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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Di jaman yang serba modern dan instant, serta seiring masuknya kebudayaan 

asing ke negeri kita ini, masih banyak orang–orang yang kurang peduli 

terhadap sesamanya.  Bangsa kita sudah kehilangan nilai-nilai sosial dalam 

kehidupan bersama.  Yang ada adalah apatisme, bahkan konflik berkelanjutan. 

Dalam politik, yang dikembangkan adalah sikap partisan dan "kekamian".  

Yang berbeda keyakinan, agama dan pandangan serta partai tidak lagi 

dianggap sebagai bagian dari dirinya, melainkan dianggap sebagai musuh 

yang harus dihancurkan.  Karena pemberlakuan sikap ini, maka rasa 

kebersamaan menghilang dari relasi sosial.   

Pancasila yang berpuluh-puluh tahun telah ditanamkan hanyalah sebuah 

utopia yang tidak pernah dipraktikkan dalam kenyataan sehari-hari.  Semangat 

nasionalisme dan patriotisme hanyalah slogan kosong, dan hilang ditelan oleh 

trik-trik politik yang mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok semata.  

Singkatnya, hidup berbangsa dalam kebersamaan disingkirkan oleh kepentingan-

kepentingan.  
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Mereka semua terlalu sibuk dengan urusannya masing–masing sehingga 

mereka kurang peduli terhadap orang–orang di sekitarnya.  Kekurang pedulian 

tersebut dikarenakan rasa solidaritas mereka yang kurang terhadap orang lain 

maupun lingkungan sekitarnya.  Perilaku mereka tersebut bisa saja dikarenakan 

didikan orang tua yang salah yang mungkin terlalu memanjakan anak–anak 

mereka, dan tidak tertutup kemungkinan juga bisa disebabkan oleh pergaulan dan 

lingkungan.  Orang tua mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan 

watak dan karakter anak–anak mereka.  Bukan tidak mungkin bahwa anak yang 

bandel dan nakal jika kita mendidiknya dengan sabar dan disiplin maka anak 

tersebut akan menjadi patuh dan penurut.  Oleh karena itu, sebaiknya para orang 

tua berlaku bijak dalam mendidik anak.  Untuk mendidik anak menjadi peduli dan 

memiliki rasa solidaritas yang tinggi bukanlah semudah membalik telapak tangan 

saja.  Disini diperlukan peranan dan kerjasama antara orang tua, saudara, teman 

dan lingkungan pergaulan di sekitarnya. 

Bagi kita kalangan pendidikan, fenomena ini bisa dijadikan sebuah bahan 

pembelajaran kepada anak-anak.  Tentu tidak saja sebagai sebuah bahan teoritis di 

dalam kelas (KBM) tetapi juga pengamalan, baik di dalam maupun di luar kelas.  

Orang yang menderita, orang yang membutuhkan bantuan tidak hanya ada di 

tempat-tempat terjadinya bencana atau yang jauh tempatnya.  Bahkan, bisa jadi 

berada di dekat kita, di balik rumah-rumah tetangga ada orang yang kelaparan, 

sulit berobat karena tidak mempunyai biaya, dan sebagainya.  Banyak orang 

walau tak pernah meminta sesungguhnya sangat membutuhkan bantuan. 
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Di sekolah ada guru pengajar yang tegar mengajar tetapi menanggung 

beban kesulitan ekonomi, atau siswa yang kesulitan bayar SPP, membeli buku-

buku pelajaran, pergi ke sekolah tanpa dibekali ongkos, siswa yang bersekolah 

sambil bekerja seadanya. 

Semua itu merupakan kenyataan yang ada sekaligus harus dijadikan 

kesempatan untuk berbuat sesuatu.  Anak bagaikan sebuah poci kosong, 

bagaimana kita sebagai orang tua atau gurunya bisa mengisi dengan air bersih 

atau kotor.  Hasilnya sesuai dengan apa yang kita tanam.  Perilaku baik atau buruk 

menjadi watak anak lewat proses pendidikan. 

Penanaman rasa solidaritas memang harus dilakukan sejak dini, yaitu 

sejak masih anak–anak.  Ini dikarenakan anak–anak masih mudah kita 

bimbing dan kita arahkan menuju yang lebih baik.  Anak–anak masih mudah 

menerima bimbingan dan arahan kita agar mereka menanamkan rasa 

solidaritas terhadap sesama sejak saat itu juga.  Dengan demikian diharapkan 

agar kelak setelah dewasa mereka mampu menjadi orang yang peduli dan 

memiliki rasa kepedulian dan solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya. 

Oleh karena itu, penulis bekerjasama dengan Yayasan Kakak membuat 

sebuah media kampanye berupa film animasi 3D dengan tujuan untuk 

memberikan edukasi moral tentang rasa solidaritas terhadap sesama. 
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Batasan Masalah 

 

Karya yang penulis buat merupakan usaha untuk memotivasi dan memicu 

anak-anak di Indonesia, khususnya di Solo untuk memiliki rasa solidaritas 

terhadap sesama dan mengamalkannya di dalam kehidupan bermasyarakat.  

Melalui karya ini penulis mencoba mengajarkan nilai-nilai moral dan berusaha 

menanamkannya pada diri anak-anak.  Karena banyak yang penulis ingin 

ungkapkan melalui karya ini maka penulis membatasi masalah pada: 

Karya penulis difokuskan pada usaha untuk menanamkan rasa solidaritas 

kepada anak agar bersikap peduli terhadap sesamanya. 

Karya ini menekankan pada penanaman moral tentang sikap solidaritas, 

walaupun tetap menyinggung nilai moral yang berhubungan dengannya. 

Penyampaian dibuat agar bisa dinikmati oleh segala usia namun masih 

difokuskan pada target audience yaitu antara umur 6-12 tahun. 

Media desain komunikasi visual yang begitu luas, maka penulis memilih 

media audio video yang berupa animasi berbentuk film sebagai media 

utama dalam kampanye ini beserta media pendukungnya. 

 

Perumusan Masalah 
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Bagaimana merancang bentuk dan strategi komunikasi visual untuk 

menanamkan rasa solidaritas terhadap anak agar anak dapat memiliki rasa 

solidaritas yang besar di lingkungannya. 

 

 

Tujuan 

 
Membuat anak–anak memiliki rasa peduli dan rasa solidaritas yang tinggi 

terhadap sesamanya. 

Dengan dibuatnya animasi “ PASUKAN SEMUT MERAH “  dapat 

memicu dan menumbuhkan rasa solidaritas anak terhadap sesamanya. 

 

Target Visual / Target Karya 

 
Pembuatan dan Pemutaran Animasi pendek dari “ PASUKAN SEMUT 

MERAH “ dengan studi dan riset yang mencukupi, diambil beberapa 

karakter anak–anak sekarang yang digabungkan ke dalam sebuah cerita 

fiksi orisinal yang dapat digunakan dalam ide dasar visualisasi produk 

ini.  Kemudian melakukan kampanye kepada anak-anak melalui animasi 

tersebut dengan tujuan untuk memotivasi dan memicu mereka untuk 

memiliki rasa solidaritas yang tinggi. 
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Memposisioningkan produk Animasi “ PASUKAN SEMUT MERAH “ 

dengan tepat untuk memotivasi dan memicu anak untuk memiliki rasa 

solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya. 

 

 

 

Target Audience dan Target Market 

 

Target sasaran dalam kampanye menanamkan rasa solidaritas terhadap 

anak ini adalah meliputi : 

Target Audience 

Yang menjadi target audience adalah sebagai berikut: 

Target Primer 

Target audience dari kampanye ini adalah anak-anak yang masih 

duduk di bangku Sekolah Dasar yaitu usia 6-12 tahun. 

i. Segmentasi Geografis 

Pengumpulan data dilakukan pada anak-anak di Solo, sehingga 

karya ini ditujukan untuk anak-anak di Solo. 

ii. Segmentasi Demografis 

1. Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan 

2. Usia : Anak-anak yang berusia 6-12 tahun 

3. Tingkat pendidikan 
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Karena ditujukan untuk anak-anak berusia 6-12 tahun, maka 

yang menjadi sasaran adalah anak-anak yang masih duduk di bangku 

Sekolah Dasar (SD). 

 

 

 

4. Status sosial 

Kampanye ini di tujukan pada anak-anak semua lapisan 

ekonomi tanpa memandang status sosial baik itu jenis ras, suku 

bangsa dan agama. 

iii. Psikografis 

Anak-anak yang menyukai film animasi 3D yang dengan 

animasi 3D mereka dapat membangun imajinasi mereka, serta anak-

anak yang menyukai animasi yang di situ terdapat unsur binatang. 

Target Sekunder 

Target sekunder dari audience pada kampanye ini adalah guru serta 

orang tua yang dapat mempengaruhi dan mendidik anak untuk 

menanamkan rasa solidaritas terhadap sesamanya. 

Segmentasi Geografis 

Karena kampanye ini ditujukan untuk anak-anak yang berada di 

Solo, maka karya ini ditujukan bagi orang tua yang memiliki anak 
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Sekolah Dasar di Solo dan guru Sekolah Dasar yang berdomisili di 

Solo. 

Segmentasi Demografis, meliputi : 

1. Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan 

2. Usia : Orang tua dan guru yang berusia 25-50 

tahun 

 

3. Tingkat pendidikan  

Orang tua maupun guru yang berpendidikan di  Perguruan Tinggi 

4. Status sosial  

Kampanye ini ditujukan pada orang tua maupun guru di semua 

lapisan ekonomi tanpa memandang status sosial, baik itu jenis ras, 

suku bangsa dan agama. 

Psikografis 

Semua orang tua anak maupun guru yang menyukai animasi 3D, 

semua orang tua dan guru yang menyukai animasi berunsur binatang, 

serta orang tua dan guru yang ingin mendidik anak-anak dengan 

melalui sebuah media yaitu film animasi 3D. 

Target Market 

Target market adalah anak-anak yang masih dapat dididik dan diedukasi 

yaitu anak pada usia 6-12 tahun.  

Segementasi untuk target market meliputi : 
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Segmentasi Geografis 

Pengumpulan data dilakukan pada anak-anak di Solo, sehingga 

karya ini ditujukan bagi anak-anak di Solo. 

Segmentasi Demografis, meliputi : 

1. Jenis kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

2. Usia : Karya ini ditujukan untuk usia 6-12 tahun 

3. Tingkat pendidikan 

Karena ditujukan pada anak usia 6-12 tahun, maka tingkatan 

pendidikan yang menjadi sasaran yaitu anak-anak yang duduk di 

bangku Sekolah Dasar (SD). 

4. Status sosial 

Kampanye ini ditujukan pada anak-anak di semua lapisan 

ekonomi tanpa memandang status sosial, baik itu jenis ras, suku 

bangsa dan agama. 

Segmentasi Psikografis 

Anak-anak yang menyukai film animasi 3D yang dengan animasi 

3D mereka dapat membangun imajinasi mereka, serta anak-anak yang 

menyukai animasi yang di situ terdapat unsur binatang.  

 

Placement 
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Pelaksanaan kampanye dan pemutaran film animasi Pasukan Semut Merah 

ini rencananya di lakukan di Sekolah-Sekolah Dasar di wilayah Solo dengan di 

Bantu oleh guru-guru dari Sekolah Dasar bersangkutan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 
Tinjauan Umum Solidaritas 

 

Manusia seakan tidak berdaya menghadapi penderitaan yang dialami 

sesamanya.  Nalarnya lumpuh dan tak mampu menemukan kata-kata yang tepat 

buat melukiskan tragedi yang sedang terjadi.  Dirinya diliputi emosi yang 

mendalam, simpati yang menggelora, dan hasrat yang menggebu untuk menolong.  

Demikianlah, kehancuran dan derita akibat bencana telah melahirkan rasa simpati 

yang mendalam, sikap bela rasa dan kepeduliaan teramat kuat kepada para 

korban.  Seluruh sumbangan, ucapan bela sungkawa atau kehadiran fisik di 

tengah-tengah isak tangis dan derai air mata telah melebur sekat-sekat subjek – 

objek, pandangan politik golongan kita versus golongan lain atau ajaran agama 

yang picik dan murahan, tentang kaum yang terselamatkan versus kelompok kafir 

dan terkutuk.  Kita adalah sama saudara, kita adalah sahabat.  Dalam derita 

sesama kita menemukan derita kita sendiri. 

Solidaritas memang melenyapkan seluruh sekat dan perbedaan di antara 

kita.  Bantuan moril dan materil akan terus mengalir ketika musibah atau bencana 

alam menimpa kelompok masyarakat tertentu.  Di sini kita teringat yang 

dikatakan Lawrence A. Blum, bahwa solidaritas diarahkan kepada orang lain 

karena keadaan penderitaan yang sedang dialaminya. (Lawrence A. Blum, 

1990:12). 
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Demikianlah, ketika bencana alam menimpa, sikap yang paling tepat untuk 

diungkapkan adalah solidaritas.  Menurut pendapat Robert A. Sirico yang dikutip 

dari www.WordPress.com web log, solidaritas dapat ditimbulkan oleh 

perasaan simpati atau bela rasa (compassionate) atas keadaan penderitaan yang 

dialami orang lain. (Majalah Religion & Liberty, edisi September dan Oktober 

2001, Vol. 11, No. 5).  

 Tapi perasaan ini saja tidak cukup.  Solidaritas haruslah merupakan 

pengakuan akan hakikat diri kita sebagai mahkluk sosial yang tidak ingin 

membiarkan orang lain berkembang tanpa bantuan dan kerja sama kita, karena 

kesadaran bahwa kita pun tidak mungkin hidup dan berkembang tanpa bantuan 

orang lain.  Sisi lain dari solidaritas adalah penegasan bahwa kita dan orang lain, 

dalam situasi penderitaan atau situasi normal, berbagi ikatan yang sama sebagai 

saudara.  Bersolider dengan orang lain menunjukkan bahwa we are all brothers 

and sisters.  Sikap solider sekaligus menegaskan bahwa orang lain, siapa pun dia, 

senantiasa menampakkan diri kepada kita sebagai “wajah” yang menuntut 

perhatian (care), perawatan (nurturing), dan tanggung jawab. (Emmanuel 

Levinas, 1997: 96). 

Wajah adalah bagian tubuh yang langsung menampakan diri ketika kita 

berelasi dengan orang lain.  Tidak peduli dalam keadaan riang-bersemangat atau 

sedih penuh derita, wajah yang menampakan diri selalu merupakan realitas 

normatif yang menuntut keterlibatan dan tanggung jawab.  Tentu wajah memelas 
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penuh derita karena suatu bencana alam atau kesulitan hidup akan menuntut 

keterlibatan yang lebih besar dari pada wajah yang penuh canda dan tawa. 

Wajah pertama solidaritas adalah wajah deskriptif, yakni fakta objektif 

adanya penderitaan yang kemudian memicu perasaan solidaritas kita.  Inilah 

wajah penuh derita dan air mata yang menampakan diri kepada kita ketika terjadi 

bencana alam.  Wajah deskriptif ini tidak akan bertahan lama, terutama ketika 

bencana alam dan penderitaan telah mampu diatasi.  Kalau kita hanya memiliki 

wajah solidaritas deskriptif, maka kita akan kehilangan rasa solidaritas dalam 

situasi normal ketika wajah menampakan dirinya dalam keadaan sukacita dan 

keceriaan.  Padahal, merujuk fenomenologi wajah Emmanuel Levinas, solidaritas 

tidak boleh berhenti karena orang lain adalah wajah, yakni saudara yang selalu 

meminta kehadiran kita untuk berkembang bersamanya.          

Tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa saat ini adalah mewujudkan 

wajah kedua solidaritas, yakni wajah normatif.  Wajah solidaritas normatif 

menegaskan bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, relasi antarmanusia 

haruslah merupakan sebuah realitas normatif yang menuntut tindakan-tindakan 

yang sifatnya normatif pula.  Wajah solidaritas normatif mengundang sekaligus 

menuntut kita untuk menerima orang lain apa adanya, tidak peduli apa suku, etnis 

atau agama orang itu.  Wajah solidaritas normatif menantang kita untuk dapat 

bekerja dengan orang lain, menerima mereka sebagai saudara dan bersedia 

berkembang bersama, termasuk ketika salah satu dari kita mengalami bencana dan 

kesusahan hidup.  Wajah solidaritas normatif mampu meluluhkan sekat-sekat 
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perbedaan dan mengumpulkan seluruh umat manusia sebagai saudara yang 

mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama. 

Kalau mau jujur, bangsa kita sedang berada dalam krisis solidaritas 

normatif.  Kita termasuk orang yang cepat menunjukkan solidaritas kita 

kepada sesama yang tertimpa bencana alam.  Tapi setelah itu, apakah kita 

masih mampu menunjukkan solidaritas kepada jutaan anak miskin negeri ini 

yang tidak mampu bersekolah? Apakah para pejabat kita cukup memiliki 

solidaritas dengan rakyatnya yang sedang kesulitan ekonomi dengan tidak 

melakukan korupsi atau tindakan-tindakan yang hanya memperkaya diri 

sendiri?  Apakah praktik peradilan memiliki simpati dan solidaritas kepada 

rakyat kecil yang tidak mampu membayar pengacara?  Apakah para wakil 

rakyat mampu menunjukkan solidaritas kepada masyarakat dengan tidak 

meminta kenaikan gaji, dana kunjungan dan konsultasi atau bonus-bonus 

lainnya?  Apakah masing-masing kita juga memiliki solidaritas dengan orang 

lain yang berbeda etnis, bahasa dan agama dan pandangan politik dengan 

kita?    

Sebagai sebuah keutamaan, solidaritas menuntut komitmen kepada 

kebebasan (freedom) dan keadilan (justice).  Setiap orang yang berada dalam 

penderitaan, entah karena bencana alam, kemiskinan, atau karena statusnya 

sebagai kaum minoritas sebenarnya sedang berada dalam keadaan 

ketidakbebasan, paling tidak physical freedom.  Wujud solidaritas kita adalah 

memperjuangkan atau menciptakan terwujudnya kebebasan supaya dia dapat 
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bertumbuh dan mengembangkan seluruh potensi dirinya.  Hanya melalui jalan 

inilah kita dapat memastikan bahwa keadilan pun tercipta di negara ini.  Bertindak 

mementingkan diri sendiri lewat korupsi, kolusi dan nepotisme, mangkir dari 

tempat kerja bagi pejabat publik, indisipliner, perilaku melawan nilai-nilai moral, 

atau memaksakan keyakinan dan pandangan politik kepada orang lain hanya akan 

melanggengkan keadaan ketidakbebasan dan ketidakadilan di republik ini.  

(http://jeremiasjena.wordpress.com) 

 

Tinjauan Umum Sosialisasi dan Perkembangan Anak 

 

1. Beberapa tahap perkembangan. 

Selama perkembangannya kehidupan individu–individu itu tidak statik, 

melainkan dinamik, dan pengalaman belajar yang disajikan kepada mereka 

harus sesuai dengan sifat–sifat khasnya sesuai dengan masa perkembangannya 

itu.  Pengalaman belajar yang disajikan kepada mahasiswa harus sesuai dan 

cocok untuk individu pada “usia mahasiswa”, yang tentu saja berlainan 

dengan yang cocok untuk individu pada “usia anak sekolah dasar”.   

Sudah barang tentu tidak ada orang yang menyangkal, bahwa perkembangan 

itu merupakan hal yang berkesinambungan.  Akan tetapi, untuk dapat lebih 

mudah memahami dan mempersoalkannya biasanya orang menggambarkan 

perkembangan itu dalam fase–fase atau periode–periode tertentu.  Masalah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvii

periodisasi perkembangan ini biasanya juga merupakan masalah yang banyak 

dipersoalkan oleh para ahli.  Pendapat mereka mengenai dasar–dasar 

periodisasi itu serta panjang masing – masing periode juga bermacam macam, 

yang pada umumnya lebih bersifat teknis daripada konsepsional. 

Perkembangan adalah perubahan psiko-fisik sebagai hasil pematangan fungsi-

fungsi psikis dan fisik pada anak.  Proses perkembangan ini ditunjang oleh 

faktor lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu menuju 

kedewasaan.  Fase-fase perkembangan individu sejak lahir sampai masa 

kematangan itu dapat digambarkan melewati fase-fase sebagai berikut (J. 

Donald Wolters, 2004:150): 

a. Masa usia pra-sekolah, yaitu dari 0,0 sampai kira-kira 6,0. 

Disini merupakan tahapan dimana seorang anak mulai belajar 

mengeksplorasi.  Pada tahap ini, di dalam mengeksplorasi 

lingkungannya, seorang anak terbatas pada kemampuan fisik yang masih 

terbatas.  Misalnya seorang anak belajar mengeksplorasi dengan cara 

memasukkan barang-barang ke dalam mulutnya. 

b. Masa usia sekolah dasar, yaitu dari kira-kira 6,0 sampai kira-kira umur 

12,0. 

Masa ini disebut juga masa keserasian bersekolah yaitu masa dimana 

anak mengalami masa pengalaman baru di sekolah.  Pada masa 

keserasian bersekolah ini seorang anak relatif lebih mudah dididik 

daripada masa sebelum atau sesudahnya. 
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c. Masa usia sekolah menengah, yaitu kira-kira umur 12,0 sampai kira-kira 

umur 18,0. 

Masa ini merupakan masa mencari sesuatu yang dipandang bernilai, 

pantas dijunjung tinggi dan dipuja.  Inilah yang disebut dengan usia 

remaja.  Pada usia ini remaja mulai melepaskan diri dari otoritas orang 

tuanya.  Proses terbentuknya pendirian, pandangan hidup atau cita-cita 

hidup itu dipandang sebagai penemuan niali-nilai kehidupan.  Adapun 

perubahan kepribadian dan sosial adalah kebutuhan yang lebih besar dari 

masa perkembangan sebelumnya untuk terlibat dalam lingkungan, 

khususnya kelompok seusianya.  Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

makna diri dalam proses pencarian identitas dirinya.  Setelah remaja 

dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah 

masa akhir dan telah terpenuhilah tugas-tugas perkembangan masa 

remaja yaitu menemukan pendirian hidup dan masuklah individu ke 

dalam masa dewasa. 

d. Masa usia mahasiswa, yaitu dari kira-kira umur 18,0 sampai kira-kira umur 

25,0. 

Merupakan tahap pemantapan pendirian hidup. 

Menurut beberapa ahli, kegoncangan psikis hampir dialami oleh semua orang, 

karena itu dapat digunakan sebagai ancar-ancar perpindahan dari masa yang 

satu ke masa yang lain dalam proses fase perkembangan.  Selama masa 

perkembangan, pada umumnya individu mengalami masa kegoncangan dua 
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kali.  Berdasarkan masa kegoncangan tersebut, perkembangan individu dapat 

digambarkan melewati tiga periode, yaitu (Jallaludin Rachmat, 2002:27) 

· Dari lahir sampai masa kegoncangan pertama (masa kanak-kanak). 

· Dari masa kegoncangan pertama sampai masa kegoncangan kedua (masa 

keserasian sekolah). 

· Dari masa kegoncangan kedua sampai akhir masa remaja (masa 

kematangan). 

Untuk menghadapi kegoncangan, seseorang akan mengambil sikap 

dengan berpedoman pada nilai-nilai yang selama hidupnya dia yakini sebagai 

pedoman hidup.  Maka baik buruknya orang dalam bersikap, salah satunya 

bergantung pada baik buruknya pedoman hidupnya.  Oleh karena itu, dalam 

upaya memberikan pembelajaran yang menyangkut nilai yang sekiranya akan 

dijadikan pedoman hidup, yang paling tepat adalah masa usia sekolah dasar 

dan masa usia sekolah menengah.  Pada masa usia dekolah dasar karena 

seperti yang diuraikan diatas, pada masa ini seorang anak relatif mudah 

dididik daripada masa sebelum maupun sesudahnya.  Selain itu, dasar alasan 

mengapa pembelajaran moral sebaiknya diberikan pada usia sekolah dasar 

karena pada usia ini anak akan melangkah ke jenjang selanjutnya, yaitu masa 

sekolah menengah yang juga merupakan usia remaja.  Oleh karena itu seorang 

anak harus dipersiapkan untuk menghadapi goncangan di usia remaja.  

Sedangkan alasan diberikan pada usia sekolah menengah karena pada masa 
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ini remaja sedang mencari sesuatu yang dianggap bernilai yang akan 

dipakainya sebagai pedoman hidup. 

Hampir setiap orang mengalami dua kali masa kegoncangan yaitu pada 

masa kanak-kanak dan pada masa keserasian bersekolah (masa usia sekolah 

menengah).  Hal ini memperkuat alasan kenapa pemberian pembelajaran 

tentang nilai yang sekiranya akan dijdikan pedoman hidup, akan lebih tepat 

diberikan pada masa usia sekolah dasar dan pada masa usia sekolah 

menengah.  Namun mengingat bahwa pada masa usia sekolah dasar seorang 

anak masih dapat menerima otoritas dari orang tuanya, maka pada waktu 

mendapat goncangan pertama, seorang anak masih mendapat bimbingan dari 

orang tuanya untuk melalui kegoncangan tersebut, sedangkan ketika 

memasuki masa usia sekolah menengah, remaja atau anak yang akan 

menginjak remaja mencoba lepas dari otoritas orang tuanya.  Mereka ingin 

menentukan sendiri apa yang mereka inginkan.  Mereka merasa sudah cukup 

mengetahui tentang kehidupan, sehingga mereka tidak membutuhkan adanya 

bimbingan dari orang tua yang berlebihan.  Dengan kecenderungan untuk 

lepas dari bimbingan orang tuanya inilah menyebabkan remaja yang 

mengalami kegoncangan, rawan mengambil langkah yang salah dalam 

menyikapi masalah dan menentukan nilai-nilai yang akan dijadikan pedoman 

hidupnya.  Sehingga, untuk memberikan pembelajaran mengenai nilai-nilai 

yang sekiranya akan dijadikan pedoman hidup dilakukan pada waktu seorang 

anak akan menginjak usia remaja (akhir masa usia sekolah dasar) dan pada 
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waktu anak sudah menginjak usia remaja (masa usia sekolah menengah).  

Maka dipilihlah golongan pada masa sekolah dasar sebagai target market 

karya ini, karena pada masa itu adalah masa anak yang masih pada usia yang 

mudah dididik dan juga masa dimana seorang anak perlu disiapkan untuk 

menghadapi masa kegoncangan kedua.  Jadi karya ini ditujukan pada anak 

usia 6-12 tahun. 

 

2. Masa usia sekolah dasar 

Masa usia sekolah dasar sering pula disebut sebagai masa intelektual 
atau masa keserasian bersekolah.  Sifat-sifat anak pada masa ini akan 
disajikan secara ringkas disini. 

Setelah anak melewati masa kegoncangan yang pertama, maka proses 

sosialisasinya telah berlangsung dengan lebih efektif, sehingga menjadi 

matang (siap) untuk masuk Sekolah Dasar.  Pada umur berapa tepatnya anak 

matang untuk masuk Sekolah Dasar, sebenarnya sukar dikatakan, karena 

kematangan itu tidak ditentukan oleh umur semata-mata.  Namun pada umur 

6,0 atau 7,0 biasanya anak memang telah matang untuk masuk Sekolah Dasar. 

Pada masa keserasian bersekolah ini secara relatif anak-anak lebih 

mudah dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya.  Masa ini dapat 

diperinci lagi menjadi dua fase, yaitu : 

a. Masa kelas-kelas rendah Sekolah Dasar, kira-kira umur 6,0 atau 7,0 

sampai umur 9,0 atau 10,0. 

Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini antara lain adalah seperti yang disebutkan di bawah ini. 
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· Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan 

prestasi sekolah. 

· Sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan yang 

tradisional. 

· Ada kecenderungan memuji diri sendiri. 

· Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain, kalau hal 

itu dirasanya menguntungkan.  Dalam hal ini ada kecenderungan 

untuk meremehkan anak lain. 

· Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu 

dianggapnya tidak penting. 

· Pada masa ini (terutama pada umur 6,0 – 8,0) anak menghendaki 

nilai (angka rapor) yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya 

memang pantas diberi nilai baik atau tidak. 

b. Masa kelas-kelas tinggi Sekolah Dasar, yaitu dari kira-kira umur 9,0 atau 

10,0 sampai kira-kira umur 12,0 atau 13,0. 

Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini ialah sebagai berikut. 

· Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkrit.  Hal ini menimbulkan adanya 

kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis. 

· Amat realistik, ingin tahu, ingin belajar. 

· Menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal dan matapelajaran-matapelajaran khusus, 

yang oleh ahli-ahli yang mengikuti teori faktor ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor. 

· Sampai kira-kira umur 11,0 anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk 

menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya.  Setelah kira-kira umur 11,0 pada umumnya 

anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikannya sendiri. 

· Pada masa ini anak memandang nilai (angka rapor) sebagai ukuran yang tepat (sebaik-baiknya) 

mengenai prestasi sekolah. 
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· Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain 

bersama-sama.  Di dalam permainan ini biasanya anak tidak lagi terikat kepada aturan permainan yang 

tradisional, mereka membuat peraturan sendiri. 

Masa keserasian bersekolah ini diakhiri dengan suatu masa yang biasanya disebut masa pueral.  Masa ini 
demikian khasnya, sehingga menarik perhatian banyak ahli, dan karenanya juga banyak dilakukan penelitian 
mengenainya.  Sementara dari hasil penelitian itu disajikan dibawah ini. 

Sifat-sifat khas anak-anak masa pueral itu dapat diringkaskan dalam dua hal, yaitu, 

 

a. Ditujukan untuk berkuasa 

b. Ekstravers. 

Sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak puer ditujukan untuk berkuasa.  Apa yang diinginkan dan dijadikan 
idam-idaman adalah si kuat, si jujur, si menang, si juara, dan sebagainya. 

Kecuali itu sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak puer juga ekstravers, berorientasi ke luar dirinya.  Hal 
ini mendorongnya untuk menyaksikan keadaan-keadaan dunia di luar dirinya dan untuk mencari teman sebaya untuk 
memenuhi kebutuhan psikisnya itu.  Demikianlah anak-anak masa ini membentuk kelompok-kelompok sebaya untuk 
dapat menang, memperlihatkan kekuasaan, dan sebagainya.  Karena itu sering kali masa ini diberi ciri sebagai masa 
competitive socialization.  Pada mereka dorongan bersaing besar sekali, dan hal ini disalurkan dalam hubungan dan 
bersama dengan teman-teman sebayanya.  Dengan dan dalam persaingan itulah anak-anak puer mendapatkan 
sosialisasi lebih lanjut. 

Anak puer umum sekali dijuluki sebagai si “tukang jual aksi” sementara itu ada juga yang menjuluki si 
“pengecut”.  Dia menyatakan dapat melakukan ini dan itu (si tukan jual aksi), tetapi disamping itu tidak berani 
berbuat begini atau begitu (si pengecut).  Juga di dalam cita-cita anak puer itu memancar perasaan akan kekuatan 
sendiri dan rasa dapat itu.  Mereka ingin jadi orang-orang yang punya kekuatan besar, seperti misalnya, kapten perahu 
besar, penerbang jet atau penerbang angkasa luar, juara tinju, juara balap mobil, juara sepak bola, dan lain 
sebagainya. 

Tentang hal sikap ekstravers dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.  Masa pueral adalah masa ketika 
“aku” si anak tidak sibuk dengan dirinya sendiri, akan tetapi sibuk dengan yang lain, anak menghadapi dunianya 
dengan aktivitas yang ditujukan ke luar.  Karena itu masa ini dapat dianggap sebagai masa meninggalkan masa 
dongeng dan masuk ke dalam alam kerja, yaitu alam mengenal dan berbuat. 

Suatu hal penting pada masa ini ialah sikap anak terhadap otoritas, khususnya otoritas orang tua dan guru.  
Anak-anak puer menerima otoritas orang tua dan guru sebagai suatu hal yang wajar.  Justru karena hal ini anak-anak 
mengharapkan adanya sikap yang obyektif dan adil pada pihak orang tua dan guru serta pemegang otoritas orang 
dewasa yang lain.  Sikap pilih kasih akan mudah dikenal dan menimbulkan problem di kalangan mereka. 

 

Tinjauan Umum Animasi 

 

Pengertian Animasi 

Setiap detik kehidupan di dunia ini pasti mengalami suatu proses 

perubahan, tanpa kita sadari semuannya bergerak sesuai fungsinya berubah 

dan berpindah, baik yang bersifat alamiah maupun mekanis. Yang bersifat 

alamiah dapat kita lihat pada aktivitas manusia berjalan atau berlari, katak 
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melompat, burung-burung terbang, angin menggerakkan daun, gempa bumi 

dan gunung meletus. Sedang yang sifatnya mekanis, seperti pesawat yang 

terbang di udara, kapal yang melintasi laut, kereta api, mobil-mobil melaju, 

mesin-mesin pabrik, semuannya bergerak hidup menurut fungsinya masing- 

masing. 

Bila suatu benda atau gambar berubah bentuk secara berurutan dari 

bentuk awal hingga bentuk terakhir sehingga secara ilusi menghasilkan gerak. 

Proses ini merupakan salah satu bentuk menggerakkan benda mati, yang 

dikenal dengan “Animasi”. Kata animasi berasal dari bahasa latin yaitu 

“anima” yang berarti jiwa, hidup, nyawa, semangat.  Sedangkan animasi 

secara utuh diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah 

hidup, disebabkan oleh kumpulan itu berubah beraturan dan bergantian 

ditampilkan. (36 Jam Belajar Komputer 3D Studio Max 7, 2006:06). Objek 

dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk benda, warna, dan efek spesial. 

Seorang dalang dalam suatu pagelaran wayang , juga bisa dikatakan 

melakukan animasi, dimana dalang tersebut menggerakkan sejumlah wayang 

yang merupakan benda mati menjadi bergerak dan menimbulkan kesan hidup. 

Animasi adalah suatu jenis teknik film yang dapat menyebabkan ilusi gerak 

atau image gerak, dari benda yang sebetulnya tidak bergerak, pada waktu 

difoto. 
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Animation is the art of movement expressed with images that are not 

taken directly from reality.  In animation, the illusion of movement is 

archieved by rapidly displaying many still images of frame in sequence.    

(The Art Of 3D Computer Animation And Imaging, Isaac Victor Kerlow, 

2006:201) 

Teknik film animasi, seperti halnya film hidup, dimungkinkan adanya 

perhitungan kecepatan film yang berjalan berurutan antara 18 sampai 24 

gambar tiap detiknya. Gambar yang diproyeksikan ke layar sebetulnya tidak 

bergerak, yang terlihat adalah gerakan semu, terjadi pada indra kita akibat 

perubahan kecil dari satu gambar ke gambar yang lain, adanya suatu 

fenomena yang terjadi pada waktu kita melihat, disebut persistence of vision, 

sehingga menghasilkan suatu ilusi gerak dari pandangan kita.  

Jadi secara umum dapat dikatakan pula bahwa, suatu film Animasi 

adalah hasil karya manusia berupa gambar-gambar sketsa maupun gambar jadi 

dan atau artwork yang membentuk suatu rangkaian-rangkaian  gerakan yang 

teratur dari satu kerangka ke kerangka berikutnya. Di dalam pembuatan film 

animasi, dibutuhkan sejumlah besar gambar yang selaras satu dengan yang 

lain dengan percakapan yang berlangsung, selaras antara gerakan dengan 

musik atau efek suaranya. 

Akan tetapi menurut Roy Adimulyo, digital artist di Post Office, yang 

juga lulusan desain grafis di University of Kansas-USA, seperti yang dikutip 

dari www.Animatorforum.org.  selama ini terjadi kekeliruan persepsi dalam 
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melihat bidang animasi di Indonesia.  Seharusnya pengertian animasi di 

Indonesia tidak terbagi menjadi 2 bidang, yaitu 2D dan 3D.  Tetapi pengertian 

animasi sebenarnya adalah sebuah seni memanipulasi “gambar/ image” atau 

benda (2D/3D/clay) menjadi seolah-olah bergerak. 

 

Perkembangan Dunia Pembuatan Animasi 

Cara membuat animasi sudah lama berhasil disingkap oleh akal cerdas 

manusia.  Beberapa teknik tertentu terus dikembangkan, mulai teknik manual 

hingga menjadi teknk digital seperti sekarang ini, animasi bahkan telah 

berkembang dan tumbuh menjadi industri hiburan yang luar biasa, karena 

animasi telah mempesona dan membuat takjub jutaan umat manusia. 

Pada tahun 1919, animasi dibuat di negara Amerika Serikat oleh Walt 

Disney.  Namun menurut catatan sejarah, pada tahun 1913 di jepang sudah 

ada animasi pertama  yang berjudul First Experiments in Animation oleh 

Shimokawa Bokoten, Koichi Junichi, dan Kitayama Seitaro.  Pada saat itu 

animasi dibuat dengan membuat banyak gambar yang terangkai dan 

berhubungan, jika hasil gambnar sudah memuaskan, satu persatu gambar 

dipindahkan pada lembar seprai selulouid, menggunakan asam cuka sel.  

Setelah didapatkan gambar yang tebal, gambar-gambar tersebut diperhalus 

dengan tinta acetate-adhering.  Setelah proses penghalusan gambar, proses 

yang kemudian dilakukan adalah pemberian warna dengan cat vinil. 

Untuk proses penganimasiannya, gambar-gambar tersebut di shoot 
secara cepat oleh kamera pada masa itu sesuai dengan kecepatan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxvii

frame/detiknya.  Animasi pada masa itu, biasa disebut dengan Animasi Klasik 
dengan tekniknya yang terus digunakan hingga saat ini yaitu teknik animasi 
Hand Drawn.  Animasi dengan teknik Hand Drawn itu digolongkan ke dalam 
animasi 2 dimensi. 

Animasi 2 dimensi terus berkembang, dan yang paling populer dan 

diminati sekarang ini adalah animasi di internet.  Animasi di internet sangat 

beragam jenisnya mulai dari animated GIF, JavaScript, Streaming, dan yang 

sangat populer pada saat ini yaitu animasi Flash. 

Pada awal 1930-an film King Kong dibuat dengan teknik Animasi 

Boneka (Doll).  Animasi ini disebut juga sebagai Animasi Clay.  Tetapi baru 

pada tahun 1986, karya full animasi Clay diterbitkan.  Vinston Studio yang 

ada di negara Polandia, menghasilkan suatu karya full animasi Clay yang 

berjudul California Kismis.  Teknik animasi ini dibuat menggunakan boneka-

boneka tanah liat atau material lain yang digerakkan perlahan-lahan, 

kemudian setiap pergerakan boneka-boneka tersebut difoto secara beruntun 

hingga dihasilkan gerakan animasi.  Contoh untuk penerapan animasi jenis ini 

adalah film Chicken Run dari Dreamworks Pictures.  Teknik animasi inilah 

yang menjadi cikal bakal animasi 3 dimensi yang pembuatannya 

menggunakan alat bantu komputer  

Perkembangan selanjutnya adalah Animasi Digital yang 

menggabungkan teknik animasi Hand Drawn dan dibantu dengan komputer.  

Gambar yang sudah dibuat kemudian discan, diwarnai, dianimasikan, dan 

diberi efek dikomputer sehingga animasi yang didapatkan lebih hidup tetapi 

tidak meninggalkan identitasnya sebagai animasi 2 dimensi.  Contoh animasi 
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jenis ini adalah film Spirited Away yang dibuat Studio Ghilbi pada tahun 

2001.   

3D Computerized Modeling adalah teknik pembuatan animasi yang 

pengerjaannya sangat mengandalkan komputer, hanya pada permulaan saja 

menggunakan teknik manual, yaitu pada saat pembuatan sketsa model atau 

model patung yang nantinya discan dengan scanner biasa atau 3D Scanner. 

Setelah itu proses pembuatan objek dilakukan di komputer menggunakan 

software 3D Modeling and Animation, seperti 3ds max, Maya dan lain 

sebagainya. Setelah itu dilakukan editing video, penambahan spesial efek dan 

dubbing suara menggunakan software terpisah.  Bahkan ada beberapa animasi 

dengan teknik ini yang menggunakan alam nyata sebagai setting jalannya 

cerita animasi tersebut.  Contoh terbaru animasi dengan teknik ini adalah film 

Cars produksi Disney dan Pixar pada tahun 2006.   

Animasi 3D sangat berkembang pesat di negara Amerika, beberapa 

negara Eropa dan negara Jepang. Perusahaan besar seperti Pixar banyak 

membuat karya-karya spektakuler animasi 3D, seperti Toys Story, Dinosaur, 

Incredible, dan Finding Nemo.  Tidak kalah hebatnya, Jepang pun mampu 

membuat animasi yang fantastis yaitu Final Fantasy VII: Advent Children.  

Indonesia pun mulai bangkit dalam dunia animasi 3D ini dengan munculnya 

film animasi 3D seperti Janus Prajurit Terakhir dan Homeland. 

Namun demikian ada sebuah fakta menarik bahwa ada seorang animator 

Jerman bernama Lotte Reiniger yang pada tahun 1927 membuat animasi 
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dengan judul The Adventures of Prince Ahmed.  Pembuatan animasi itu 

terinspirasi oleh Wayang Kulit yang sudah ada sejak 1500 SM di Indonesia. 

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam 

dunia animasi, yang dibutuhkan adalah motivasi, pembelajaran, kerja keras, 

serta modal yang cukup untuk pengembangan animasi di Indonesia. 

 

Kampanye 

 

Pengertian Kampanye 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye berarti gerakan atau 

tindakan serentak untuk melawan atau mengadakan aksi.  Kampanye dapat 

juga dirumuskan sebagai suatu kegiatan komunikasi antara komunikator atau 

penyebar pesan kepada komunikan atau penerima pesan yang dilakukan 

secara intensif dalam jangka waktu tertentu secara berencana dan 

berkesinambungan.  Dalam berkampanye seseorang pasti mempunyai tujuan.  

Bentuk dan konsep kampanye harus dipikirkan baik-baik agar tujuan 

kampanye bisa tercapai.  Ada beragam bentuk kampanye, diantaranya berupa 

orasi, workshop, teater, happening art dan lain sebagainya.  Kemajuan 

teknologi ternyata berpengaruh juga untuk mempermudah pelaksanaan 

kampanye.  Misalnya, kampanye melalui iklan televisi, berorasi dengan 

disiarkan melalui televisi dan sebagainya.  Bentuk-bentuk kampanye itu terus 

berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.  Tidak mengherankan jika di 
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masa mendatang akan ada bentuk kampanye baru yang memanfaatkan 

kemajuan teknologi. 

Kampanye bisa dilakukan dengan berbagai cara dan media.  Di bagian 

atas telah disebutkan beberapa media atau cara yang umumnya dilakukan 

untuk kampanye.  Kemajuan teknologi pun ternyata berpengaruh pada 

beragamnya media kampanye.  Melalui karya ini, penulis mencoba 

memanfaatkan teknologi audio visual yaitu dengan membuat media kampanye 

melalui film animasi. 

Dalam proses kampanye, media adalah sarana atau alat bantu dari 

komunikator ke komunikan.  Aplikasinya dalam dunia industri atau bisnis 

media sebagai jembatan penghubung yang efektif antara produsen dan 

konsumen.  Hal ini bisa diterapkan pada kampanye yang membutuhkan sarana 

penghubung untuk menyampaikan pesan moral atau sosialnya.  Media 

kampanye dapat kita jumpai sebagai berikut (Frank Jefkin, 1997:84): 

 

 

 

a. Media Lini Atas (Above-The-Line Media) 

Media ini menggunakan biro iklan sebagai organisasi yang 

membantu mempublikasikan pesan atau iklan yang disampaikan pada 

target audience.  Media ini terbagi menjadi : 

— Media Cetak 
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Adalah media yang penyebarannya melalui teknik cetak 

(printing), antara lain: buku, surat kabar, tabloid, majalah, jurnal, 

katalog, annual report, dan sebagainya. 

— Media Elektronik 

Adalah sebuah media yang penyelenggaraannya melalui 

peralatan elektronik, yang termasuk di dalamnya adalah televisi, 

bioskop, radio, dan internet. 

— Media Luar Ruang 

Adalah media yang sosialisasinya secara fisik berada di luar 

ruangan, antara lain: billboard, baliho, mobile ad, spanduk. 

b. Media Lini Bawah (Below-The-Line Media) 

Terdiri dari seluruh media selain yang telah disebutkan diatas, 

sebagai contoh direct mail, pameran, point of sale display material, 

kalender, agenda, office stationary. 

 

 

 

c. Media Event 

Pada bagian ini pesan disampaikan dengan mengadakan sebuah 

kegiatan langsung di tengah masyarakat atau target audience.  Sebagai 

contoh: happening art, teater, drama, dan workshop. 
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Proses Kampanye 

Proses pembuatan dan pelaksanaan kampanye adalah tidak berbeda 

dengan memasarkan iklan biasa.  Sebelum dibuat perlu dilakukan langkah-

langkah identifikasi masalah serta pemilihan dan analisa kelompok sasaran.  

Kelompok ini dianalisis kebutuhannya, suasana psikologis dan sosiologis yang 

melingkupinya, bahasanya, jalan pikirannya, serta simbol-simbol yang dekat 

dengannya.  Langkah kedua adalah menemukan tujuan khusus kampanye 

tentang apa yang diharapkan dicapai dalam kampanye tersebut.  Tujuan 

menyangkut penambahan jumlah yang dilayani klien sampai peningkatan 

kesadaran masyarakat terhadap adanya organisasi atau program-program 

khususnya.  langkah ketiga adalah menentukan tema kampanye.  Tema 

kampanye adalah topik pokok atau selling points yang ingin dituju oleh 

kampanye.  Suatu tema kampanye harus berpusat pada topik atau dimensi 

program yang sangat penting bagi target audience.  Penelitian pasar sering 

diperlukan untuk mengidentifikasikan topik atau dimensi ini.  Langkah 

keempat adalah menentukan anggaran kampanye yang diperlukan untuk suatu 

kampanye selama periode tertentu.  Langkah kelima adalah perencanaan 

media yang meliputi tiga hal : 

Identifikasi media yang ada dan tersedia. 

Memilih media yang cocok dan dapat digunakan. 

Menentukan waktu dan frekuensi penyiaran. 
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Langkah selanjutnya adalah menciptakan pesan-pesan kampanye.  

Komponen-komponen suatu kampanye termasuk headline, sub headline, body 

copy, art work dan tanda atau logo yang secara bersama-sama menarik dan 

memelihara perhatian sasaran.  Langkah terakhir adalah menilai keberhasilan 

kampanye tersebut melalui serangkaian evaluasi.  Evaluasi ini dilkukan 

sebelum, selama, dan sesudah kampanye dilakukan. (Renald Khasali, 

1997:206) 

Dalam perencanaan kampanye perlu memperhatikan faktor-faktor yang 

dapat pihak audience agar pelaksanaan kampanye berjalan maksimal adalah: 

a. Perhatian (Attention) 

Pesan yang disampaikan diharapkan mampu menarik atau 

memenangkan perhatian audience.  Perhatian audience juga dapat diraih 

dari posisi dalam publikasi dengan memanfaatkan bentuk atau ukuran 

pesan.  Unsur kampanye seperti tema, media, bentuk kampanye, cara 

penyampaian dan sebagainya juga dapat digunakan sebagai faktor penarik 

perhatian pembaca. 

 

b. Ketertarikan (Interest) 

Bagaimana menciptakan atau memunculkan rasa ketertarikan 

audience sehingga audience mau untuk menikmati pelaksanaan 

kampanye.  Tidak ada patokan khusus dalam penggunaan perangkat 

kreatif ini guna membuat orang tertarik pada pesan yang disampaikan.  
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Rasa tertarik mungkin dapat dimunculkan dengan pewarnaan, gambar atau 

copy yang menarik, dan hal ini pada gilirannya akan semakin diperkuat 

oleh keorisinilan penampilan dan penyusunan kalimat dalam pesan 

kampanye. 

c. Keinginan (Desire) 

Kampanye yang nantinya akan dilaksanakan tidak hanya 

menimbulkan perhatian dan ketertarikan audience, tetapi juga dapat 

menimbulkan “hasrat” audience agar mau melakukan pesan yang 

disampaikan. 

d. Keyakinan (Conviction) 

Adalah sudah sangat bagus kita mampu menciptakan keinginan 

audience untuk mau menerima pesan yang disampaikan.  Namun, kita 

juga perlu menciptakan pesan yang mampu memunculkan keyakinan 

bahwa apa yang telah kita sampaikan adalah benar-benar perlu untuk 

dilakukan dan direspon secara positif. 

 

 

e. Tindakan (Action) 

Adanya respon positif dari audience berupa tindakan atau perubahan 

nyata dalam kehidupan pribadi audience akibat dari pesan kampanye yang 

telah disampaikan.  Memang tidak mudah membuat audience melakukan 

sesuai dengan yang diinginkan.  Tentu saja, mungkin ada suatu 
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pendekatan yang langsung memunculkan aksi pada headline, atau 

mungkin implisit di keseluruhan pesan kampanye. (Frank Jefkin, 

1997:241) 

Faktor diatas menjadi pertimbangan pelaksana kampanye untuk 

menghasilkan kampanye yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan 

target audience.  Dampak komunikasi yang dihasilkan dari proses kampanye 

adalah sebagai berikut : 

a. Kognitif 

Sasaran kampanye menjadi bertambah pengetahuannya sehingga 

pola pikirnya berubah ke arah yang positif. 

b. Afektif 

Komunikan sebagai sasaran kampanye tidak hanya bertambah 

pengetahuannya tetapi juga dapat tergerak hatinya untuk bereaksi secara 

positif menanggapi pesan komunikasi yang telah disampaikan. 

c. Behavioral 

Setelah komunikan tergerak hatinya, dia mau bertindak, melakukan 

apa yang telah didapat dari mendengarkan, menerima pesan kampanye. 

Faktor-faktor Penunjang Dalam Kampanye 

Headline 

Di masa lalu, biasanya, headline merupakan rangkaian kalimat atau 

kata-kata pendek, dan headline ini seringkali berupa slogan.  Sekarang 

headline dapat berupa pernyataan yang terdiri dari satu kalimat atau dua 
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kalimat dan menampilkannya secara menyolok, bahkan headline ini lebih 

mudah dilihat daripada dibaca.  Headline dapat diartikan sebagai kata atau 

kalimat kunci/utama yang dapat mewakili keseluruhan maksud yang 

disampaikan.  Ada bermacam-macam headline sehingga copywriter dapat 

memilih jenis headline yang paling sesuai dengan tema yang dibawakan 

atau disampaikan.  Headline dapat berupa pernyataan, pertanyaan, 

perintah, pantangan, dan lain sebagainya.  Kata-kata yang efektif 

digunakan adalah kata-kata yang bersifat persuasif dan bernada positif.  

Sedangkan kata-kata yang bersifat klise patut dihindarkan karena sudah 

umum. (Frank Jefkins, 1997:247) 

Tipografi 

Tipografi memiliki peran yang seimbang dengan ilustrasi karena 

keduanya sama menyampaikan atau mengungkapkan suatu maksud.  

Dapat menggunakan huruf yang sudah ada di pasaran maupun 

menciptakan huruf sendiri yang disesuaikan dengan karakter tokoh 

ataupun ilustrasi yang disampaikan.  Tipografi adalah seni memilih huruf, 

dari ratusan jumlah rancangan atau desain huruf yang tersedia, 

menggabungkannya dengan huruf yang berbeda, menggabungkan 

sejumlah kata yang sesuai dengan ruang yang tersedia, dan menandai 

naskah untuk proses typesetting, menggunakan ketebalan dan ukuran huruf 

yang berbeda.  Yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan huruf adalah 

(Frank Jefkins, 1997:248): 
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Bentuk huruf 

Ruang antar huruf 

Ruang antar kata 

Ruang antar garis huruf 

Ruang batok huruf dan gelembungnya 

Tipografi yang baik mengarah pada keterbacaan, kemenarikan, dan 

desain huruf tertentu dapat menciptakan gaya (style) dan karakter atau 

menjadi karakteristik subjek yang diiklankan. 

Ilustrasi 

Peranannya didalam sebuah cerita (cerita bergambar) sangat kuat.  

Selain sebagai unsur penyampaian cerita juag membuat cerita semakin 

menarik.  Gambar atau foto yang digunakan sebagai ilustrasi mungkin 

berupa foto-foto berwarna (tonal photosgraph), gambar kuas (wash 

drawing), image grafis atau dengan menggunakan gambar garis (line 

drawing).  Sebelum memutuskan seni apa yang akan digunakan, akan 

lebih bijaksana apabila kita juga mengetahui proses pembuatan media 

sehingga ilustrasi akan memberikan hasil yang memuaskan.  Ada begitu 

banyak gaya ilustrasi mengingat sejarah senirupa yang begitu luas, seperti 

realisme, kubisme, pop art, modern art, naturalisme dan sebagainya.  

Secara sederhana gaya ilustrasi yang digunakan dalam cerita terbagi 

sebagai berikut : 
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Realis; menggunakan sesuatu dengan wujud yang senyata-nyatanya 

dengan bentuk gambar yang ditampilkan cenderung memiliki 

karakter tiga dimensi. 

Kartun; cenderung memiliki karakter yang lucu, terjadi banyak distorsi 

bentuk asli dari suatu benda. 

Hiperbola; menampilkan bentuk gambar yang melebih-lebihkan, seperti 

tokoh-tokoh superhero yang emiliki bentuk badan yang tidak ideal. 

 

Prinsip Desain 

 

Desain secara mendasar adalah usaha sadar manusia untuk menampilkan 

penataan secara bermakna.  Dilihat dari pengertiannya kegiatan ini telah 

dilakukan sejak manusia purba, artinya manusia purba memerlukan piranti untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka terlibat dalam kegiatan 

mendesain.  Dalam perkembangannya desain mengalami perubahan definisi dan 

pengertiannya.  Hal ini dikarenakan pola pikir, filsafat yang terus berkembang di 

dalam masyarakat.  Desain modern perbedaannya terletak pada prosesnya.  

Diawali dengan pemikiran sistematis dengan landasan pemikiran ilmiah (sesuai 

dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan), lalu diwujudkan dengan gambar, dibuat 

modelnya kemudian dievaluasi, setelah dipandang baik baru diproduksi.  Dunia 

desain terus mengalami perkembangan seperti arsitektur, teknik mesin, 

infrastruktur, dan seni rupa.  Dalam kesenirupaan bidang desain terbagi lagi 

menjadi Desain Interior, Desain Grafis, Desain Tekstil dan Desain Produk.  
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Seperti bidang desain yang lain Desain Komunikasi Visual juga mempunya 

patokan atau prinsip dalam menciptakan desainnya.  Prinsip ini digunakan agar 

desain yang diciptakan mencapai totalitas estetika, ergonomi, efektifitas dan 

efisiensi. 

Prinsip dasar desain yang juga dapat diterapkan pada media kampanye ini, 

prinsip prinsip tersebut adalah : hukum kesatuan; hukum keberagaman; hukum 

keseimbangan; hukum ritme/irama; hukum keserasian; hukum keproporsionalan; 

hukum skala (perbandingan); dan hukum penekanan (penonjolan).  hal tersebut 

sangat berguna dalam membuat desain media kampanye. 

1. Kesatuan 

Semua bagian dari suatu komposisi desain harus menyatu guna 

membentuk keseluruhan desain.  Kesatuan bagian komposisi ini dapat 

dikacaukan oleh suatu batasan yang mengganggu, terlalu banyak jenis huruf 

yang berbeda dan berlawanan, warna yang didistribusikan dengan 

sembarangan, unsur-unsur yang kurang proporsional, atau komposisi yang 

“semarak” dengan bagian-bagian yang membingungkan. 

2. Keberagaman 

Meski demikian, dalam suatu komposisi desain harus ada suatu 

perubahan dan pengkontrasan seperti menggunakan jenis huruf tebal (bold) 

dan medium, atau juga memanfaatkan ruang kosong dalam keseluruhan 

komposisi.  Desain, selayaknya tidak menimbulkan kesan monoton, serta 

kesan keabu-abuan dari huruf yang tercetak mesti diimbangi dengan subjudul 
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(subheading).  Keberagaman juga dapat dihasilkan dengan pemanfaatan 

gambar-gambar yang mendukung. 

3. Keseimbangan 

Adalah mendasar sekali bahwa suatu komposisi desain harus 

menampilkan keseimbangan unsur-unsur pembentuknya.  Ada beberapa jenis 

keseimbangan dalam desain seperti simetris, asimetris dan kontras.  Apapun 

jenis keseimbangan yang digunakan, desain yang diciptakan diharapkan 

menjadi komposisi yang utuh. 

4. Ritme 

Ritme atau irama biasa dijumpai dalam bidang musik.  Prinsip ritme 

juga digunakan dalam desain. Ritme dalam desain diartikan sebagai irama 

yang ditimbulkan dari bentuk, peletakan dan arah unsur-unsur desain.  Dalam 

media kampanye ini, visual yang ditampilkan adalah animasi sehingga irama 

gerakan dari ilustrasi atau teks membutuhkan kejelian dalam membuatnya, 

sehingga gerakan yangdihasilkan sesuai dengan adegan yang terjadi dan 

menyiratkan irama yang nyaman. 

5. Harmoni 

Dalam rancangan atau komposisi desain selayaknya tidak ada 

kekontrasan yang menyolok, membosankan, serta menyentak kecuali 

barangkali hal itu merupakan hal memang disegajadilakukan seperti dalam 

iklan beberapa jenis toko tertentu atau desain yang mengharapkan respon 

secara langsung yang biasanya menggunakan taktik yang mengejutkan dan 
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bombastis.  Biasanya unsur desain harus harmonis serta membantu 

menciptakan kesatuan. 

6. Proporsi 

Hal ini khususnya berkenaan dengan jenis ukuran huruf yang digunakan 

untuk lebarnya naskah atau copy desain : makin lebar suatu naskah (atau 

ukuran) makin besar ukuran huruf yang harus digunakan, dan demikian pula 

sebaliknya.  Suatu komposisi desain yang memiliki ruang yang sempit ( kecil) 

memerlukan jenis teks yang kecil pula, tetapi suatu media yang lebar (besar) 

memerlukan jenis huruf teks yang lebih besar, kecuali jenis teks naskah itu 

diatur dalam kolom-kolom. 

7. Skala 

Jarak penglihatan (visibility) tergantung pada skala nada serta warna, 

beberapa tampak kurang menyolok, sementara yang lain tampak terlalu 

menyolok.  Warna-warna pucat pastel, merupakan warna yang kurang 

menyolok, sedangkan warna menyolok ditampakkan oleh warna primer.  

Warna hitam lebih nampak oleh mata daripada warna abu-abu, dan warna 

merah adalah warna yang paling dominan.  Warna hitam dengan kombinasi 

warna kuning atau oranye akan nampak sangat menyolok sedang warna putih 

dengan warna kuning sangat kurang menyolok.  Hukum skala dapat 

digunakan dengan desain tipografis ketika headlines (judul) serta sub heading 

(sub judul) dibuat kontras dengan area warna abu-abu dari huruf teks.  Apabila 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlii 

warna dipertimbangkan, prinsip ini dapat diterapkan ketika warna putih 

digunakan dalam media cetak, iklan TV, poster dan kemasan. 

8. Penekanan 

Aturannya disini adalah bila semua ditonjolkan maka yang terjadi 

adalah tidak ada hal yang ditonjolkan (all emphasis is no emphasis) seperti 

yang terjadi bila terlalu banyak jenis huruf tebal yang digunakan, atau terlalu 

banyak huruf kapital yang digunakan.  Suatu kalimat yang ditulis dalam 

kombinasi huruf besar dan kecil lebih mudah dibaca daripada suatu kalimat 

yang semuanya ditulis dengan huruf besar.  Namun demikian, penekanan 

merupakan hal yang penting, dan hal ini berkaitan erat dengan hukum lainnya 

terutama hukum keberagaman dan skala.  Sebuah desain dapat dibuat 

sehingga tampak menarik, jika ada penekanan seperti jenis huruf tebal atau 

misalnya kata-kata tertentu diberi penekanan dengan menggunakan warna 

lain.  Ruang atau bidang yang dibiarkan kosong (white space) kecerahan juga 

dapat menjadi cara yang efektif untuk menghasilkan penekanan. (Frank 

Jefkins, 1997:245) 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xliii 

BAB III 

IDENTIFIKASI DATA 

 

A. Identifikasi Obyek Perancangan 

1. Tinjauan Singkat Yayasan KAKAK 

Yayasan KAKAK (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) berdiri pada 
tanggal 23 Juli 1997 merupakan perwujudan dari keprihatinan sekelompok 
orang yang mempunyai kepedulian dan keprihatinan besar terhadap 
permasalahan anak dan konsumen, yaitu Bapak Agus Pambagio, Ibu Dewi 
Rahmawati, Ibu Emmy LS, Ibu Ira Puspadewi, Bapak Irwanto, Bapak 
Muhammad Yani, Ibu Nafsiah Mboi, Bapak Sudaryatmo, Ibu Tini Hadad, 
Bapak Widjanarko ES dan Bapak Widodo. 

Visi dan misi Yayasan KAKAK adalah memberdayakan dan menciptakan 

masyarakat Indonesia agar mampu menjamin dan memenuhi hak-hak anak 

yaitu hak kelangsungan hidup,  tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi 

melalui berbagai kajian dan penyediaan informasi yang jujur dan 

bertanggungjawab.  Selain membawa visi dan misi, Yayasan KAKAK juga 

memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu memperjuangkan terpenuhinya hak-

hak anak, khususnya anak sebagai konsumen dan anak sebagai korban 

eksploitasi seksual melalui pendidikan, advokasi dan pelayanan.  Berbagai 

kegiatan dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan , diantaranya adalah 

berbagai penelitian, survey, produksi media komunikasi, pendidikan atau 

pelatihan bagi anak dan kampanye.  Salah satu media kampanye yang 

digunakan adalah media seni yaitu dengan teater dan happening art.  Metode 

ini selain bertujuan untuk kampanye juga berfungsi untuk terapi anak.  
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Yayasan KAKAK juga menerbitkan beberapa buku yang bisa digunakan 

sebagai media informasi untuk masyarakat. 

Dalam rangka mandat, visi, misi dan tujuan tersebut.  Yayasan Kakak ingin 

menjadikan dirinya sebagai “Agent of Social Change” dengan peran-peran 

strategis: 

1. Community Organizer, dengan fungsi : 

Memperkuat akses terhadap sumberdaya, penguasaan informasi dan organisasi masyarakat. 

2. Facilitator, dengan fungsi : 

Memfasilitasi proses belajar masyarakat dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuannya mengatasi 
masalah. 

3. Advocator, dengan fungsi : 

Mendorong terjadinya perubahan-perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan dan hak-hak anak. 

4. Researcher, dengan fungsi : 

Melakukan penelitian-penelitian kritis yang mampu mendorong terbangunnya ilmu pengetahuan masyarakat, 
dan berguna untuk mendukung mengembangkan model pendidikan maupun advokasi. 

Yayasan KAKAK bekerjasama dengan beberapa lembaga dan instansi dalam melaksanakan kegiatannya.  
Lembaga atau instansi tersebut antara lain YLKI, WEMOS Belanda, OXFAM –UK, Mercy Corp International, 
Solopos, Ria FM, GSM FM, Kinderen De Knel, Teree Des Hommes Nederlands, UNICEF dan lain-lain. 

 

2. Data Fisik Yayasan KAKAK 

Alamat : KAKAK (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) 

Jl. Semen Rante No. 09 Mangkuyudan, Surakarta 

No. Telp. : 0271-716347 

Web : www.kakak.org 

Email : kakak@kakak.org 

 

 

3. Struktur Organisasi Yayasan KAKAK 

Ketua : Drs. Widada BW 

Sekretaris : Ir. Rossana Dewi 

Anggota : Ir.Emy Lucy Smith 

 : Agus Pambagio MBA 

 : Ira Puspadewi MPM 

 : Irwanto PhD 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlv

 : Sudaryatmo SH 

 : Nafsiah Mboi 

 : Tini Haddad 

 : Wiedjanarko 

 : M. Yani 

 

Bagan Organisasi 
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4. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan  

Yayasan KAKAK sebagai yayasan yang peduli terhadap hak-hak anak, khususnya anak sebagai konsumen 
dan anak sebagai korban kekerasan dan eksploitasi seksual telah melakukan kegiatan sebagai upaya realisasi 
kepedulian Yayasan KAKAK terhadap anak.  Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu : 

a. Kegiatan kelompok 
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Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak anak-anak yang terjerat masalah untuk berkumpul bersama 
memecahkan persoalan.  Kegiatan ini bertemu secara rutin dengan dibimbing oleh seorang Community 
Organizer.  Seorang CO berperan dalam membimbing, memperhatikan kondisi dan kehidupan anak-anak 
bimbingnya agar semakin memiliki kehidupan yang baik. 

b. Klinik 

Kegiatan ini disebut juga Medis Psychologis.  Kegiatan ini bertujuan memberikan penanganan 
psikologi berupa konseling kepada anak-anak yang sedang mengalami depresi atau permasalahan pribadi. 

c. Advokasi 

Kegiatan ini hanya dilakukan jika perlu.  Advokasi adalah tindakan perlindungan bagi anak-anak yang 
terkena masalah dan membutuhkan perlindungan hukum. 

 

d. Otrage 

Otrage adalah kegiatan menjangkau daerah-daerah yang rawan terhadap tindakan kekerasan seksual 
ataupun eksploitasi anak.  Kegiatan ini berupa kampanye yang bersifat preventif. 

 

5. Riset Calon Audience 

Riset dilakukan untuk memperoleh data tentang apa yang terjadi dan dibutuhkan oleh audience.  Riset 
audience ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada anak-anak pada rentang usia 6-12 tahun di Surakarta.  
Kuesioner yang dibagikan berjumlah 54 dengan rincian laki-laki 31 anak dan perempuan 23 anak. 

 

Analisa hasil Kuisioner 

 
1. Apakah kamu tahu tentang arti solidaritas? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

: 

: 

 

40%  

60%    

2. Menurut kamu apakah arti solidaritas itu? 

a. Setia kawan 

b. Saling menghargai 

c. Perasaan senasib 

d. Tidak tahu 

 

: 

: 

: 

: 

 

56% 

11% 

5% 

28% 

 

3. Manakah perbuatan dibawah ini yang 

menunjukkan sikap solidaritas? 

a. Membantu berkelahi teman yang sedang 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

 

56%

28%11%
5%
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dikeroyok. 

b. Mengumpulkan uang untuk membantu 

korban bencana alam. 

c. Tidak memberitahukan kepada ibu guru 

jika ada teman yang mencontek waktu 

ulangan. 

: 

 

: 

 

: 

11% 

 

72% 

 

17% 

4. Apakah kamu termasuk orang yang mempunyai 

rasa solidaritas tinggi? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 

 

 

: 

: 

: 

 

 

44% 

33% 

23% 

5. Apakah kamu tahu bahwa solidaritas 

merupakan salah satu nilai moral? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

: 

: 

 

 

39% 

61% 

6. Bentuk pengajaran nilai moral apa yang pernah 

kamu dapatkan? 

a. Ceramah 

 

 

: 

 

 

11% 

72%

17%11%

 

44%

33%
23%

 

41%

61%

 

50%

23%
11%

11%
5%
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b. Pelajaran sekolah 

c. Penataran 

d. Nasehat orang tua 

e. Belum pernah 

: 

: 

: 

: 

50% 

11% 

23% 

5% 

7. Apakah kamu senang/suka dengan pengajaran 

nilai moral yang pernah kamu dapatkan? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

: 

: 

 

 

77% 

23% 

8. Menurut kamu apakh nilai solidaritas itu perlu 

diajarkan di sekolah? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Tidak tahu 

 

 

: 

: 

: 

 

 

50% 

39% 

11% 

9. Apakah kamu pernah bersikap tidak peduli 

terhadap orang lain? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

: 

: 

 

 

23% 

77% 

10. Apakah kamu setuju jika diajarkan tentang 

penanaman rasa solidaritas? 

a. Setuju 

 

 

: 

 

 

83% 

77%

23%

 

50%

39%
11%

 

77%

23%

 

83%
17%
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b. Tidak setuju : 17% 

11. Apakah kamu setuju jika pendidikan tentang 

penanaman rasa solidaritas tersebut berbentuk 

film yang di dalamnya terdapat cerita tentang 

rasa solidaritas? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

c. Tidak tahu 

 

 

 

 

: 

: 

: 

 

 

 

 

72% 

23% 

5% 

 
 

 

Dari kuisioner ini dapat disimpulkan bahwa ternyata masih banyak anak-anak yang belum tahu apa itu 
solidaritas.  Meskipun ada sebagian yang tahu tentang apa dan bagaimana solidaritas, tetapi masih ada dari mereka 
yang mengartikan solidaritas dengan membabi buta.  Maka dari itu perlu adanya usaha edukasi dan pengertian 
tentang penanaman sikap solidaritas yang baik. 

 

 

 

 

B. Media Pembanding 

Saat ini pasar tayang animasi di Indonesia sudah diramaikan oleh banyaknya karya dari luar negeri, terutama 
Jepang, Amerika dan Eropa.  Mereka membooming dengan keragaman animasi mereka.  Animasi-animasi luar negeri 
tersebut banyak yang ditayangkan berseri di Televisi dan juga diedarkan dalam kepingan Video Compact Disc (VCD) dan 
Digital Video Disc (DVD).  Tetapi selama ini pembuatan animasi-animasi tersebut bukan dibuat dengan tujuan utama 
sebagai bentuk kampanye melainkan dengan tujuan untuk mencari keuntungan walaupun didalam ceritanya terkadang juga 
tersirat tentang pembelajaran nilai moral.  Hal ini yang membuat penulis ingin membuat animasi Pasukan Semut Merah 
yang berbentuk film cerita pendek yang berdurasi kurang lebih 20 menit dan dibuat dengan tujuan sebagai media 
kampanye penanaman rasa solidaritas terhadap anak. 

Selama ini telah banyak animasi luar yang sudah menggunakan teknik 3 Dimensi Computer Generated rendered 
dalam visualisasinya, selain memiliki visual yang lebih baik, kebanyakan animasi-animasi ini juga mengangkat cerita yang 
menarik dan mudah dimengerti oleh segala umur.  Beberapa animasi yang bergenre demikian banyak sekali ditemukan di 
film animasi, seperti : 

-   Animasi Paddle Pop Pyrata The Movie, yang menceritakan seekor singa yang bernama Paddle Pop Lion dan 

sahabatnya Liona yang berpetualang untuk mencari es krim super demi menyelamatkan kerajaannya.  Analisa yang dapat 

dibuat mengenai animasi tersebut adalah sebagai berikut : 

Strength 
: Merupakan animasi yang sudah berhasil menggunakan teknik 3D dengan baik dan 

memiliki visualisasi yang cukup menarik dengan menggunakan tokoh-tokoh hewan 
yang lucu dan juga memiliki tema dan cerita yang lucu dan menarik untuk diikuti.  

72%

23%

5%
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(Kekuatan) 
Nilai moral yang ada dalam cerita tersirat cukup jelas. 

Weakness 

(Kelemahan) 

: Tiadak adanya pengambilan elemen local yang sebenarnya bias dijadikan kekuatan 
animasi tersebut. 

Opportunity 

(Kesempatan) 

: Merupakan animasi buatan dalam negeri yang kualitas grafiknya dapat disejajarkan 
untuk bersaing dengan produk animasi luar. 

Threat 

(Ancaman) 

: Tidak diketahui identitasnya karena mengusung cerita yang murni fiksi, jikapun bisa 
karena terdapat dari bahasa yang digunakan, yaitu Bahasa Indonesia. 

 

C. Analisis SWOT 

Sebagai sebuah animasi, Pasukan Semut Merah yang akan dibuat mengusung sebuah kisah fiksi yang 
menggunakan tokoh hewan, yaitu semut merah, yang di dalamnya dimasukkan unsur-unsur dan elemen lokal yang 
berhubungan dan mempengaruhi keseluruhan cerita animasi tersebut.  Budaya lokal yang diambil berwujud elemen-
elemen visual serta cerita yang muncul dalam keseluruhan durasi animasi ini.  Selain itu animasi ini juga menggunakan 
teknik 3 Dimensi Computer Generated rendered.  Hal-hal yang dilakukan dalam pembuatan animasi ini bersifat unik dan 
inovativ.  Secara analisis dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Strenght (Kekuatan) 

Kekuatan dari karya penulis ini adalah isi cerita yang dibuat menarik untuk diikuti.  Karya penulis berupa 
sebuah animasi yang berbentuk film cerita.  Cerita dalam karya penulis ini merupakan jenis cerita fiksi dimana 
tokohnya mengalami petualangan dan konflik yang seru dan menegangkan.  Audience dapat menikmati cerita film 
yang dibuat, sehingga audience seolah-olah dapat merasakan petualangan dan konflik, serta emosi yang ada dalam 
cerita. 

Pembelajaran tentang sikap solidaritas tersirat dalam animasi karya penulis sehingga audience tetap 
mendapatkan pembelajaran tentang nilai moral tanpa merasa digurui atau didikte.  Walaupun hanya tersirat, tetapi 
audience dapat menangkap nilai moral yang disampaikan karena nilai moral yang ada dalam cerita tersirat dengan 
jelas.  Hal ini merupakan kekuatan lain yang ada pada karya animasi ini. 

Dalam film animasi terdapat subtitle berbahasa Indonesia yang diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang 
beruntung penyandang tunarungu. 

 

 

 

2. Weakness (Kelemahan) 

Karya animasi ini juga mengalami kendala yang menjadi kelemahan karya ini.  Kendala yang dimaksud 
adalah karena animasi ini berupa film pendek yang berdurasi sekitar 20 menit maka dari segi cerita kurang begitu 
diolah, sehingga terkesan pendek dan kurang mendalam.  Budaya yang ditampilkan tidak bersifat deskriptif dan 
lengkap, yang ditampilkan hanya sebagiannya saja.  Sehingga kandungan nilai lokalnya dirasa kurang. 

3. Opportunity (Kesempatan) 

Bentuk kampanye pembelajaran nilai moral yang umum dilakukan kurang menarik bagi anak-anak sehingga 
nilai moral yang ingin disampaikan kurang mengena tertanam dalam benak mereka.  Hal ini membuka kesempatan 
yang lebar bagi karya animasi untuk hadir sebagai bentuk kampanye yang menarik bagi anak-anak sebagai target 
market.  Bentuk pembelajaran nilai moralnya tersirat dalam karya animasi tersebut sehingga audience tidak merasa 
digurui.  
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Kesempatan juga terbuka lebar mengingat sekarang ini dunia film terutama animasi sudah banyak yang 
disukai sehingga diharapkan animasi ini dapat memperkuat animasi lokal didalam negeri sendiri dan sebagai pemicu 
bagi para animator-animator muda yang lainnya supaya tertarik dan tertantang untuk membuat animasi dengan 
menggunakan teknik 3D komputer. 

 

 

4. Threat (Ancaman) 

Karena karya ini murni cerita fiksi maka sesuatu yang menjadi ancaman dalam kampanye melalui media 
animasi ini adalah tidak diketahui identitasnya karena karena mengusung cerita yang murni fiksi, jikapun bisa karena 
terdapat dari bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia. 

 

 

TABEL SWOT 

 

No. Ket. Pasukan Semut Merah Paddle Pop Pyrata The Movie 

1.  S 

T 

R 

E 

N 

G 

T 

H 

· Isi cerita dibuat menarik untuk diikuti. 

· Pembelajaran tentang sikap solidaritas 

tersirat dalam cerita tersebut sehingga 

audience tetap mendapatkan pembelajaran 

tentang nilai moral tanpa merasa digurui. 

· Nilai moral yang ada dalam cerita tersirat 

dengan jelas. 

· Terdapat subtitle berbahasa Indonesia yang 

diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang 

beruntung penyandang tunarungu. 

 

 

· Memiliki tema dan cerita yang lucu dan 

menarik untuk diikuti. 

· Merupakan animasi yang sudah berhasil 

menggunakan teknik 3D dengan baik dan 

memiliki visualisasi yang cukup menarik 

dengan menggunakan tokoh-tokoh hewan 

yang lucu. 

· Nilai moral yang ada dalam cerita tersirat 

cukup jelas. 

 

 

 

 

 

2.  W 

E 

A 

· Dari segi cerita kurang diolah sehingga 

terkesan pendek dan kurang mendalam. 

· Budaya yang ditampilkan tidak bersifat 

deskriptif dan lengkap, yang ditampilkan 

· Tidak adanya pengambilan elemen lokal 

yang sebenarnya bisa dijadikan kekuatan 

bagi animasi tersebut. 
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K 

N 

E 

S 

S 

hanya sebagiannya saja,  sehingga 

kandungan nilai lokalnya dirasa kurang. 

 

 

 

 

3. O 

P 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

T 

Y 

· Animasi hadir sebagai bentuk kampanye 

yang menarik bagi remaja ditengah bentuk-

bentuk kampanye yang kurang menarik bagi 

anak-anak. 

· Memperkuat animasi lokal didalam negeri 

sendiri dan sebagai pemicu bagi para 

animator-animator muda yang lainnya 

supaya tertarik dan tertantang untuk 

membuat animasi dengan menggunakan 

teknik 3D komputer. 

 

 

 

· Merupakan animasi buatan dalam negeri 

yang kualitas grafiknya dapat disejajarkan 

untuk bersaing dengan produk animasi 

luar. 

4. T 

H 

R 

E 

A 

T 

· Tidak diketahui identitasnya karena 

mengusung cerita yang murni fiksi, jikapun 

bisa karena terdapat dari bahasa yang 

digunakan, yaitu bahasa Indonesia. 

 

 

· Tidak diketahui identitasnya karena 

mengusung cerita yang murni fiksi, jikapun 

bisa karena terdapat dari bahasa yang 

digunakan, yaitu bahasa Indonesia. 
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D. Positioning 
Positioning dapat diartikan suatu proses atau upaya menempatkan suatu produk, merk, perusahaan, individu, atau 

apa saja dalam alam pikiran mereka yang dianggap sebagai sasaran atau konsumennya.(Rhenald Khasali, 1997:157).  
Masalah rancangan ini harus dijadikan konsep dasar perumusan strategi komunikasi.  Dalam usaha kampanye melalui 
animasi, karya ini akan memposisikan diri sebagai karya animasi 3D untuk media kampanye. 

 

E. Unique Selling Preposition 
Menawarkan sebuah film tentang animasi 3D yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan animasi 

lainnya yaitu : 

§ Karakter berbentuk hewan yang disini adalah semut yang sudah dimodifikasi seperlunya hingga menjadi karakter-

karakter dalam animasi 3D ini. 

§ Karakter protagonis yang berjumlah lebih dari 1 karakter dengan setiap karakter mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. 

§ Karakter tokoh yang dibuat di sesuaikan dengan sifat dari anak-anak Indonesia. 

§ Berbahasa Indonesia yang disertai dengan subtittle berbahasa Indonesia yang ditujukan bagi anak-anak yang kurang 

beruntung penyandang tunarungu. 

 

F. Treatment 
Kampanye penanaman rasa solidaritas terhadap anak ini rencananya akan di putar di sekolah-sekolah dasar yang 

memang menjadi target tujuan kampanye ini.  Dengan diputarnya animasi 3D Pasukan Semut Merah sebagai media 
kampanye di sekolah-sekolah tersebut diharapkan selain anak-anak mendapatkan tontonan yang menghibur juga 
mendapatkan pelajaran dan pendidikan tentang moral yang berupa rasa solidaritas. 
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BAB IV 

KONSEP KREATIF PERANCANGAN 

 DAN PERENCANAAN MEDIA 
 

A. Media Utama Kampanye 

1. Metode Perancangan Media Kampanye 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan alasan mengapa penulis memilih menggunakan animasi sebagai media 
kampanye menanamkan rasa solidaritas terhadap anak.  Secara garis besar alasannya adalah karena pengajaran moral 
melalui cerita relatif efektif daripada media-media kampanye yang telah ada sebelumnya.  Sedikit berbeda dengan 
media-media tersebut, karya penulis ini berupa film cerita animasi yang dikemas dalam video compact disk (atau 
yang biasa disebut VCD).   

Perancangan bentuk kampanye animasi ini disesuaikan dengan target audience yang akan menjadi target 
kampanye.  Mengingat target audience adalah anak-anak yang suka akan sesuatu hal yang baru, masih dapat dididik 
dengan hal-hal yang baik, cepat bosan dengan bentuk-bentuk formal, maka sifat anak-anak ini perlu dipertimbangkan 
dalam pembuatan karya ini.  Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat bahwa bentuk kampanye melalui animasi  
adalah media kampanye yang lain daripada media-media yang ada sebelumnya.  Dari hasil pertimbangan-
pertimbangan tersebut maka animasi ini harus memperhatikan pada dua point yaitu alur ceritanya yang harus 
menghibur serta penyajiannya yang harus menarik untuk dikonsumsi anak-anak. 

2. Konsep Kreatif 

Kampanye ini ditujukan kepada anak-anak dengan rentang usia 6-12 tahun, yaitu masa dimana seorang anak 
masih dapat dididik dan rasa ingin tahu yang besar.  Karena itu sangat tepat jika pembelajaran nilai moral diberikan 
pada usia itu.  Bentuk kampanye ini akan dibuat menarik agar anak-anak menyukai dan menikmatinya. 

Selain penyajian, animasi ini juga harus memperhatikan pada point kedua yaitu alur ceritanya yang harus 
menghibur dan menarik untuk dikonsumsi anak-anak.  Animasi ini memiliki cerita yang membuat audience tertarik 
untuk menonton dan mengikuti jalan ceritanya yang disitu tersirat pesan moral tentang solidaritas. 

Tema 

Tema yang akan dipakai adalah memperkuat rasa persatuan yang merupakan perwujudan dari rasa 
solidaritas. 

Slogan 

Slogan yang akan dipakai dalam kampanye ini adalah “ Wujudkan solidaritas untuk persatuan ”. 

Sinopsis / Garis besar cerita 

Animasi ini pada intinya bercerita tentang sebuah perkampungan semut 

merah yang bernama Lembah Merah yang hanya dihuni oleh semut merah 

anak-anak dan di perkampungan tersebut tidak ada semut merah yang akan 

menjadi tua karena kekuatan Bola Energi yang terdapat di kampung tersebut.   

Di kampung Lembah Merah terdapat empat orang anak semut merah 

yang bernama Semi, Remi, Mimi, dan Jemi yang menjadi penghuni kampung 

Lembah Merah tersebut dan mereka berempat mempunyai kekuatan dan 
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kesaktian yang lebih bila dibandingkan dengan anak-anak semut yang lain.  

Mimi anak yang rajin membantu kawan-kawannya mengumpulkan makanan 

ke dalam sarang, sedangkan Semi, Remi dan Jemi suka bermalas-malasan saja 

dan tidak pernah mau membantu mengumpulkan makanan. 

Pada suatu hari kampung Lembah Merah yang aman dan tenteram 

digegerkan oleh segerombolan semut Rang-rang yang besar-besar dan kuat-

kuat yang menyerang kampung tersebut.  Gerombolan semut Rang-rang 

tersebut adalah gerombolan Rangu dan anak buahnya.  Anak-anak semut 

merah yang ada di kampung tersebut lari karena takut oleh gerombolan Rangu 

dan anak buahnya yang besar-besar dan kuat tersebut, sedangkan Semi, Remi 

dan Jemi yang diharapkan dapat meyelamatkan kampung Lembah Merah 

malah asyik bermalas-malasan.  Akhirnya kampung Lembah Merah dapat 

dikuasai oleh gerombolan Rangu.  Mereka tidak akan menghancurkan 

kampung Lembah Merah tetapi dengan syarat penghuni kampung Lembah 

Merah harus menyerahkan Bola Energi yang menjadi sumber kekuatan dan 

kehidupan kampung Lembah Merah.   

Rangu menginginkan Bola Energi untuk dirinya sendiri, karena jika ia 

dapat memiliki Bola Energi tersebut, ia akan bertambah kuat dan sakti.  Saat 

itu gerombolan Rangu berhasil menangkap salah satu anak semut merah.  

Rangu mengancam jika Bola Energi tidak diserahkan maka anak semut merah 

tersebut tidak akan selamat.  Karena sifat Mimi yang baik hati dan ia merasa 

kasihan pada temannya, akhirnya Mimi mengambil Bola Energi untuk di 
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serahkan pada Rangu.  Ketika akan menyerahkan Bola Energi tersebut,  Semi, 

Remi dan Jemi mencegah Mimi agar mengembalikan Bola Energi kembali 

dan mereka bertiga berkata bahwa mereka bertiga yang akan membebaskan 

teman mereka. 

Kemudian Semi, Remi dan Jemi menemui Rangu agar membebaskan 

teman mereka.  Rangu tidak akan membebaskan teman mereka sebelum ia 

mendapatkan Bola Energi.  Akhirnya Remi memaksa membebaskan teman 

mereka dan berhasil memukul salah satu anak buah Rangu yang bernama 

Rangsa.  Rangu kemudian marah dan menyuruh anak buahnya merebut Bola 

Energi tersebut dengan paksa.  Akhirnya terjadilah pertarungan yang tidak 

seimbang antara anak-anak buah Rangu dengan 3 anak semut merah, yaitu 

Semi, Remi dan Jemi.  Mereka bertarung dengan sengit hingga akhirnya Semi, 

Remi dan Jemi terdesak dan kena pukul oleh anak buah Rangu. 

Mimi yang melihat ketiga temannya terdesak dan hampir kalah 

kemudian mengumpulkan anak-anak semut merah yang ketakutan tadi dan 

memberi mereka semangat.  Ia berkata pada anak-anak semut merah yang lain 

bahwa mereka semua  harus bersikap solider dan bersatu membantu ketiga 

temannya yang sedang bertarung tersebut karena nasib mereka semua sama, 

kalau ketiga anak semut merah tersebut kalah maka kampung mereka akan 

dikuasai oleh gerombolan Rangu.  Karena mereka semua juga merasakan 

perasaan yang senasib, akhirnya mereka sadar bahwa mereka harus bersatu 

dan berani menghadapi gerombolan Rangu tersebut.  Mereka semua bersatu 
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dan membantu ketiga teman mereka yaitu Semi, Remi dan Jemi untuk 

bertarung menghadapi gerombolan Rangu.   

Karena didorong oleh rasa solidaritas dan perasaan senasib maka 

gerombolan Rangu akhirnya dapat dikalahkan dan diusir dari kampung 

mereka.  Setelah itu ketiga anak semut merah tersebut yaitu Semi, Remi dan 

Jemi berterimakasih kepada semua anak-anak semut merah tersebut, mereka 

berjanji tidak akan bermalas-malasan lagi dan akan membantu mengumpulkan 

makanan ke dalam sarang. 

3. Visualisasi Cerita 

a. Resolusi 

Resolusi adalah ukuran tampilan pada layar yang akan dipakai dalam menampilkan animasi ini.  
Resolusi yang akan digunakan adalah standard PAL system, yaitu 720x576 pixels.  Dengan resolusi seperti ini 
maka animasi ini dapat dinikmati juga melalui vcd player. 

 

 

b. Ilustrasi  

Gaya yang digunakan dalam animasi ini adalah gaya pop art.  Pop art adalah salah satu gaya seni yang 
menggali kreatifitas sehari-hari yang merupakan bagian dari kebudayaan jaman sekarang.  Gaya ini biasanya 
ditemukan pada media iklan, kemasan produk, komik, dan film animasi. 

c. Karakter 

Dalam animasi ini ada beberapa tokoh yang sifat dan karakternya berlainan, baik yang protagonis 
maupun yang antagonis.  Meskipun ada beberapa tokoh peran pembantu, namun tokoh ini bukan tokoh inti.  
Semua karakter yang ada dalam animasi ini ditampilkan dalam bentuk 3D Computer Generated.  Berikut akan 
disebutkan satu persatu karakter tokoh utama. 

i. Semi 

Tokoh yang merupakan tokoh utama atau Protagonis dalam animasi ini.karakter ini bersosok 
seekor anak semut merah laki-laki,  jika diibaratkan dengan manusia adalah anak yang berumur 10 tahun.  
Tokoh ini mempunyai sifat seperti anak umur sepuluh tahun yaitu masih suka bermain, jahil, agak nakal, 
malas tetapi sebenarnya baik.  Semi adalah anak semut merah yang pandai yang merupakan pemimpin 
dalam gengnya.  Ia mempunyai kesaktian yang lebih dibandingkan dengan teman se-gengnya.  Semi 
mempunyai kekuatan dapat menjadi 3 kali lebih besar dari ukurannya sendiri dan ia juga jago bertarung. 

ii. Remi 

Remi adalah anak buah Semi yang juga bersosok anak semut merah laki-laki yang seumuran 
dengan Semi.  Remi selalu menurut dan patuh pada Semi.  Ia merupakan anak semut merah yang paling 
bodoh dalam gengnya.  Remi mempunyai sifat yang penurut, setia, agak nakal, malas tetapi sebenarnya 
baik juga.  Ia mempunyai perawakan paling tinggi diantara gengnya.  Remi dapat berlari dengan cepat. 

iii. Mimi 
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Mimi merupakan anak buah Semi yang bersosok semut merah perempuan yang seumuran 
dengan Semi dan Remi.  Mimi mempunyai sifat seperti anak perempuan pada umumnya yaitu tidak suka 
kekerasan, baik hati, kadang suka menasehati Semi walaupun tidak dihiraukan dan malah dimarahi.  

iv. Jemi 

Jemi juga anak buah Semi anak semut merah laki-laki yang seumuran dengan kedua temannya.  
Jemi mempunyai tubuh yang paling besar alias gendut diantara temannya tersebut.  Ia suka sekali makan.  
Apapun akan dilakukannya demi makanan.  Jemi mempunyai sifat yang periang, lucu, jahil, agak nakal, 
malas tetapi baik juga hatinya.  Kekuatannya adalah setara dengan 5 ekor semut.  Jemi juga jago 
bertarung. 

v. Rangu 

Rangu adalah pemimpin gerombolan semut Rang-rang.  Ia mempunyai badan yang besar.  Rangu 
jika diibaratkan dengan manusia adalah orang dewasa yang berumur 25 tahun.  Rangu mempunyai sifat 
yang jahat, rakus, dan licik.  Ia mempunyai anak buah semut Rang-rang yang juga besar-besar dan jahat.  
Ia mempunyai kekuatan dapat menggandakan dirinya hingga menjadi 4 ekor semut Rang-rang. 

vi. Rangke 

Rangke adalah tangan kanan Rangu.  Ia selalu berada di dekat Rangu.  Ia sangat patuh pada 
Rangu.  Rangke mempunyai sifat yang serius, tegas, jahat, patuh pada pimpinan dan setia. 

vii. Rangsa 

Rangsa adalah tangan kiri Rangu.  Ia yang di percaya Rangu untuk mencari daerah-daerah yang 
akan mereka kuasai.  Ia juga patuh dan setia pada Rangu.  Rangsa mempunyai sifat yang jahat, patuh, 
setia, penakut dan agak kocak. 

 

d. Tipografi 

Penggunaan unsur text dalam animasi ini sangat dibutuhkan.  Text dibutuhkan untuk menerangkan 
judul, prolog, dialog yang terjadi, narasi dan epilog.  Pemilihan jenis tipografi yang akan digunakan melihat dari 
target audience yaitu anak yang berumur 6-12 tahun.  Unsur lain yang harus diperhatikan adalah aspek 
keterbacaan (legibility), sehingga text mudah dibaca dan dimengerti oleh target audience. Maka, pemilihan 
tipografi utama adalah jatuh pada jenis text dekoratif, yaitu Ravie,Bearpaw,Bookworm serta jenis text sans serif, 
yaitu Arial.  Berikut penjelasan tipografi yang digunakan dalam animasi Pasukan Semut Merah : 

1. Judul 

Jenis tipografi yang digunakan adalah Ravie. 

2. Prolog 

Prolog akan ditampilkan apada awal cerita sebelum kisah dimulai.  Prolog ini berupa teks 
dibawah layar diiringi oleh suara narator.  Jenis tipografi yang digunakan adalah jenis sans serif yang 
mudah terbaca dan dimengerti oleh audience, yaitu Arial. 

3. Dialog 

Dalam animasi ini, dialog atau percakapan antar tokoh selain dapat didengar melalui suara juga 
tertera dalam layar.  Hal ini mempunyai maksud agar dialog dapat dimengerti dengan mendengar juga 
membaca sebuah cerita, dan hal ini sangat efektif dalam pembelajaran.  Hal ini juga dimaksud agar 
audience yang mempunyai masalah dengan pendengaran atau tunarungu bisa menikmati cerita dalam 
animasi ini.  Jenis tipoografi yang digunakan sama dengan prolog yaitu Arial. 

4. Epilog 

Animasi ini harus diberi kesimpulan sebagai penegasan tentang maksud dan tujuan dari suatu 
cerita.  Sehingga audience mengerti dan diingatkan tentang pentingnya sikap solidaritas terhadap 
sesama.  Jenis tipografi yang digunakan sama dengan prolog yaitu Arial. 

5. Slogan dan body copy 

Karena film animasi ini ditujukan sebagai suatu bentuk kampanye, maka diperlukan slogan dan 
body copy dalam setiap desain dalam materi pendukung kampanyenya.  Untuk itu di gunakan jenis 
tipografi yang persuasif tetapi tidak terlalu kaku dan formal bagi anak-anak.  Maka jenis tipografi yang 
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akan digunakan untuk slogan adalah jenis tipografi dekoratif yaitu Bearpaw, dan untuk body copy 
adalah Bookworm. 

e. Gaya Bahasa 

Kampanye ini ditujukan untuk anak berusia 6-12 tahun.  Sehingga dalam penyampaian pesannya 
memakai gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak.  Gaya bahasa yang akan dgunakan adalah gaya 
bahasa yang sehari-hari digunakan oleh anak-anak.  Gaya bahasa ini diharapkan mampui menjangkau anak-anak 
melalui pesan yang disampaikan.  Gaya bahasa ini akan diterapkan di semua bagian cerita dari prolog, dialog 
dan epilog. 

f. Sound / Tata Suara 

Tata suara dalam animasi sangat dibutuhkan.  Penggunaan tata suara ada karena animasi sangat 
mendukung pengadaan suara.  Suara yang dihasilkan mempunyai peranan penting memberikan ilustrasi musik, 
memberikan efek kejadian dan tanda transisi dari tiap adegan   Jenis musik yang digunakan adalah jenis musik 
sederhana yang disesuaikan dengan cerita dan adegan yang dibawakan. 

 

B. Media Pendukung 

Media pendukung pada intinya adalah bertujuan mendukung, menguatkan media utama kampanye yang berupa 
VCD animasi.  Dalam kampanye ini media pendukung yang akan dibuat mempertimbangkan target audience, jangkauan 
kampanye, dana, dan tim pelaksana yaitu Yayasan KAKAK, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kampanye. 

1. Metode Perancangan Media Kampanye 

Media pendukung di buat agar kampanye ini berjalan secara maksimal.  Tidak hanya melalui satu media 
saja tetapi juga dapat melalui media lain yang mempunyai ujuan yang sama.  Media pendukung tersebut disesuaikan 
dengan media utama yaitu film animasi yang telah disebutkan diatas.  Penyesuaian ini dapat dilihat dari penggunaan 
teks,warna,ilustrasi, dan bahasa.  Selain itu tema yang dibawakan di setiap media pendukung juga disesuaikan dengan 
tema media utama.  Hal ini supaya ada keserasian dan tujuan yang sama dan jelas dari kampanye. 

2. Konsep Kreatif 

Pada media pendukung ini, akan menggunakan gaya pop art sama dengan gaya desain yang digunakan pada 
media utama.  Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa yang biasa digunakan dalam pergaulan, sehingga 
dalam penyampaian pesannya mudah diterima dan di mengerti.oleh target audience.  Unsur visual seperti ilustrasi, 
huruf, warna, komposisi juga diperhitungkan dalam menyampaikan pesan moral ini, juga isi atau tema yang 
disampaikan dikemas sesederhana dan sejelas mungkin sehingga dapat diterima dengan mudah oleh audience. 

a. Tipografi 

Jenis-jenis tipografi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

i. Judul menggunakan huruf dekoratif yaitu Ravie 

RAVIE 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz 

ii. Prolog, dialog, epilog menggunakan huruf san serif yaitu Arial 

ARIAL 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

iii. Slogan menggunakan huruf dekoratif yaitu Bearpaw 

BEARPAW 
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Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

iv. Body copy menggunakan huruf dekoratif yaitu Bookworm 

BOOKWORM 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

b. Warna 

Media pendukung kampanye ini menggunakan warna-warna merah, oranye, kuning sebagai warna utama 
yang lebih dominan karena warna ini mengandung filosofi semangat, energi, harapan, dan optimisme.  Akan 
tetapi warna lain juga dipakai disesuaikan dengan komposisi layout. 

Merah C : 0, M : 100, Y : 100, K : 0 

Oranye C : 0, M : 60, Y : 100, K : 0 

Kuning C : 0, M : 0, Y : 100, K : 0 

Hijau C : 31, M : 0, Y : 100, K : 29 

3. Standar Visual 

Supaya ada keseragaman dalam visualisasi media kampanye pendukung maka standar visual yang akan 
digunakan mengacu pada standar visualisasi media CD film animasi.  Standar visualisasi itu meliputi tipografi, 
warna, ilustrasi, dan gaya tulisan. 

4. Pemilihan Media Pendukung 

Media pendukung pada intinya adalah bertujuan mendukung, menguatkan media utama yang berupa CD 
film animasi.  Dalam kampanye ini media pendukung yang akan dibuat mempertimbangkan target audience, 
jangkauan kampanye, dana, dan tim pelaksana yaitu Yayasan KAKAK, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan 
kampanye.  Penjelasan tentang media yang akan digunakan sebagai berikut: 

a. Media Cetak 

1. Poster 

Visualisasi : 3Ds Max 8, Photoshop, Corel Draw 

Cetak : Offset 

Ilustrasi : 4 ekor karakter utama sedang melompat dengan latar 
belakang 3 karakter musuh dan environment kampung 
Lembah Merah. 

Tipografi : Ravie, Bearpaw, Bookworm, Arial 

Headline : Pasukan Semut Merah 

Slogan : Wujudkan solidaritas untuk persatuan! 

Body copy : Kampanye penanaman solidaritas bagi anak melalui film 
animasi 3D 

Ukuran : A2; 42 X 59,4 cm 

Penempatan : Majalah dinding sekolah, daerah sekitar sekolah, tempat-
tempat umum yang sering dikunjungi oleh anak-anak. 

 

2. Buku bacaan 

Visualisasi : 3Ds Max 8, Photoshop, Corel Draw 

Cetak : Offset 
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Ilustrasi : 4 ekor karakter tokoh utama, 3 karakter musuh dan 
environment kampung Lembah Merah 

Tipografi : Ravie, Bearpaw, Bookworm, Arial 

Title : Pasukan Semut Merah 

Isi : Naskah cerita film animasi 

Ukuran : A5; 14 X 21 cm 

Penggunaan : Digunakan oleh Pembimbing Yayasan KAKAK sebagai 
acuan dalam menemani audience menikmati cerita.  Juga 
diperuntukkan bagi perpustakaan sekolah dan siswa-siswi 
yang tidak sempat menonton film animasi Pasukan Semut 
Merah. 

 

3. Packaging  

Visualisasi : 3Ds Max 8, Photoshop, Corel Draw 

Cetak : Offset 

Ilustrasi : 4 ekor karakter tokoh utama, 3 karakter musuh dan 
environment kampung Lembah Merah 

Tipografi : Ravie, Bearpaw, Bookworm, Arial 

Title : Pasukan Semut Merah 

Bentuk : Kotak kertas 

Ukuran : 13 X14 cm 

Penggunaan : CD Packaging  

4. X - Banner 

Visualisasi : 3Ds Max 8, Photoshop, Corel Draw 

Cetak : Print Output 

Ilustrasi : 4 ekor karakter tokoh utama memegang bendera Indonesia 
dengan mengepalkan tinju dan background environment 

Tipografi : Ravie, Bearpaw, Bookworm 

Headline : Pasukan Semut Merah 

Slogan : Wujudkan solidaritas untuk persatuan! 

Body copy : Kampanye penanaman solidaritas bagi anak melalui film 
animasi 3D 

Ukuran : 160 X 60 cm 

Penempatan : Untuk pendukung kampanye dan di gunakan pada saat 
pemutaran film animasi 

5. Stiker 

Visualisasi : 3Ds Max 8, Photoshop, Corel Draw 

Cetak : Cetak stiker 

Ilustrasi : 4 ekor karakter tokoh utama memegang bendera Indonesia 
dengan mengepalkan tinju dan background environment 

Tipografi : Bearpaw 

Title : Wujudkan solidaritas untuk persatuan! 

Ukuran : 8 X 8 cm 

Penempatan : Diberikan secara gratis kepada anak-anak sekolah  
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b. Material Kampanye 

1. Kaos 

Visualisasi : Corel Draw 

Cetak : Sablon 

Ilustrasi : 4 ekor karakter tokoh utama memegan bendera Indonesia 
dengan mengepalkan tinju 

Tipografi : Ravie, Bearpaw, Bookworm, Arial 

Headline : Pasukan Semut Merah 

Slogan : Wujudkan solidaritas untuk persatuan! 

Body copy : Kampanye penanaman solidaritas bagi anak melalui film 
animasi 3D 

Warna kaos : Hitam 

Ukuran : Segala ukuran 

Penempatan : Digunakan tim kerja pada saat pelaksanaan kampanye 

2. Pin  

Visualisasi : Corel Draw 

Cetak : Sablon 

Ilustrasi : Logo kampanye 

Tipografi : Bearpaw 

Title : Wujudkan solidaritas untuk persatuan! 

Warna utama : Kuning, hijau, putih 

Ukuran diameter : 5,8 cm 

Penempatan : Digunakan tim kerja pada saat pelaksanaan kampanye 

 

C. Pendanaan 

Yayasan KAKAK dalam kampanye ini membutuhkan pendanaan yang 

tidak sedikit.  Perincian biaya adalah sebagai berikut : 

No. Jenis Media Ukuran Produksi Biaya 

1.  Biaya Produksi Animasi Rp. 20.000.000 

2. Biaya Kampanye dalam satu hari Rp.   3.500.000 

3. Copy VCD  500 Rp.   2.500.000 

4. Buku cerita A5 500 eks Rp. 2.500.000 
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5. Poster A2 1000 lbr Rp.   1.200.000 

6. VCD Packaging standar 500 buah Rp.      750.000 

7. Banner 60x160 cm 1 unit Rp.      200.000 

8. Kaos all size 50 buah Rp.   1.250.000 

9. Stiker 8 X 8 100 lbr Rp.      100.000 

10. Pin diameter 5,8 cm 100 buah Rp.      350.000 

Total biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 32.350.000 
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BAB V 

VISUALISASI KARYA 

 
1. Logo Judul film animasi Pasukan Semut Merah 

Konsep pembuatan logo judul film animasi Pasukan Semut Merah dibuat sedemikian rupa dengan tujuan menjadi 
identitas bagi film animasi Pasukan Semut Merah.  Logo dibuat dengan jenis huruf dekoratif yaitu Ravie dengan 
dimodifikasi seperlunya. 

                          

2. Logo kampanye 

Konsep pembuatan logo kampanye dengan tujuan untuk menjadi identitas pelaksanaan kampanye.  Dalam logo 
kampanye terdapat unsur bentuk berupa simpul tali dengan background merah putih disertai dengan teks Bersatulah 
Indonesiaku. 

                                         

Arti dan makna logo kampanye : 

1. Membentuk ilustrasi simpul tali yang erat dengan latar belakang grafis bendera Indonesia yang bermakna 

ikatan tali persaudaraan yang erat antar seluruh bangsa Indonesia. 

2. Logo kampanye berwarna oranye untuk menunjukkan bahwa kampanye dilakukan dengan penuh semangat dan 

energi yang bertujuan memperkuat serta mempererat tali persaudaraan bangsa Indonesia demi terwujudnya 

persatuan bangsa melalui penanaman rasa solidaritas. 

3. Teks kampanye berwarna merah menunjukkan kesan semangat yang membara dalam misi kampanye ini.  Jenis 

huruf yang digunakan adalah Annifont yang berkesan persuasif akan tetapi tidak terlalu kaku. 

3. Media Utama 

Media utama yang digunakan dalam kampanye ini berupa film animasi 3D Pasukan Semut Merah yang dikemas 
dalam bentuk Video Compact Disc atau biasa disebut VCD. 

a. Film Animasi Pasukan Semut Merah 

Jenis : Animasi Film Pendek 3 Dimensi Computer Generated 
Rendered 

Media : Audio visual 

Durasi : 21 menit 
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Format : MPEG 

Dimensi : Pal system, 720 X 576 pixel 

Tipografi : Ravie, Arial 

Ilustrasi : Video, Logo judul, Headline, Subtitle 

Bahasa : Indonesia 

Visualisasi : 3Ds Max 8, Adobe Premiere Pro 1.5 

Realisasi : Video Compact Disc atau VCD 

b. Karakter Desain 

i. Semi 

       

Karakter tokoh : Protagonis 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Sifat : Anak semut merah yang baik, tetapi agak nakal, jahil dan 
agak malas. 

Kemampuan : Dapat menjadi 3 kali lebih besar dari ukurannya, jago 
bertarung 

Visualisasi : 3Ds Max 8 

Realisasi : 3D Computer Generated rendered 

 

 

 

 

ii. Remi 

 

Karakter tokoh : Protagonis 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Sifat : Penurut, setia, agak nakal, malas tetapi sebenarnya baik juga 

Kemampuan : Dapat berlari dengan cepat, jago bertarung 
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Visualisasi : 3Ds Max 8 

Realisasi : 3D Computer Generated rendered 

iii. Mimi 

 

Karakter tokoh : Protagonis 

Jenis kelamin : Perempuan 

Sifat : Baik hati, tidak suka kekerasan, peduli terhadap sesama 

Kemampuan : Dapat memotivasi teman-temannya 

Visualisasi : 3Ds Max 8 

Realisasi : 3D Computer Generated rendered 

iv. Jemi 

 

Karakter tokoh : Protagonis 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Sifat : Periang, lucu, jahil, agak nakal, malas, tetapi baik juga 
hatinya 

Kemampuan : Setara dengan kekuatan 5 ekor semut, jago bertarung 

Visualisasi : 3Ds Max 8 

Realisasi : 3D Computer Generated rendered 

v. Rangu 
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Karakter tokoh : Antagonis 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Sifat : Jahat, rakus, dan licik 

Kemampuan : Dapat menggandakan dirinya menjadi 4 ekor 

Visualisasi : 3ds Max 8 

Realisasi : 3D Computer Generated rendered 

vi. Rangke 

 

Karakter tokoh : Antagonis 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Sifat : Serius, tegas, jahat, patuh pada pimpinan dan setia 

Kemampuan : Jago bertarung 

Visualisasi : 3Ds Max 8 

Realisasi : 3D Computer Generated rendered 

 

 

 

 

vii. Rangsa 

 

Karakter tokoh : Antagonis 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Sifat : jahat, patuh, setia, penakut dan agak kocak 

Kemampuan : Jago bertarung 

Visualisasi : 3Ds Max 8 

Realisasi : 3D Computer Generated rendered 

4. Media Pendukung 
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a. CD Packaging 

 

 Dalam | Belakang | Depan 

                                       

Media / Bahan : Photo glossy 230 gsm 

Ukuran : 14 cm X 13 cm 

Format Desain : Horizontal 

Tipografi : Ravie, Bearpaw, Arial 

Ilustrasi : Logo, Headline, Image grafis, Teks 

Bahasa : Indonesia 

Visualisasi Desain : 3Ds Max 8, Photoshop Cs, CorelDraw 13 

Realisasi : Cetak, kemudian dilipat sesuai lipatan 

b. Buku Bacaan 

 

 Belakang | Depan 

Media / Bahan : - Cover : Art Cartoon 
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  - Isi : Art Paper 

Ukuran : A5, 14 cm X 21 cm 

Format Desain : Horizontal 

Tipografi : Ravie, Bearpaw, Bookworm, Arial 

Ilustrasi : Logo, Judul, Image grafis cerita, Teks 

Bahasa : Indonesia 

Visualisasi Desain : 3Ds Max 8, Photoshop Cs, CorelDraw 13 

Relisasi : Cetak offset 

c. Poster 

                          

Media / Bahan : Ivory 

Ukuran : A2, 42 cm X 59,4 cm 

Format Desain : Vertikal 

Tipografi : Ravie, Bearpaw, Bookworm, Arial 

Ilustrasi : Logo, Slogan, Headline, Image grafis, Teks 

Visualisasi Desain : 3Ds Max 8, Photoshop Cs, CorelDraw 13 

Realisasi : Cetak offset 

d. X – Banner 
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Media / Bahan : Synthetic 

Ukuran : 60 cm X 160 cm 

Format Desaim : Vertikal 

Tipografi : Ravie, Bearpaw, Bookworm, Arial 

Ilustrasi : Logo, Slogan, Headline, Image grafis, Teks 

Visualisasi desain : 3Ds Max 8, Photoshop Cs, CorelDraw 13 

Realisasi : Digital Print 

e. Stiker 

 

Media / Bahan : Kertas Stiker 

Ukuran : 8 cm X 8 cm 

Format Desain : Vertikal 
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Tipografi : Bearpaw, Arial 

Ilustrasi : Logo, Slogan, Image grafis 

Visualisasi Desain : 3Ds Max 8, Photoshop Cs, CorelDraw 13 

Realisasi : Cetak Stiker 

 

 

5. Material Kampanye 

a. T - Shirt 

      

melalui  f i lm animasi  3D

 

 Depan Belakang 

Media / Bahan : Cotton 

Ukuran : All Size 

Format Desain : Vertikal 

Tipografi : Ravie, Bearpaw, Bookworm, Arial 

Ilustrasi : Logo, Slogan, Image Karakter, Teks 

Visualisasi Desain : Photoshop Cs, CorelDraw 13 

Realisasi : Sablon 

 

 

 

 

 

b. Pin 
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Media / Bahan : Plastik / Doff 

Ukuran : 5,8 cm X 5,8 cm 

Format Desain : Lingkaran 

Tipografi : Bearpaw, Arial 

Ilustrasi : Logo, Slogan, Grafis 

Visualisasi Desain : CorelDraw 13 

Realisasi : Offset laminasi doff 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 
Penanaman rasa solidaritas memang harus dilakukan sejak dini, yaitu 

sejak masih anak–anak.  Ini dikarenakan anak–anak masih mudah kita 

bimbing dan kita arahkan menuju yang lebih baik.  Anak–anak masih mudah 

menerima bimbingan dan arahan kita agar mereka menanamkan rasa 

solidaritas terhadap sesama sejak saat itu juga.  Dengan demikian diharapkan 

agar kelak setelah dewasa mereka mampu menjadi orang yang peduli dan 

memiliki rasa kepedulian dan solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya.  

Penulis menyadari bahwa media yang digunakan sebagai alat kampanye ini 

adalah media yang belum banyak dipakai sebagai media kampanye, oleh 

karena itu penulis berusaha membuat agar media yang tersebut bisa mengena 

pada target audience sesuai dengan harapan penulis.  Keterbatasan alat juga 

mempengaruhi proses pengerjaan film animasi yang menjadi relatif lama.  

Namun, hal tersebut tidak menjadikan penulis patah semangat, malah 

sebaliknya, penulis ingin membuktikan bahwa dengan alat seadanya, penulis 

bisa menyelesaikan pengerjaan film animasi ini.  Banyak juga yang 

memprediksi pembuatan film animasi ini akan mengalami kegagalan dan tidak 

selesai, namun penulis bersyukur dapat menyelesaikan pembuatan film 

animasi ini walaupun dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sekitar 2 
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tahun.  Oleh karena itu, penulis berharap semoga hasil karya yang penulis buat 

dapat berguna bagi orang banyak. 

 

B. SARAN 

1. Untuk Sekolah, terutama Sekolah Dasar, porsi untuk pelajaran dan 

pendidikan tentang moral maupun budi pekerti yang baik sebaiknya 

diperbanyak dan ditambah.  Hal ini dapat meningkatkan kesadaran anak 

untuk bertindak dan berbuat yang baik. 

2. Bagi rekan yang memilih media animasi, terutama animasi 3 D, bersikaplah 

optimis dan jangan patah semangat walaupun dengan alat yang kurang 

memadai.  Semua itu berawal dari tekad kita disertai dengan semangat yang 

tak putus-putusnya.  Jika kita yakin bisa, kita pasti bisa, dan jangan pernah 

putus asa, itu kuncinya. 
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