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BAB IV 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

4.1 Konsep Verbal 

4.1.1 Tema Iklan 

Tema pada iklan ini yaitu penyampaian tentang peraturan warna lampu 

kendaraan pribadi di jalan raya yang sudah diatur Undang – Undang lalu lintas. 

Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya target bahwa terdapat 

peraturan yang mengatur standart warna lampu. 

Dengan menginformasikan standart warna lampu kendaraan kepada 

target diharapkan target sadar dan mengetahui bahwa warna lampu harus sesuai 

standart yang sudah dituliskan di Undang – Undang agar tidak merugikan orang 

lain. Menggunakan video layanan masyarakat sebagai media utama agar target 

dapat mengetahui informasi yang disampaikan. 

Menurut survey yang telah dilakukan, bahwa target cenderung 

menggunakan sosial media. Maka dari itu video iklan akan dibagikan di 

berbagai platform media online yang sering diakses oleh target audience. 

Sehingga infprmasi yang disampaikan dapat menjangkau target. 

Menggunakan jenis video pendek yang berdurasi 1 menit karena 

menyesuaikan media sosial yang sering diakses oleh target audience. Genre atau 

jenis dalam video ini yaitu komedi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan 

bahwa target sering mencari dan berbagi hal humoris. 
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4.1.2 Konsep Judul 

 
 

Konsep pada iklan ini yaitu guna menginformasikan tentang standart 

warna lampu ke target audience. Maka dari itu menggunakan kata yang mudah 

gampang diingat, pemilihan kata yang dekat dengan target sehingga dapat 

memberikan kesan yang mudah, kesan informatif tanpa rasa menyalahkan. 

Judul pada iklan ini yaitu “Silau nda!”. Konsep pada judul ini yaitu 

menunjukkan kepada target bahwa jika mereka menggunakan lampu yang tidak 

sesuai standar warna, dapat merugikan pengendara lain. Kemudian kata “silau” 

itu sendiri yaitu singkatan dari “standar lampu utama”. Setelah itu untuk kata 

“nda” memberikan kesan friendly kepada target yang sering menggunakan kata 

tersebut untuk berkomunikasi dengan teman – temannya. Kata “nda” yaitu kata 

yang memiliki arti sama dengan “ndes”. Namun Bahasa Jawa Semarangan 

tersebut cukup kasar dan kata “nda” memiliki arti yang sama namun kata 

terkesan lebih bersahabat. 

 

4.1.3 Tone and Manner 

 
 

Perancangan iklan ini menggunakan warna hangat karena warna kuning 

yaitu adalah warna standart lampu utama sesuai Undang – Undang. Selain itu 

pemilihan warna hangat karena psikografis target yaitu memiliki solidaritas 

tinggi antar teman satu sama lain. Sehingga pemilihan warna hangat dipilih agar 

menunjukkan kesan friendly tapi juga urgent. 

Selain itu pemilihan kalimat yang akan digunakan dibeberapa media 

yaitu Bahasa Indonesia dan Jawa. Didapati bahwa target rata – rata masih duduk 

di bangku SMA atau sudah lulus SMA namun tidak melanjutkan ke jenjang 

perguruan tinggi. Sehingga pemilihan kata yang simple dan menggunakan kata 

yang sering mereka dengar di lingkungan target. Diharapkan target dapat sadar 

dan mengetahui tentang informasi yang disampaikan oleh iklan ini melalui 

berbagai media. 
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4.1.4 Pemilihan Bahasa 

Menggunakan Bahasa Indonesia dan Jawa karena target lebih sering 

menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi. Menggunakan kedua bahasa 

tersebut agar target dapat langsung tau dan mengerti informasi yang disampaikan 

perancangan iklan layanan masyarakat. Selain itu menggunakan Bahasa Indonesia dan 

Jawa agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh target. 

 

4.2 Konsep Visual 

4.2.1 Konsep Visual Judul Iklan 

 

 
Gambar 4. 1 Visual Judul 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Konsep desain untuk judul iklan yaitu menggunakan jenis font yang tegas dan 

menggunaikan ikon pada huruf “I” guna menunjukkan visual motor, dan warna pada 

lampu utama motor. Pemilihan font tersebut guna menunjukkan kesan maskulinitas 

pada keseluruhan desain judul. Untuk visual desain pada kata “nda” menggunakan jenis 

font yang sama namun berbeda warna. Untuk jenis font “Standar Lampu Utama” 

menggunakan jenis font Sans Serif agar mudah terbaca. Untuk warna pada kata “silau” 

menggunakan dua warna standar lampu yaitu kuning muda dengan intensitas cahaya 

yang berbeda. Efek miring guna menunjukkan terkena cahaya lampu di satu sisi. Warna 

pada kata “nda” yaitu merah guna menegaskan suatu urgensi dan panggilan. Dan warna 

pada kalimat “standar lampu utama” menggunakan warna hitam agar meningkatkan 

keterbacaan. 
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4.2.2 Konsep Warna 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 2 Warna Judul Iklan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 
Warna yang digunakan pada judul iklan ini yaitu warna hangat yaitu warna 

kuning muda, jingga, merah dan hitam. Warna kuning seperti diatas dipilih guna 

merepresentasikan dari warna standart lampu utama pada kendaraan. Kemudian warna 

jingga yang dipilih guna menunjukkan perbedaan intensitas cahaya saat terkena cahaya. 

Warna merah untuk memberi kesan penegasan dan urgensi. Terakhir warna hitam diatas 

guna menunjukkan siluet warna ikon motor dan menambah keterbacaan pada “standar 

lampu utama”. 
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4.2.3 Konsep Typography 

 
 

Untuk head text menggunakan font 
 

 

 

 
Font ini adalah salah satu jenis dari sansserif. Font ini dipilih guna 

menunjukkan kesan urgen dan maskulinitas. 

 

 
Untuk body text menggunakan font 

 
Keep Calm Medium 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890 

Untuk body text menggunakan font jenis sanserif. Font ini memiliki 

tingkat keterbacaan yang mudah. Sehingga cocok untuk digunakan sebagai body 

text. 
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4.2.4 Konsep Elemen Grafis 
 

 

 

Gambar 4. 3 Elemen Grafis 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 
Konsep desain elemen grafis untuk iklan di media sosial, menggunakan 

warna yang sama pada watermark. Agar memberikan kesan yang santai namun 

juga urgen yang ditunjukkan dari warna. 

 

 
4.2.4 Konsep Video 

 
 

Iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk menginformasikan kepada 

pengendara motor yang melanggar penggunaan standar warna lampu. 

Mengubah warna lampu cukup mengganggu pengendara lain khususnya 

pengendara yang bersimpangan. Video iklan ini berjenis komedi karena target 

audience menyukai hal – hal humoris di media sosial. Dengan 

menggambungkan komedi dan sindiran di dalam satu video akan menjelaskan 

dampak lampu kendaraan terhadap pengendara lain. 
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4.3 Visualisasi Desain 

4.3.1 Storyline 
 

Scene Lokasi Cerita Adegan 

 

 
1 

 

 
Di angkringan 

Pembeli sedang memesan mi yang kemudian karakter 

pembeli melihat karakter penjual yang dan merasa aneh 

karena penjual menggunakan kacamata hitam pada 

malam hari. 

 

 
2 

 
Di pinggir jalan / 

trotoar 

Penjual memberi pesanan mi rebus kepada pembeli 

tetap dengan memakai kacamata hitam. (Voiceover : 

pembeli merasa aneh mengapa penjual malam – malam 

menggunaka kacamata hitam) 

 

 

3 

 

 
Jalan di dekat 

angkringan 

Pengendara motor yang menggunakan lampu HID 

warna melewati jalan tersebut menyebabkan silau 

kepada pembeli dan penjual yang berada di angkringan. 

Karena terkena pancaran lampu motor, si pelanggan 

salah mengambil sambal. 

4 
Jalan raya di 

daerah yang sama. 

Pembeli pulang dari tempat angkringan. Kemudian 

terkena sorotan lampu berwarna. 

5 Jalan raya. 
Pengendara membuat silau si pembeli kemudian karena 

terlalu silau, mereka saling menabrak. 

 
6 

 Si pembeli melayang karena tabrakan tersebut dan jatuh 

di motor pengendara yang tidak menggunakan lampu 

sesuai standar. 

Tabel 4. 1 Storyline 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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4.3.2 Storyboard 
 

 

 

 
Gambar 4. 4 Storyboard 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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4.3.3 Script 
 

Scene Lokasi Shoot Dialog 

 

 
1 

 

 
Di angkringan 

 

 
Medium close up 

Pembeli bingung mengapa 

penjual di angkringan 

menggunakan kacamata warna 

hitam. 

 

 

 
2 

 

 

 
Di angkringan 

 

 

 
Medium close up 

Pembeli “Bu mi siji, pedes… 

(bingung)” 

Penjual “iyo, lungguhmu 

sebelah ndi?” 

Pembeli “samping trotoar bu” 

Penjual “yawes nteni sek ya” 

3 Di trotoar Medium shot 
Penjual menyerahkan pesanan 

kepada pembeli. 

4  Close up Lampu motor berwarna ungu 

 
5 

  
Close up 

Pembeli terkena silauan lampu 

warna ungu, kemudian salah 

memakan sambal 

6 
 

Long shot 
Pembeli pergi dari tempat 

angkringan 

 
7 

 
Jalan raya 

 
Long shot 

Pengendara pengguna lampu 

warna ungu datang dari arah 

berlawanan 

8 Jalan raya Long shot Terjadi tabrakan karena silau 

9 Jalan raya Extreme long shot Pembeli terpental 

10 Di atas Medium shot Pembeli dan pengandara kaget 

 
11 

  
Blur 

Kutipan “urip pancen akeh 

werno. Neng lampu motor 

tetep kuning” 

12  Blur Judul iklan 

Tabel 4. 2 Script 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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4.4 Mock Up 

4.4.1 Media Utama Video Iklan 
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Gambar 4. 5 Iklan Media Utama 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 
Video iklan disebarkan ke berbagai platform media sosial. Khususnya Youtube, 

Instagram dan Facebook. Video berdurasi 1 menit di sesuaikan terhadap fitur instagram 

dikarenakan, sesuai survey target lebih sering menggunakan Instagram. 

Selain itu memanfaatkan fitur story Instagram guna menunjukkan dampak serta 

informasi mengenaik warna lampu utama. Melalui media yang lebih singkat untuk 

diiklankan. 

Selain itu pembuatan vertical video sebagai media pendukung diperlukan. 

Vertikal video hanya berdurasi kurang dari 10 detik yang tidak dapat di “lewati” 

dibeberapa media sosial. Sehingga memanfaatkan media iklan tersebut untuk 

menyebarkan iklan yang berdurasi 10 detik. 
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4.4.2 Story Instagram 
 

 
 

Gambar 4. 6 Iklan Story Instagram 

Gambar : Dokumen Pribadi 

 

 
Story Instagram adalah fitur dari Instagram yang disedikan untuk berbagai 

gambar atau video berdurasi 15 detik. Selain itu story pada Instagram dapat 

dicantumkan link yang dapat menuju ke video iklan selengkapnya. 
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4.4.3 Pop Up Iklan 
 

 

 

 

Gambar 4. 7 Pop Up Iklan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Pop Up iklan merupakan sebuah iklan yang akan muncul secara otomatis ketika 

membuka suatu aplikasi yang menyediakan fitur iklan tersebut. 

Bekerja sama dengan dua permainan yang sering dimainkan oleh target 

audience. Cara kerja pada pop up iklan “silau nda” adalah video vertikal dimunculkan 
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yang berdurasi 10 detik dengan kutipan dapatkan hadiah dari permainan online tersebut 

setelah menonton iklan yang lebih lengkap. 

 

 
4.4.4 Mock Up Mangkok, Piring, Gelas 

 

 

 
 

 

Gambar 4. 8 Mock Up Perabotan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 
Iklan juga dipasang di mangkok, piring, dan gelas seperti diatas karena menurut 

survey bahwa target gemar berkumpul di warung atau angkringan. Sehingga 

mengiklankan diperabotan tersebut. Penempatan pada piring dan mangkok dipinggiran 

agar langsung terbaca. 
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4.4.5 Iklan Baliho 
 

 

 

 
 

 
 

Gambar 4. 9 Iklan Baliho 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Menempatkan desain iklan sindiran pada iklan baliho yang tersedia dekat lampu 

lalu lintas agar saat menunggu lampu hijau dapat dibaca oleh banyak orang. Desain 

iklan dibuat dengan simpel dan to the point. Karena penempatan baliho yang 

ditempatkan di lampu lalu lintas. 
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4.4.6 Iklan Hanging Banner 
 

 
Gambar 4. 10 Iklan Hanging Banner 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 
Desain pada hanging banner atau umbul – umbul akan di panjang sejalan di 

daerah Java Mall, Jalan Gajah Mungkur, Sampanga, dan Tlogosari. Keempat daerah di 

Semarang tersebut adalah daerah yang sering dilewati oleh target dan cukup banyak 

warung atau angkringan yang kunjungi oleh target. Dengan desain yang simpel dan 

langsung to the point agar mudah dibaca oleh target dan memberikan informasi secara 

tegas dan langsung. 
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4.4.7 Digital Display 
 

 

 

 

Gambar 4. 11 Digital Display 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 
Memanfaatkan digital display yang berada mini market di Semarang dan Java 

Mall. Kedua tempat tersebut sering dikunjungi oleh target. Menempatkan vertikal video 

yang berbentuk boomerang pada display digital yang disediakan mall dan mini market. 
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4.4.8 Poster 
 

 
Gambar 4. 12 Poster 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 
Poster berukuran A3 dipasang pada parkiran motor sekolah SMK guna 

menunjukkan informasi dari standar warna lampu. Memberi sindiran dahulu agar 

menjadi pusat “eye catching”. Informasi didalam poster harus langsung to the point, 

karena sifat target yang terburu – buru untu bergegas meninggalkan area sekolah. 


