serong untuk memberi jalan kepada ambulan. Tujuanya 

untuk memberi peringatan 

 

Gambar 5.0 

4.3.2.7. Videotron 

 Videotron digunakan untuk mengiklankan desain instruksional tentang 

cara memberi jalan kepada ambulan agar target audience mandapatkan 

informasi tentang desain instruksional tersebut. Melalui video teaser target 

bisa mengetahui cara kerja lampu instruksional yang telah dirancang. 
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Gambar 5.1 

4.3.3. Media Sosial 

 Tidak diragukan lagi platform Instagram sekarang menjadi salah satu 

media untuk mempromosikan berbagai macam produk dan jasa. Sangat 

cocok untuk manyasar ke target anak SMA jaman sekarang. Instagram akan 

di isi dengan konten video yang menampilkan berbagai macam tips dan trik 

saat terjebak macet di jalan. Tujuan untuk mendapatkan perhatian target 

audiece 

 

 

Gambar 5.2 

 

 

 


