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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang Masalah 

 Nilai sosial masyarakat. Hal yang seharusnya dan sangat kita junjung tinggi untuk 

beberapa modal kita untuk hidup bertetangga apalagi dalam lingkungan jawa yang syarat 

dengan nilai nilai tersebut. Dalam hal ini sebuah penghargaan nilai sosial harusnya mulai 

ditanamkan dari sejak dini agar dalam sebuah pergaulan dan kehidupan bertetangga kita 

terbiasa untuk saling menghargai atas keputusan, tindakan, dan lingkungan masing 

masing agar terasa lebih sehat selama hal itu masih tidak mengganggu privasi kita dan 

orang lain. Dalam sebuah  masyarakat yang plural sekaligus masyarakat yang syarat 

dengan batasan batasan untuk menjadikan kita lebih baik dalam bersikap, menurut 

penulis hal yang kami sebut penanaman nilai nilai sosial sejak dini perlu lebih 

ditanamkankan lagi, karena bukan tidak mungkin masyarakat masyarakat apatis negatif 

dan egoistis konyol akan semakin bermunculan. Masyarakat yang tidak pernah mau tahu 

apa atas apa masyarakat lain bertindak.”Benarkah kita sebagai masyarakat yang sosial 
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beragama memang harus senang menuju kemasyarakat yang tak pernah mau tahu 

seperti ini?”  

 Kami kira berita pertanyaan tersebut terlalu buruk untuk kita dengarkan! 

Benarkah kita harus lebih peduli dengan gencar gencarnya himbauan pemerintah untuk 

lebih menanamkan minat untuk pergi ke Mall terkemuka dan pembangunan masyarakat 

masyarakat hedonis untuk mendidik kita untuk menjadi manja? Padahal kita lebih tahu 

berapa ratus ribu jiwa tetangga kita bahkan saudara saudara kita harus berela rela 

mengais ngais sampah untuk mendapatkan makan dan berapa juta manusia setiap malam 

harus tidur dengan ketidaknyamanan dengan suara berisik kereta api produk perumka. 

Sungguh sangat ironis bagi kita atas kondisi ini. Budaya Jawa bagi generasi muda 

sekarang bak sebuah sampah yang perlahan harus kita singkirkan perlahan lahan, bak 

sebuah aib yang membuat generasi kita dapat sebutan ketidakgaulan atas penghargaannya 

untuk budaya Jawa. Padahal kita harusnya lebih tahu dibanding orang Batak bahwa 

budaya Jawa dimanapun selalu menjadi panutan yang positif buat kita hidup.”Piye 

carane golek iwak neng ora buket banyune?”(Bagaimana cara mencari ikan supaya 

airnya tidak keruh?) Salah satu falsafah Jawa yang kalau kita telaah matang matang  

falsafah Jawa tersebut banyak nilai yang bisa kita ambil sebagai panutan kita hidup 

sebagai manusia sosial beragama dengan lingkungan plural  dengan segala latar belakang 

yang serba berbedanya. Kesabaran untuk lebih menelaah masalah yang ada, penghargaan 

untuk saling menghargai, hormat menghormati, saling menjaga satu sama lain. Kita disini 

dituntut menggunakan logika kita bukan untuk berpikir dengan ego-ego kita dalam 

bertindak tanpa menimbulkan masalah yang lebih runyam terjadi. Hal yang paling 

menonjol untuk nilai yang bisa kita ambil dari falsafah Jawa tersebut dibalik semua ini 
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masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadikan kita hidup benar benar 

menjadi seorang manusia beradab. Dengan membawa segudang nilai nilai sosial untuk 

menjadikan hidup kita lebih baik. 

 

 

 

B.Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang kami susun diatas, maka rumusan masalah dapat 

disusun sebagai berikut: 

1.Bagaimana Film”Demi harapan Untuk Menjadi manusia” bisa menjadi  

refleksi nilai sosial positif bagi masyarakat? 

2.Bagaimana menjadikan media Audio Visual (Film) agar dpat dipahami oleh   

seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat bisa merubah pola pikir positif terhadap 

nilai sosial?  

 

 

C.Tujuan 

Berdasar uraian masalah diatas, maka didapatkan jawaban sementara dari perumusan 

masalah diata yaitu: 

1.Menanamkan pentingnya pengenalan nilai nilai sosial sejak dini agar tercipta  

masyarakat yang beradab. 

2.Merubah pola pikir masyarakat hedonis dan apatis untuk lebih menghargai  

 pentingnya nilai sosial.   
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BAB II 

IDENTIFIKASI DATA  

 

A. Data Produk 

Pergeseran budaya yang semakin meraja lela, tingkat konsumtif meningkat, 

intelektualitas golongan (tayangan berita Metro TV). Hal ini memicu perkembangan pola 

pikir dan budaya apa yang teranut oleh masyarakat kita sekarang. Hal yang paling mudah 

kita lihat pengaruh televisi terhadap pola pikir masyarakat kita saat ini. Hampir semua 

stasiun televisi berlomba untuk menyuguhkan kehidupan glamour yang secara tidak sadar 

hal itu menimbulkan perubahan pola pikir yang cukup signifikan untuk sedikit demi 

sedikit menjauhi terhadap penghargaan nilai nilai sosial (Sunardian Wirodono). Bagaimana 

tidak mungkin jikalau setiap detik kita dihadapkan kepada suasana sekolah yang 

tersibukkan dengan kehidupan realita percintaan kaum remaja bukan suasana sibuknya 

penelitian tentang maraknya penghuni penghuni liar sepanjang jalan jalan kota besar 

yang dikarenakan mereka tidak tuhu lagi harus tinggal dimana? Anak anak jalanan yang 

berputus asa dengan meninggalkan kewajibannya sekolah. Disini penulis ingin berusaha 

menyuguhkan bentuk kreatifitas lain yang sarat dengan nilai nilai sosial. Seperti halnya 

dalam lingkungan sebuah masyarakat yang plural dan sosial, pemahaman tentang nilai 

sosial sejak dini hendaknya perlu diperhatikan lebih cermat. Kelupaan cium tangan Ibu 

ketika berangkat sekolah, tidak adanya waktu pemahaman tentang kondisi saudara kita 

diperempatan, perasaan sosial yang semakin pudar, hal itu sekiranya bisa menjadikan 

sedikit bahan renungan kita untuk mengembalikan masyarakat yang sarat dengan nilai 

nilai sosial. 
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 Pemahaman nilai sosial yang seharusnya bisa memperbaiki susunan moralitas 

masyarakat, sekarang mulai menemui titik jenuh. Bentuk kongkret dari itu perlombaan 

antar production house dalam memproduksi acara televisi yang kita kira dalam hal ini 

mereka hanya memikirkan dengan tujuan memperkaya diri mereka sendiri tanpa melihat 

efek yang akan timbul dari acara yang mereka tayangkan(Sunardian Wirodono). Mau 

dibawa kemana generasi penerus Indonesia kalau setiap detik mereka tersuguhkan oleh 

sebuah gambaran kehidupan yang serba menyenangkan tanpa di barengi kerja keras. 

Produksi besar besaran makanan ringan yang dipasarkan dilingkungan anak anak miskin, 

hampir semua makanan yang ada dilingkungan ini tersimpan berjuta juta zat zat kimia 

yang perlahan membuat anak anak menjadi bebal terkontaminasi zat zat asing bagi tubuh 

bahkan mempercepat kematian mereka. Bagaimana mungkin hal ini akan terjadi jika 

mereka tidak benar benar memiliki pemahaman nilai nilai sosial yang kental. Sebagian 

contoh klise yang kadang kita hampir tidak pernah memperhatikan hal ini.  

   Diantara sekian banyak film film indie yang berkembang di lingkungan kota 

solo khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Film dengan judul ”Demi harapan 

untuk menjadi manusia” ini memang bukanlah film yang pertama kali yang ikut gencar 

gencarnya mensosialisasikan tentang realita nilai sosial yang hadir dilingkungan kita 

sekarang ini. Bahkan terkesan menjadi pahlawan kesiangan bagai arca. Sedikit filosofi 

judul yang kami pakai tersebut memberitakan bahwa kita harusnya tahu konsekwensi 

sifat kita sebagai manusia, manusia yang beradab, manusia yang berpikir tidak hanya 

sampai pangkal otak. Tapi yang kami lihat banyak diantara sesama kita lebih senang 

menjadi seorang manusia manusianan dengan segudang sifat bak binatang buas. 

Gempuran budaya asing. Free Sex, Dunia gemerlap (dugem), Narkoba, Glamourisme, 
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Hedonisme dan sebagainya (Sunardian Wirodono). Hal itu hanyalah sebagian musuh dalam 

perang intelektualitas moral yang sedang melanda sebagian besar masyarakat generasi 

muda sekarang.    

 Kepedulian kita terhadap pengemis di pinggir jalan, rutinitas cium tangan 

Ibu/Bapak kita sebelum pergi meninggalkan rumah, sebagian contoh nilai nilai sosial 

yang sekarang mulai hilang terinjak injak oleh rapatnya gempuran budaya barat. Sungguh 

sayang bagi kita sebagai masyarakat Jawa jika semua nilai nilai itu harus perlahan hancur 

terinjak oleh budaya budaya yang sebenarnya tidak lebih bagus dari budaya kita sendiri. 

Dalam media yang kami tawarkan ini Audio Visual dan media cetak kami ingin berusaha 

membuat rangkaian untuk mengetengahkan nilai nilai sosial yang sekarang semakin tidak 

menentu arahnya yang malah cenderung ke arah negatif.  

 

 

B. Target 

1. Target Market 

Sasaran  market  yang ingin dicari dalam soialisasi nilai sosial yang semakin pudar oleh 

gempuran budaya asing yang disini kami menggunakan media film pendek dan berbagai 

media cetak lain adalah  seluruh lapisan masyarakat kita yang bisa memahami kondisi 

realita kehidupan sosial kita saat ini.      

2. Target Audience 

Sasaran ini dapat ditempuh dengan mengunakan beberapa aspek sebagai acuannya, 

diantaranya : 

a. Aspek Primer 
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1) Demografis : Kelompok Usia 17 Tahun keatas berpendidikan SMU 

2) Psikografis : Berwawasan luas dan menyukai hal hal yang baru 

3) Geografis : Masyarakat yang berdomisili di perkotaan 

b. Aspek Sekunder 

1) Demografis : Kelompok usia dibawah 17 tahun  

2) Psikografis : Intelektualitas yang sedang  

3) Geografis : Masyarakat yang berdomisili di perdesaan 

 

 

C. Kompetitor/Komparasi 

 Melihat dari segi pembuatan, divisi peralatan, Finansial dan SDM yang kami 

punya saat ini Film yang coba kami usung  ini tergolong  film indie kelas Entry. Dalam 

lingkup Film indie hal yang berhubungan dengan keterbatasan memang sangat akrab 

dengan komunitas pembuat film indie. Segala sesuatu yang kami pakai untuk proses 

pembuatan Film serba sangat terbatas. Berbeda dengan Film “Daun diatas Bantal 

“karangan Sutradara kondang Garin Nugroho dari segi finansial film ini tidak diragukan 

akan kehabisan modal, dari segi konsep alur cerita sungguh mencegangkan, memang 

semua Film tidak tergantung dari satu segi saja banyak segi yang mendukung kualitas 

Film. Film yang sekarang banyak disuguhkan kepada masyarakat kita saat ini cenderung 

tidak mendidik ke hal yang positif bagi penanaman nilai nilai sosial, dan yang lebih 

tersayangkan masyarakat kita justru tertarik dan memiliki antusias yang cukup aktif 

menanggapi kehadiran Film Film layar lebar yang sarat kehidupan hedonis !!. Dengan 

keadaan yang seperti itu Sutradara-sutradara Indonesia mungkin akan lebih memikirkan 
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bagaimana membuat Film yang bisa diterima masyarakat kita sekarang ini, dengan kata 

lain kejayaan kualitas dunia Film Indonesia dimasa lampau untuk mensosialisasikan nilai 

moralitas hidup sulit terulang. 

 Dalam kondisi yang seperti ini tidak menyurutkan kita untuk berkreatifitas 

dengan segala keterbatasan dan pola pikir konsumen yang sudah berubah. Banyak 

rekan rekan kita pecinta Film Film indie yang masih tetap mengibarkan benderanya 

dalam keterbatasan untuk berkarya tanpa meninggalkan nilai nilai sosial yang ada. 

Seperti Film “Aku Menjadi Wartawan”produksi Sutradara Endro.        
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BAB III 

KONSEP PERANCANGAN 

 

A. Metode Perancangan 

Dalam menyusun konsep untuk sebuah perancangan sosialisasi melalui media audio 

visual dan media lainnya dalam desain komunikasi visual, maka penulis harus 

menentukan susunan aktif struktur strategi sosialisasi dalam media yang akan dipakai, 

sehingga rangkaian perancangan dapat dipakai sebagai acuan dalam menjadikan Film 

“Demi harapan untuk menjadi manusia” sebagai refleksi positif dan pemahaman 

sosialisasi tentang nilai sosial masyarakat yang kian lama semakin pudar. Dalam 

merancang rangkaian sosialisasi melalui media dalam bidang desain komunikasi visual 

sangatlah diperlukan konsep dan tema yang kreatif sekaligus berkualitas dalam membidik 

market yang yang hendak dicapai. 

 Dalam penyusunan konsep tersebut melalui media desain komunikasi visual 

penulis masih berharap media ini dapat menjadikan nilai tersendiri dalam benak 

masyarakat, karena dalam bidang ini lebih ditekankan melalui pendekatan emosi. Selain 

itu, media desain komunikasi visual yaitu Audio visual yang tertuang dalam film serta 

media cetak lainnya penulis rasa masih cukup efektif untuk ini, sehingga dapat 

memberikan tempat tersendiri dalam benak masyarakat akan pentingnya nilai nilai sosial 

dalam masyarakat.    

 Dalam menentukan konsep kreatif dalam merancang suatu media promosi yang 

efektif ini meliputi dalam pembuatan typografi, pemilihan warna, ilustrasi, yang 

mewakili keseluruhan karakteristik dari produk tersebut. Setelah tahap tersebut 
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diperlukan suatu strategi media dan penempatan media (media placement) dilanjutkan 

dengan proses layout dengan media komputer grafis, sehingga dapat tercipta berbagai 

macam alternatif desain yang dapat dipilih sebagai desain jadi dan paten. 

 

B. Konsep  Kreatif 

 Bukan untuk meragukan sebuah proses dalam pembuatan produk ini dengan 

segala keterbatasan yang ada pada kami sekarang. Untuk sebuah pembuatan karya dalam 

bidang Desain Komunikasi Visual sangat diperlukan sebuah konsep sekreatif mungkin 

tanpa menimbulkan kebingungan bagi penikmatnya. Target yang akan diserang, media 

yang dipakai, kemasan yang seperti apa untuk bisa diterima oleh target. Dalam hal ini 

penulis lebih menekankan dalam penyajian dalam ruang suasana klasik dengan arti kata 

lain memberikan sedikit nostalgia serta lugas kepada penikmat serta memberi gambaran 

gaya desain klasik ini. Sosialisasi nilai nilai sosial masyarakat. Disamping lebih 

memberikan suasana yang berbeda dalam karya ini gaya desain yang hendak penulis 

pakai bisa diterima di semua golongan serta lapisan dalam masyarakat. Disini penulis 

tidak mau berspekulasi dengan mengambil  konsep lain dengan lebih mementingkan ego 

penulis yang termasuk sebagai kaum muda yang masih punya kelabilan emosi yang 

cukup tinggi, karena target yang hendak kami capai adalah semua lapisan dan golongan 

masyarakat Indonesia bukan sebagian kaum muda hedonis. Dari situlah penulis berangkat 

untuk membuat konsep yang bisa hadir dalam benak semua pihak masyarakat pluralis 

dan heteregonitas  Indonesia yang ada.    

 Sentuhan kesegaran, aktualitas, lugas serta unik dalam penyajian produk lebih 

diperlukan disini demi menunjang proses untuk suksesnya dalam pencapaian target 
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sasaran. Memang hal tersebut bukan begitu mudah dalam menempatkan sentuhan 

tersebut membaur dalam produk rencana sosialisasi nilai sosial masyarakat ini. Antusias 

masyarakat untuk menimbulkan keingintahuan hal yang baru yang mudah dimengerti 

tanpa menimbulkan sebuah pertayaan dalam kebingunganlah batasan konsep yang coba 

penulis tawarkan. 

 

 

C. Tujuan Promosi 

 Strategi-strategi yang dipakai untuk melakukan kegiatan promosi sekaligus 

sosialisasi pentingnya nilai sosial dalam masyarakat  dilakukan dengan bertujuan sebagai 

berikut:  

1. Memberikan informasi akan pentingnnya penghargaan sekaligus mengamalkan nilai 

nilai sosial masyarakat sebagai proses menuju masyarakat pluralis dan heterogen sehat 

yang harmonis. 

2. Memberikan pengaruh kepada sasaran masyarakat tentang anggapan penulis bahwa 

nilai nilai sosial yang pernah nenek moyang perkenalkan itu merupakan suatu hal 

kepentingan untuk masyarakat kita sekarang dan sampai kapanpun.  

3. Memberi refleksi yang positif terhadap ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan 

kita. 

 

 

D. Pendekatan Kreatif 
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 Ada berbagai macam pendekatan-pendekatan kreatif yang dapat digunakan 

dimana keseluruhannya itu tergantung pada konsep sosialisai dan promosi yang dipakai 

dalam pencapaian sasaran yang dikehendaki. Adapun penyampaian pesan dari media 

tersebut dilakukan dengan banyak alternative. Dalam rangka sosialisasi nilai nilai sosial 

masyarakat yang ada ini bisa mengunakan pendekatan sebagai berikut : 

� Informational 

Berbagai pesan yang disampaikan lewat media desain komunikasi visual ini berdasarkan 

atas fakta lapangan. 

� Emotional 

Berdasarkan materi realita pudarnya nilai sosial masyarakat yang ada, maka pendekatan 

psikologis secara emosional yang diterapkan adalah tentang filosofi kehidupan yang 

dirasa harus diperlukannya kembali nilai sosial ini demi terwujudnya masyarakat yang 

harmonis. 

� Image 

Image atau citra dibangun berdasarkan gaya dan simbul kehidupan yang dominan dalam 

masyarakat akan nilai-nilai yang dikehendaki. Hal ini citra yang akan dibangun adalah 

tentang filosofi kehidupan manusia tersingkir atau kaum minoritas yang masih sibuk 

dengan keagungannya mengamalkan nilai nilai sosial masyarakat yang ada. 

 

 

E. Strategi Kreatif 

 Dalam menunjang keberhasilan dalam promosi, maka diperlukan suatu strategi 

kreatif. Strategi kreatif adalah tentang bagaimana cara yang kita pakai dalam 
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menyampaikan informasi untuk konsepsi diatas, melalui media desain komunikasi visual 

yang tentu saja memiliki target dan sasaran yang tepat sehingga para konsumen yang 

hendak menikmati keberadaan ataupun tidak nilai sosial masyarakat ini dapat memahami 

dan mengerti nilai atau maksud penulis membuat karya ini. 

Strategi kreatif ini meliputi :  

 

Visual 

• Stategi visual secara umum 

a. Mengunakan visual yang aneh dan unik dalam layoutnya agar menciptakan rasa ingin 

tahu dan berbeda dengan yang lainnya. 

b. Memiliki identitas yang sedemikian rupa baik pengunaan warna, typografi yang unik 

dan aneh, sehingga dalam benak masyarakat selaku konsumennya dapat memberikan 

brand yang tertanam subur untuk selalu ingat akan keberadaan dan eksistensi produk ini. 

c. Menampilkan ilustrasi yang dalam hal ini adalah dari hasil visual fotografi dan 

gambar-gambar yang sudah dimanipulasi agar sesuai dengan tema desain yang hendak 

disampaikan, dan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menyimaknya dan 

pada akhirnya masyarakat luas akan dapat memahami. 

 

• Strategi visual verbal 

a. Headline 

 Kekuatan pesan yang bersifat verbal yang memiliki kekuatan yang paling kuat adalah 

pada headline dan merupakan unsur utama pada proses pembuatan iklan yang mana 
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memiliki kekuatan untuk menentukan apakah pembaca akan melanjutkan iklan atau 

tidak. 

Pada penyusunan lay out, headline memiliki peran sangat penting dalam menarik 

perhatian target sasaran utama. Oleh sebab itu dalam menyusun sebuah headline harus 

diperhatikan dengan benar penyampaiannya sehingga penikmat dapat memahami maksud 

dari headline yang akan disampaikan, serta memberikan kemampuan kepada pembacanya 

dalam menerjemahkan bahasa visual dan dapat mengundang minat baca bagi masyarakat. 

Headline yang akan dipakai dalam rangkaian sosialisasi  kali ini berbunyi “Untuk Satu 

Semangat”. Maksud dari terjemahan ini adalah disini terkadang penulis masih banyak 

menjumpai seseorang yang tak pernah malu menyebut dirinya sebagai seorang manusia, 

padahal semua tindakan dan sikap simanusia itu tidak lebih sedikitpun hewan. Dengan 

headline diatas penulis mempunyai asumsi untuk memperbaiki kekacauan yang ada 

tersebut semua itu harus dimulai dari semangat kita masing mansing untuk satu tujuan 

yang sama, yaitu perbaikan sikap kita masing masing!! 

 

 

 

b. Sub headline 

Sub headline adalah kalimat yang menjelaskan keberadaan dari headline secara singkat 

dan jelas sehingga maksud dan keterangan yang hendak disampaikan dapat sampai 

kepada pembaca dan sekaligus mengarahkan kepada pembacanya agar dapat berpikir 

sejenak, kemudian dapat memahami maksud yang kita kehendaki. Sub headline yang 

penulis pakai adalah “selamatkan senyum Indonesia”. 
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c. Teks inti ( body copy) 

Merupakan uraian dari pesan pesan yang hendak disampaikan , keterangan yang dibuat 

berdasarkan analisa yang logis dan masuk akal sehingga masyarakat dapat mengetahui 

kebenarannya. Kalimat yang dipakai tidak bertele-tele sehingga mudah dimengerti oleh 

pembacanya. 

 

Strategi visual non verbal 

a. Layout  

Layout adalah suatu komposisi dari berbagai unsur visual yang kita inginkan sehingga 

dapat membentuk suatu bahasa iklan yang efektif dan efisien. Dalam layout untuk media 

promosi yang hendak dipakai kali ini akan cenderung memberikan unsur lugas dan tegas. 

b. Ilustrasi  

Merupakan unsur penjelas yang bersifat global atas pesan-pesan yang hendak 

disampaikan dalam wujud foto atau gambar. Disamping itu, ilustrasi merupakan unsur 

penghubung antara isi dan bentuk visual, karena ilustrasi yang berbentuk gambar dapat 

memberikan kekuatan tersendiri untuk dapat berbicara langsung dengan penglihatnya 

mengenai tema dalam upaya mendukung headline . 

Ilustrasi juga berfungsi sebagai media untuk menarik perhatian dari visual yang dapat 

dinikmati oleh mata penalaran pembacanya sehingga dapat jelas memahami dan memiliki 

daya ranggsang untuk membaca keseluruhan dari isi pesan yang akan disampaikan. Oleh 

sebab itu pengunaan ilustrasi harus memiliki nilai relevanitas terhadap produk yang 

hendak kita tawarkan. Dari segi efisiensi, ilustrasi memiliki daya tarik dan kekuatan 

kepada pembaca akan maksud dan pesan yang akan ditawarkan karena hanya dengan 
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indera penglihatan saja pembaca dapat mengetahui pesan dan maksud yang hendak 

disampaikan pembuatnya. 

Dalam melakukan kegiatan promosi diperlukan suatu media ilustrasi yang menarik dan 

sempurna demi keberhasilan konsepsi ini. Ilustrasi yang di pakai ada yang berupa gambar 

manual kemudian di scan, ada pula ilustrasi dari fotografi yang sudah diolah dengan 

media komputer, dan keseluruhan dari ilustrasi tersebut di kombinasikan jadi satu 

sehingga dapat tercipta ilustrasi yang menarik dan sesuai dengan tema yang dikendaki. 

Elemen ilustrasi yang hendak dipakai kebanyakan lebih menekankan ke bentuk realis 

(photografi) yang keseluruhannya itu diharapkan mendukung konsep yang dikehendaki. 

c. Tipografi 

Tipografi yang dimaksudkan disini adalah jenis dari huruf yang digunakan dalam setiap 

visualisasi desain dalam rangkaian sosialisasi di atas. Yang mana jenis huruf yang akan 

dipakai dalam proses desain harus sesuai dengan karakter dan kondisi media sosialisasi 

tersebut sehingga terjadi kesinambungan dan perpaduan yang baik. 

 Huruf-huruf yang dipakai dalam strategi promosi ini adalah : 

• Arial Black 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

• Book Antiqua 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

d. Warna  

 Unsur yang dapat menciptakan kesan dan karakteristik suatu produk diantaranya 

adalah warna, karena warna memiliki bahasa komunikasi tersendiri yang disampaikan 
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melalui media penglihatan (visual). Untuk itu pengambilan suatu warna dalam 

penmbuatan sebuah desain harus memperhatikan : 

� Warna harus mencerminkan karakteristik suatu produk 

� Warna harus mampu memiliki daya tarik utama 

� Warna harus mendukung penampilan produk dalam setiap komposisi penyajiannya 

dalam tiap-tiap media 

� Warna yang digunakan harus mencerminkan personalitas dan identitas 

Untuk menciptakan suatu respon akan kepekaan yang tepat pada bahasa warna adalah 

harmoni. Dimana kita juga harus mengetahui warna apa yang akan digunakan dalam 

pembuatan media promosi dan proporsi yang mana dapat menciptakan karakter tersendiri 

sehingga terjadi reaksi terhadap yang dikehendaki oleh khalayaknya. Kriteria warna yang 

dominan dipakai sebagai pilihan utama adalah warna-warna yang memiliki karakter 

warna pastel atau warna yang dapat dan nyaman untuk dilihat oleh masyarakat. Warna 

dari jenis ini diantaranya Merah, hitam, putih, hijau, kuning dan lain sebagainya. 

Warna yang digunakan dalam membuat desain promosi ini diantaranya : 

Merah : C : 18 % M : 96 % Y : 84 % K : 7 % 

 

 

Hitam : C : 75 % M : 68 % Y : 67 % K : 88 % 
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Putih : C : 0 % M : 0 % Y : 0 % K : 0 % 

  

 

 

 

 

Hijau : C : 79 % M : 43 % Y : 100 % K : 45 % 

 

 

Kuning : C : 0 % M : 0 % Y : 100 % K : 0 % 
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F. Perencanaan Media 

 Dalam merancang dan merencanakan suatu media promosi, peran media sangat 

penting demi kelancaran promosi tersebut. Perencanaan mediapun benar-benar 

ditekankan pada media yang benar-benar mendukung komunikasi kepada masyarakat, 

sehingga target promosi dapat berjalan  secara maksimal. Media periklanan dalam dunia 

periklanan ada 2 jenis, yaitu: Media lini atas (above the line media) dan media lini bawah 

(below the line media). 

 Media lini atas maksudnya media yang digunakan untuk jenis iklan tertentu yang 

demi kelancaranya harus mengadakan suatu transaksi pembayaran komisi terhadap 

pihak-pihak tertentu, misalnya pembuatan dan pengonlinenan web site komersial, 

penayangan video klip, iklan majalah, baliho, billboard, dan lain-lain. Media lini bawah 

adalah kebalikan dari media diatas, yaitu media yang dibuat untuk jenis iklan tertentu 

yang tidak mengharuskan terjadi pembayaran komisi terhadap pihak yang berwenang. 

Contohnya adalah poster, kaos, pin, stiker dan lain sebagainya. 

 

1. Media lini atas 
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a. Film pendek (Audio Visual) 

• Alasan memilih media 

Media yang dirasa sangat tepat dan efisien dalam melakukan proses sosialisasi konsepsi 

penulis. Disamping menjadi salah satu media penyaluran Film pendek, serta merupakan 

media yang banyak berpengaruh tehadap pola pikir serta budaya masyarakat sekarang. 

Karena sekarang televisi sudah merupakan kebutuhan pokok yang di setiap rumah tangga 

wajib memiliki kotak ajaib ini, bahkan televisilah yang banyak menyita waktu hidup 

masyarakat sekarang. Oleh sebab itu dengan berdasar persepsi diataslah penulis memilih 

media Audio Visual sebagai salah satu media yang ikut dalam rangkaian sosialisasi ini. 

Di indonesia sendiri media broadcast atau pertelevisian sangatlah banyak, ada 11 stasiun 

pertelevisian swasta bertaraf nasional diantaranya RCTI, SCTV, INDOSIAR, TPI, 

ANTV, TRANS TV, GLOBAL TV, LA TV, METRO TV, TV 7. Dan beberapa stasiun 

swasta bertaraf regional atau lokal diantaranya JOGJA TV, BOROBUDUR TV, TA TV, 

JTV, BALI TV dan lain sebagainya. Dan keberadaan mereka sangat ikut andil besar 

dalam proses perkembangan periklanan Indonesia. 

 Keunggulan dari media televisi secara umum : 

� Efisiensi biaya 

Banyak yang bilang bahwa televisi sebagai media periklanan yang paling efektif sampai 

sekarang ini, karena televisi memiliki kemampuan menjangkau sasaran masyarakat 

paling luas dibandingkan dengan media iklan selainnya. Jangkauan luas ini secara tidak 

langsung dapat memberikan efisiensi biaya yang telah dikeluarkan demi menjangkau 

setiap individu sesuai target audience 

� Pengaruh akan kenyataan yang kuat 
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Televisi memiliki kemampuan yang realistis dan kuat terhadap dua panca indera manusia 

yaitu indera penglihatan dan pendengaran sehingga mempunyai kemampuan kuat untuk 

memberikan pengaruhi target audience, karena sebagian besar masyarakat banyak yang 

menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. 

 

Dalam memproduksi karya ini terdapat tahapan yang digunakan mulai dari persiapan 

sebelum shooting sampai seusai shooting. tahapan itu adalah : 

 

a. Pra Produksi 

Tahapan pra produksi merupakan bagian yang sangat menentukan dalam proses 

pembuatan suatu karya audio visual. Tahapan pra produksi ini meliputi : 

 

 

1. Hunting lokasi, pembuatan story line, story board dan shooting script 

Story line, story board dan shooting script digunakan untuk mempermudah dalam 

pengambilan gambar. Story line adalah deskripsi tenteng urutan adegan yang akan 

diambil. Story board adalah deskripsi melalui ilustrasi gambar tentang urutan adegan 

yang akan diambil,  sedangkan shooting script adalah pemberian detail dari urutan 

pengambilan gambar. 

• Konsep Film 

Film yang dibuat merupakan refleksi terhadap nilai nilai sosial yang sekarang hampir 

pudar terinjak oleh budaya asing. Penulis akan menghadirkan satu warna yang beda 

terhadap dunia perfilman yang sekarang banya yang menyuguhkan realita yang imitasi 
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atau dengan kata lain budaya yang hanya rekayasa. Suasana yang kental dengan gaya 

idealisme dalam pewarnaan film ini turut menjadi nilai estetika yang menambah warna 

lain terhadap film yang penulis buat.   

• Story Line 

Bercerita tentang kehidupan seorang pemuda, generasi penerus, tumpuan harapan 

keluarga, kembang ayah ibunya dan satu satunya anak dari keluarga itu. Namanya Arief 

ayah Solo dan ibunya berasal dari Jakarta. Arief hidup dalam segala kesederhanaannya 

dia menjalani hidup dengan realita yang kadang tak sering membuat soleh ketagihan 

sesak nafas dengan sikap pengecut dan tumbuhnya bedebah di lingkungan generasi 

penerus Indonesia sekarang. Sungguh menggiurkan bagi tekhno kapitalistik untuk 

memanfaatkan kondisi generasi penerus kita yang mulai kehilangan identitas kepribadian 

dan maraknya budaya imitatif“ Budaya yang lemah akan segalanya!!!”untuk segera 

melancarkan penjajahan moralitas.   

Arief adalah cuma seorang salah satu pemuda Indonesia yang merasakan 

keanomalian sikap yang timbul atas generasi penerus Indonesia sekarang. Generasi yang 

seakan mereka tak pernah mau peduli dengan orang lain, tak pernah mau punya empati 

sama orang lain, alias Apatis negatif. Sikap yang sangat tidak menguntungkan untuk kita 

hidup sebagai seorang yang bertetangga dengan segala heterogenitas. Heterogenitas yang 

sebenarnya bisa kita jaga dengan rasa hormat dan saling menghargai keputusan kita 

masing masing, bukan menjadikan suatu alasan untuk menghilangkan keberagaman yang 

kita punya saat ini. Generasi penerus yang menjadi masyarakat jawa hendaknya lebih 

bisa menghargai budaya dimana kita tinggal apalagi budaya jawa tersebut budaya yang 

pernah dijadikan panutan dunia untuk pembatasan sikap sikap hidup mereka. Disini Arief 
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bertolak belakang dengan sikap generasi pemuda yang kami utarakan diatas. Arief 

seorang pemberani, tidak mudah putus asa, rasa hormatnya tinggi, taat beragama, 

sederhana. Dalam kesehariaanya selain sebagai mahasiswa sastra Indonesia Arief juga 

menjadi kontributor penulis majalah sosial di Solo, maklum dari kecil dia senang akan 

dunia tulis menulis.   

Dalam susunan rangkaian cerita Film”Demi harapan untuk menjadi manusia” dengan 

alur lugas dan sederhana diharpakan bisa menyimbolkan karakter Soleh yang lugas, 

sopan, baik, pantang menyerah dan sarat keprihatinan dalam menapaki hiduplah yang 

ingin digambarkan disini. 

 

 

 

• Story Board                                                                       

1.                                                                      _Suasana kamar danang dengan                  

segala kelengkapannya menikmati   

hidup.Buku kamera computer dan 

poster poster 

Audio : Musik instrument 

Durasi : 60 detik 

 

 

2.   _ Arief Enak enak tidur dan      

terbangun oleh jam weker 

  Audio : Kring Jam weker 

Durasi : 45 detik 
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3.  _ Arief mengutak atik computer       

melihat hasil photografinya tentang 

realita hidup sekarang 

 Audio : Narator penguat  

Durasi : 30 detik 

 

 

4. _ Arief mdapat telephone dari teman 

kampusnya kalau hari itu dia ujian 

sejarah Indonesia  

Audio : Bunyi Handphone  

Durasi : 60 detik 

 

 

5. _ Arief beraangkat ke kampus bertemu 

dengan Lutvi yang berangkat ke sekolah. 

 Audio : Intrumen musik.  

Durasi : 50 detik 

 

 

6. _ Lutvi menjatuhkan SPP nya  

 Audio : Intrumen musik.  

Durasi : 40 detik 
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7. _ Arief menemukan SPP nya lutvi yang 

ternya tidak bsa membayar uang gedug 

dan SPP selama 5 bulan  

  Audio : Intrumen musik.  

  Durasi : 70 detik 

 

8. _ Dikampus Arief berbincang dengan 

teman karibnya tentang sibuknya 

mahasiswa sekarang yang memkirkan 

tren.  

Durasi : 80 detik 

  Audio : perbincangan dengan teman 

semahasiswa tentang [ujiannya 

sejarahnya tadi.    

  

 

9. _ Sibuk dengan kebiasaannya Arief 

mengutak atik computer       melihat 

hasil photografinya tentang realita 

hidup sekarang 

 Audio : Narator + Intrumen musik.  

Durasi : 20 detik 

 

10. _ Disela Arief mengutak atik computer 

melihat hasil photografinya tentang 

realita hidup sekarang dia 

membayangkan apa yang dia jumpai 

siang tadi.”perkampungan kumuh  

                                                              Audio : Narator + Intrumen musik.  

 

11. _ Sunrise menandakan waktu itu pagi. 
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 Audio : Ayam berkokok + Intrumen 

musik.  

Durasi : 40 detik 

 

 

12. _ Arief tergesa gesa berangkat lebih 

pagi dengan harapan bias bertemu 

Lutvi 

 Audio :  Intrumen musik.  

 Durasi : 30 detik 

 

13. _ Arief termenung menunggu Lutvi dan 

sejenak memikirkan keadaan pahit 

yang harus dihadapi Lutvi  

 Audio :  Narator + Intrumen musik.  

Durasi : 60 detik 

 

  14. _Akhirnya Arief bertemu sembari 

mengasih uang 150.000 untuk biaya 

sekolah Lutvi, tapi Lutvi tida mau 

menerima uang yang diberikan Arief. 

Audio :  Narator + Intrumen musik. 

 

  15. _Terlihat Arief naik angkot menuju ke 

kampus. 

  Audio : Intrumen musik.  

Durasi : 60 detik 
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16. _Lutyvi terlihat membopong Koran di 

lingkungan stasiun kereta api 

 Audio : Intrumen musik.  

Durasi : 40 detik 

 

 

 

17. _ Lutvi  bertemu sohib karibnya Riki di 

lingkungan stasiun kereta api. 

 Audio :  Narator + Intrumen musik  

Durasi : 60 detik 

. 

 

 

18. _Terlihat Lutvi dan Riki berjualan 

Koran. 

 Audio :  Perbincangan pembelian koran 

Narator + Intrumen musik.  

Durasi : 30 detik 

 

 

 

19. _Arief beristirahat di sudut stasiun 

kereta. 

 Audio :  Narator + Intrumen musik.  

Durasi : 60 detik 

 

 

20. _Lutvi memberikan kertas yang berisi 

tulisan kalau ayahnya meninggal tbaru 

saja meninggal. 
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 Audio :  Narator + Intrumen musik.  

Durasi : 60 detik 

• Script 

Scene01>Kamare danang 

_tata Ruang kamar si Arief. 

Seperangkat computer + kamera dan foto foto hasil kesukaanya, poster2, buku buku dan 

sekotak kaca besar kesayangannya  pada bidang ini. 

Secene 02 

_si arief terbangun dari tidur sesaat setelah terdengar jam wekernya yang menunjukkan 

pukul 06:30 pagi 

Secene 03 

Beranjak ke depan kaca dengan keadaan tertekan dengan kondisi. 

Scene 04. 

_Diambilnya sebatang rokok dan secangkir kopi behadapan dengan monitor computer 

kesayangannya sambil berkata kata tak jelas tentang kondisi realita saat ini. 

Sambil mengutak atik gambar gambar realita hasil bidikan kamera kesanyangannya. 

Scene 05 

Telepone genggam arief berdering “Rief kelihatannya kita harus sudahi semua ini ?” aku 

sudah jadian sama indra kemaren malam!”rief? rief?” 

Arief tertunduk dengan geggaman HP ditangannya dengan hati hancur. 

Telfon Berdering lagi “Nyet!!? ke kampus enggak”Ujian dimulai jam 07:00? 

Scene 06.(Kampunge Annass). 

Arief ?Berangkat ke kampus dengan tergesa gesa.dan terlihat naik angkot. 

Scene 07(Lingkungan stasiun balapan) 
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Lutvi terlihat meminggul Koran jualannya tidak laku. 

Scene 08. (Kampunge Annass) 

Arif terlihat pulang kerumah.dan terlihat 

Scene 09(kamare danang) 

sibuk mengotak atik hasil bidikan tadi siang di depan computer. 

Scene 10. (lingkup kampunge ann’nas.) Arief ?Berangkat ke kampus pagi pagi. 

Scene 10(Stasiun balapan) 

Arief Keliling perkampungan kumuh dengan membawa kamera mengambil gambar 

kegiatan kegiatan masyarakatnya.l 

>Arief bertemu Lutvi di sekitar rel kereta api “lutvi sedang menghitung hasil jualan 

korannya. 

Scene 11>lingkup kampunge ann’nas. 

Arief  berangkat ke kampus di sela perjalannya dia berpapasan dengan anak SD yang 

sedang berangkat ke sekolah. Sesaat Si anak SD tersebut menjatuhkan tanda SPP dan 

surat peringatan keras dari sekolah agar si Lutvi segera membayar uang sekolahnya. 

Scene 12. lingkup kampunge ann’nas 

Arief mengambil berkas tersebut.dibaca surat itu, setelah tahu surat itu penting buat si 

Lutvi dia mengejarnya. Tapi, Lutvi sudah tak tahu kemana perginya. 

Scene 13.(Kampus) 

Arief duduk dengan membaca apa yang dia temukan tadi”datanglah sohib gilanya 

Nyet!!!tadi ujian sejarahnya? 

Arief”Eh !! denger ya!?sampai kapanpun Sejarah Indonesia yang aku tahu semua 

manusianya lebih senang jadi peternak tukang korup. 
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Dulu si kompeni sampe bingung ngatasin semua menjamurnya sifat korup!! 

Kalau tidak saat ini dan dari kita sendiri yang mulai berbenah ! tahu apa yang terjadi? 

Kamu sebagai seorang mahasiswa seharusnya tahu! Bukan lebih senang mikirin model 

rambut dan sikap berbudaya imitatif. 

Hei!kemana?!arief> ah sudahlah!! 

Scene 14. Lingkungan stasiun balapan 

Si Arief melihat situasi yang sulit dia terima “dia melihat sesosok anak muda sedang 

melaksanakan ibadah sholat disekitar lingkungan kumuh. 

Scene 15.( Lingkungan stasiun balapan) 

Terlihat si Lutvi dengan sebongkok Koran berangkat bekerja. 

Telihat  si Arief yang pulang dari kegiatannya dijalan yang sama(mereka slip slipan) 

Scene 16 . 

Sepulang masuk kamar dan berkaca dengan semangatnya merubah dunia. 

Scene 17. 

Dengan kebiasaannya merokok dan meminum segelas kopi hangat di depan meja 

komputer  

 “Aku hidup sebagai seorang manusia 

Manusia yang memang seharusnya lebih beradab dari keberadapan binatang!! 

Benarkah nasib akan selalu menentukan hidup manusia? 

Nasib Cuma sebagian semangat yang Cuma bisa membuat kita mati perlahan 

Mati atas kekonyolan sikap kita menunggu!! 

Ataukah masyarakat kita lebih senang menuhankan uang dan kekuasaan 

Benarkah benarkah mereka masih menenggap bahwa TUHAN maha adil  
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Dengan memberi segenap nasib yang menuntut mereka mati 

Atau kita yang sebagai manusia lupa akan keberadaan tuhan?! 

Scene 18. 

Matahari terbit. 

Scene 19. 

Arief berangkat ke sekolah dan sebelumnya berkaca “di depan kaca ada secarik kertas 

yang bertuliskan”sudah benar benarkah menjadi manusia?” 

Scene 20. lingkup kampunge ann’nas 

Berangkat kuliah lebih pagi dengan harapan semangat untuk bertemu lutvi 

Ditunggu di gang semula. Dengan kegelisahannya takut Lutvi sudah berangkat ke 

sekolah. 

Scene 21. lingkup kampunge ann’nas 

Perlahan Lutvi muncul dengan sikap tertunduk resah 

Arief girang melihat Lutvi. 

Scene 22. lingkup kampunge ann’nas 

Arif bercakap dengan si Lutvi “nih kemaren jatuh di dijalan!dengan memberikan uang 

150.000,00 

Lutvi hanya tersenyum lalu beranjak pergi. 

 

Scene 23.  

 Terlihat lutvi terpokoh berjalan di sekitar setasiun balapan. 

Scene 24. 

Arief duduk termenung di stasiun termenung kesenjaan. 
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Scene 25. 

Datang Lutvi dengan tersenyum dengan memberikan secarik kertas. 

Ayah baru saja meninggal dunia…… 

Secene.26 

Kenapa kita harus hidup dengan segenap sifat ini 

Sifat yang membuat kita lupa TUHAN. 

Kenapa ketika kita berani memikirkan orang lain, semua itu akan sia sia 

Lalu kenapa masjid, gereja, vihara, pura. semakin banyak yang membangun. 

Sifat sebagai manusia yang brtuhan demi sebuah kekuasaan dan uang  

Atau? Manusia yang memang bertuhan karena tuntutan sebaimana seorang manusia!! 

• Script pengambilan gambar 

Kampunge annas 

Scene 06.(Kampunge Annass). 

Arief ?Berangkat ke kampus dengan tergesa gesa.dan terlihat naik angkot. 

Scene 08. (Kampunge Annass) 

Arif terlihat pulang kerumah.dan terlihat 

Scene 11>lingkup kampunge ann’nas. 

Arief  berangkat ke kampus di sela perjalannya dia berpapasan dengan anak SD yang 

sedang berangkat ke sekolah. Sesaat Si anak SD tersebut menjatuhkan tanda SPP dan 

surat peringatan keras dari sekolah agar si Lutvi segera membayar uang sekolahnya. 

Scene 12. lingkup kampunge ann’nas 

Arief mengambil berkas tersebut.dibaca surat itu, setelah tahu surat itu penting buat si 

Lutvi dia mengejarnya. Tapi, Lutvi sudah tak tahu kemana perginya. 
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Scene 20. lingkup kampunge ann’nas 

Berangkat kuliah lebih pagi dengan harapan semangat untuk bertemu lutvi 

Ditunggu di gang semula. Dengan kegelisahannya takut Lutvi sudah berangkat ke 

sekolah. 

Scene 21. lingkup kampunge ann’nas 

Perlahan Lutvi muncul dengan sikap tertunduk resah 

Arief girang melihat Lutvi. 

Scene 22. lingkup kampunge ann’nas 

Arif bercakap dengan si Lutvi “nih kemaren jatuh di dijalan!dengan memberikan uang 

150.000,00 

Lutvi hanya tersenyum lalu beranjak pergi. 

 

Stasiun Balapan. 

Scene 07(Lingkungan stasiun balapan) 

Lutvi terlihat meminggul Koran jualannya tidak laku. 

Scene 14. Lingkungan stasiun balapan 

Si Arief melihat situasi yang sulit dia terima “dia melihat sesosok anak muda sedang 

melaksanakan ibadah sholat disekitar lingkungan kumuh. 

Scene 15.( Lingkungan stasiun balapan) 

Terlihat si Lutvi dengan sebongkok Koran berangkat bekerja. 

Telihat  si Arief yang pulang dari kegiatannya dijalan yang sama(mereka slip slipan) 

Scene 23.  

 Terlihat lutvi terpokoh berjalan di sekitar setasiun balapan. 
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Scene 24. 

Arief duduk termenung di stasiun termenung kesenjaan. 

Scene 25. 

Datang Lutvi dengan tersenyum dengan memberikan secarik kertas. 

Ayah baru saja meninggal dunia…… 

Secene.26 

 

Kamare danang 

Scene01>Kamare danang 

_tata Ruang kamar si Arief. 

Seperangkat computer + kamera dan foto foto hasil kesukaanya, poster2, buku buku dan 

sekotak kaca besar kesayangannya  pada bidang ini. 

Secene 02 

_si arief terbangun dari tidur sesaat setelah terdengar jam wekernya yang menunjukkan 

pukul 06:30 pagi 

Secene 03 

Beranjak ke depan kaca dengan keadaan tertekan dengan kondisi. 

Scene 04. 

_Diambilnya sebatang rokok dan secangkir kopi behadapan dengan monitor computer 

kesayangannya sambil berkata kata tak jelas tentang kondisi realita saat ini. 

Sambil mengutak atik gambar gambar realita hasil bidikan kamera kesanyangannya. 

Scene 05 
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Telepone genggam arief berdering “Rief kelihatannya kita harus sudahi semua ini ?” aku 

sudah jadian sama indra kemaren malam!”rief? rief?” 

Arief tertunduk dengan geggaman HP ditangannya dengan hati hancur. 

Telfon Berdering lagi “Nyet!!? ke kampus enggak”Ujian dimulai jam 07:00? 

Scene 16 . 

Sepulang masuk kamar dan berkaca dengan semangatnya merubah dunia. 

Scene 17. 

Dengan kebiasaannya merokok dan meminum segelas kopi hangat di depan meja 

komputer  

 “Aku hidup sebagai seorang manusia 

Manusia yang memang seharusnya lebih beradab dari keberadapan binatang!! 

Benarkah nasib akan selalu menentukan hidup manusia? 

Nasib Cuma sebagian semangat yang Cuma bisa membuat kita mati perlahan 

Mati atas kekonyolan sikap kita menunggu!! 

Ataukah masyarakat kita lebih senang menuhankan uang dan kekuasaan 

Benarkah benarkah mereka masih menenggap bahwa TUHAN maha adil  

Dengan memberi segenap nasib yang menuntut mereka mati 

Atau kita yang sebagai manusia lupa akan keberadaan tuhan?! 

Scene 19. 

Arief berangkat ke sekolah dan sebelumnya berkaca “di depan kaca ada secarik kertas 

yang bertuliskan”sudah benar benarkah menjadi manusia?” 

Kampus 

Scene 13.(Kampus) 
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Arief duduk dengan membaca apa yang dia temukan tadi”datanglah sohib gilanya 

Nyet!!!tadi ujian sejarahnya? 

Arief”Eh !! denger ya!?sampai kapanpun Sejarah Indonesia yang aku tahu semua 

manusianya lebih senang jadi peternak tukang korup. 

Dulu si kompeni sampe bingung ngatasin semua menjamurnya sifat korup!! 

Kalau tidak saat ini dan dari kita sendiri yang mulai berbenah ! tahu apa yang terjadi? 

Kamu sebagai seorang mahasiswa seharusnya tahu! Bukan lebih senang mikirin model 

rambut dan sikap berbudaya imitatif. 

Hei!kemana?!arief> ah sudahlah!! 

 

b. Produksi 

Tahap ini adalah tahapan dimana pengambilan gambar (shooting) dilakukan., 

Sedangkan peralatan yang digunakan dalam shooting untuk produksi acara ini antara lain 

: 

• Kamera  

 Kamera yang dipakai dalam shoting ini memakai kamera camcorder Panasonic 

NV GS75 yang menggunakan kaset Mini DV. Dan dengan baterai yang mampu 

digunakan hingga 2 jam. 

• Tripod 

Tripod adalah penahan dengan tiga kaki yang digunakan dilokasi shooting untuk 

menahan kamera & menjaga kestabilan gambar agar gambar tidak goyang. 

• Mic external 
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Mic ini berfungsi untuk menangkap suara-suara atau bunyi saat shooting dan 

digunakan untuk dialog atau mengisi narasi. 

• Ear phone 

Alat yang digunakan untuk mendengarkan bunyi atau suara yang masuk ke 

kamera saat shooting berlangsung. 

 

c. Pasca Produksi 

 Dalam proses pasca produksi adalah proses akhir sebelum dipertontotonkan oleh 

khalayak, dimana dalam proses ini terdapat proses editing, mixing, dan sounding 

(pemberian effect suara). Teknologi atau proses yang digunakan untuk mengedit hasil 

shooting nanti menggunakan teknologi digital, tidak menggunakan teknologi linier. 

Dalam proses digital perangkat pendukung yang dibutuhkan seperti DV Camcorder, DV 

Capture card atau fyer wayer serta PC (personal computer). 

 Editing adalah proses pemilihan hasil shooting, dimana hasil shooting yang 

dianggap tidak perlu dipakai bisa dibuang. Sedangkan mixing adalah proses memasukkan 

audio kedalam hasil editing. Sounding adalah pemberian effect suara atau backsound 

suara musik sebagai pengiring video atau pemasukan lagu sesuai dengan tema. Pada 

proses pasca produksi ini bisa menggunakan perangkat komputer dan dengan software 

yang bermacam-macam antara lain yaitu Pinneacle studio, Cool edit, adobe Premiere, 

after effect, dan masih banyak software pendukung lainnya yang bisa dipakai untuk 

mengedit gambar dan suara. 

 

2. Media lini bawah 
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a. Poster  

•••• Alasan pemilihan media 

Merupakan media periklanan yang berisikan pesan dan info yang kuat atas suatu produk 

tersebut kepada masyarakat yang mana dalam bentuk cetak dengan ukuran biasanya A3 

atau A2, poster memiliki waktu yang tahan lama dibandingkan dengan pamflet dan 

sebagainya sehingga masyarakat atau komunitas tertentu dapat melihat dan memahami 

pesan dan info yang ingin disampaikan dalam waktu yang lama juga. 

• Konsep 

1.Berpikir untuk mati & Susah sekolah murah 

Sebuah refleksi tentang mahalnya sekolah di Indonesia, karena mahalnya sekolah 

Indonesia saat ini ada seorang siswa yang mecoba bunuh diri karena tidak bisa 

membayar uang sekolahnya. Lebih 90 % dari sekian alamat Web di internet tentang 

pendidikan di indonesia tidak ada yang memberitahukan sekolah Indonesia bisa 

terjangkau oleh seluruh masyarakat. 

  2.Selamatkan senyum muram generasiku 

Berangkat dari persepsi bahwa sebuah bangsa akan lebih sehat ketika akar terdalam 

sebuah bangsa yaitu generasi penerus tertumbuh subur semangat untuk belajar 

menjadi baik. Jikalau semangat dari sebuah generasi kita memudar apa yang akan 

terjadi setelah 10 tahun dengan kondisi generasi yang tidak sehat pola pikirnya? 

3.Serasa sama memakai&Satukan rasa 

Ilustrasi 2 buah sandal yang berbeda dari segi apapun yang pertama sandal orang 

kaya dan yang satu sandal kumuh milik orang miskin nah disini dengan sangat tegas 
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dengan tag line serasa sama memakai ini memberikan peas tentang rasa hormat 

kepada siapapun tanpa terkecuali apapun dan siapapun dia. 

4.Dibalik?Senyum generasiku? 

Berangkat dari persepsi bahwa sebuah bangsa akan lebih sehat ketika akar terdalam 

sebuah bangsa yaitu generasi penerus tertumbuh subur semangat untuk belajar 

menjadi baik. Jikalau semangat dari sebuah generasi kita memudar apa yang akan 

terjadi setelah 10 tahun dengan kondisi generasi yang tidak sehat pola pikirnya? 

• Bentuk desain 

Dalam pembuatan poster ini bentuk desain sangat sederhana dengan ilustrasi yang 

mengunakan hasil Photografi yang penulis nilai dunia photografi sampai saat ini masih 

mampu memberikan penetrasi positif terhadap target yang tak lain masyarakat. 

Disamping pure photografi sikap sosial yang sekarang hampir pudar penulis hendak juga 

memberikan tag line yang lugas serta sarat dengan nilai nilai sosial yang kini hampir 

pudar, sehingga masyarakat mudah memahami maksud dari poster tersebut. 

• Penempatan media 

Poster ini akan ditempatkan pada tempat yang memang sasaran khalayak sering datang ke 

tempat ini. Di lokasi tempata tempat umum, terminal, rumahsakit, sekolah Dll, yang 

mana tempat-tempat tersebut dirasa sangat efektif untuk media placement. 

b. Book Mark 

• Alasan pemilihan media 

Pembatas buku merupakan media yang cukup sederhana tetapi sering dipakai untuk 

media promosi. Masyarakat penikmat sekarang semakin bertambah dan setidaknya 
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dengan promosi melalui pembatas buku ini diharapkan si penikmat buku bisa tergerak 

untuk lebih menghargai maksud pesan pembatas buku tersebut. 

• Bentuk desain 

Desain yang akan diterapkan hampir sama dengan pengunaan desain di media lainnya. 

Penulis tidak mau melewatkan media ini untuk turut menjadi rangkaian sosialisasi ini. 

Ilustrasi tidak begitu mendominasi dalam bentuk desain ini, penulis lebih menyibukkan 

masyarakat untuk mencerna teks teks lugas yang tertera dalam desain tersebut. 

• Penempatan media 

Di tempat tempat distribusi penjual buku. 

 

 

c. Post card 

• Alasan pemilihan media 

Post card merupakan media promosi yang masih cukup diminati. Berangkat dari asumsi 

tersebutlah penulis juga membuat media ini..  

• Bentuk desain 

Ilustrasi tidak begitu mendominasi dalam bentuk desain ini, penulis lebih menyibukkan 

masyarakat untuk mencerna teks teks lugas yang tertera dalam desain tersebut 

• Penempatan media 

Rencananya ada yang akan dibagi-bagikan secara gratis disetiap event yang mendukung 

post card ini layak dibagikan. 

d. Sampul kaset dan cd 

• Alasan pemilihan media 

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



Sampul kaset atau cd dibuat sebagai penguat karakter serta menimbulkan kesan menarik 

terhadap film“Demi harapan untuk menjadi manusia” untuk dijadikan wacana segar. 

• Bentuk desain 

Dalam pembuatan cover cd bentuk desain sangat sederhana dengan ilustrasi yang 

mengunakan hasil Photografi yang penulis nilai dunia photografi sampai saat ini masih 

mampu memberikan penetrasi positif terhadap taget yang tak lain masyarakat. Disamping 

pure photografi sikap sosial yang sekarang hampir pudar penulis hendak juga 

memberikan tag line yang lugas serta sarat dengan nilai nilai sosial yang kini hampir 

pudar, sehingga masyarakat diharapkan mudah tertarik dengan film ini. 

e. Pin 

•••• Alasan pemilihan media 

 Pin termasuk media yang cukup mempunyai andil besar dalam penyebaran 

program refleksi ini disamping penggemar pin adalah kaum muda, pin juga menjadi tren 

yang mewabah. 

•••• Bentuk desain 

 Dalam pembuatan pin ini bentuk desain sangat sederhana dengan ilustrasi yang 

mengunakan hasil Photografi yang penulis nilai dunia photografi sampai saat ini masih 

mampu memberikan penetrasi positif terhadap target yang tak lain masyarakat. 

Disamping pure photografi sikap sosial yang sekarang hampir pudar penulis hendak juga 

memberikan tag line yang lugas serta sarat dengan nilai nilai sosial yang kini hampir 

pudar, sehingga masyarakat mudah memahami maksud dari poster tersebut. 

f. Mug 

•••• Alasan pemilihan media 
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Mug termasuk media yang cukup mempunyai andil besar dalam penyebaran 

program refleksi ini disamping penggunanya adalah orang kantoran, Mug juga 

mempunyai nilai loyalitas tinggi terhadap seseorang. 

•••• Bentuk desain 

Disekeliling mug terdapat foto foto kaum yang memang harus kita perhatikan, 

dengan desain yang seperti tersebut diharapkan tidak brgitu membosankan ketika kita 

memakai mug ini untuk minum.  

h. Kaos 

• Alasan pemilihan media 

 Dipilihnya kaos sebagai media promosi karena kaos merupakan pakaian yang 

sangat umum dan biasa dipakai oleh semua golongan umur, tua muda, lelaki perempuan 

semuanya dapat memakainya. Apalagi dengan target audience anak muda yang lebih 

suka memakai kaos dibanding pakaian selainya. 

• Bentuk desain 

  Desain kaos yang akan diterapkan hampir sama dengan pengunaan desain di 

media lainnya. Warna kaos yang akan dipakai adalah warna putih. Unsur sederhana 

masih diterapkan pula disini. masih dilingkup full Photografi kami mencoba membuat 

desain kaos cetak dengan full colour. 

i. Vertical Banner 

• . Alasan pemilihan media 

Vertical Banner dibuat sebagai penguat karakter serta menimbulkan kesan menarik 

terhadap film“Demi harapan untuk menjadi manusia” untuk dijadikan wacana segar. 

• Bentuk desain 
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Dalam pembuatan Vertical Banner bentuk desain sangat sederhana dengan ilustrasi yang 

mengunakan hasil Photografi yang penulis nilai dunia photografi sampai saat ini masih 

mampu memberikan penetrasi positif terhadap taget yang tak lain masyarakat. Disamping 

pure photografi sikap sosial yang sekarang hampir pudar penulis hendak juga 

memberikan tag line yang lugas serta sarat dengan nilai nilai sosial yang kini hampir 

pudar, sehingga masyarakat diharapkan mudah tertarik dengan film ini. 

• Penempatan media 

Di pemutaran pemutaran Film Film pendek di lingkungan kampus ataupun acara acara 

yang mendukung penempatan media ini. 

j.  Stiker 

• Alasan pemilihan media 

 Stiker merupakan media yang cukup sederhana tetapi sering dipakai untuk media 

promosi. Sebagai contoh, seringkali dalam setiap event stiker sering dibagi-bagikan gratis 

kepada setiap penonton agar mereka mengetahui tentang eksistensi sebuah asumsi 

ataupun produk. Sehingga setelah stiker tersebut tertempel pada helm, kaca mobil dan 

lain sebagainya sasaran dapat mengingat dan mengetahui produk tersebut. 

• Bentuk desain 

 Teks kontroversi. 

• Penempatan media 

 Stiker ini nantinya akan diberikan secara gartis disetiap event.  
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BAB IV                                            

VISUALISASI 

1. Audio Visual (Film Pendek) 

• Bentuk Film 

Film “Dengan harapan untuk menjadi manusia” karya dengan segala 

keterbatasan atau lebih tepat film pendek. Pengambilan shot shot gambar hanya dengan 

menggunakan kamera digital biasa (camcorder). Serta dengan peralatan seadanya yang 

bisa memungkinkan untuk pengambilan gambar shot shot berlangsung. Durasi Film yang 

hanya 10 menit tersebut guna menghindari kejenuhan penonton, melihat penulis hanya 

merupakan seorang pemula yang masih banyak belajar. Format yang digunakan adalah 

VCD dan DVD. 

• Penjelasan karya 

Media   : format film video (Audio Visual) 

Ukuran  : format Layar 720 x 576 px 

Teknik   : Komputer (Adobe Premiere Pro 2) 

Back sound  : mengikuti alur film 

Durasi    : 10 menit 

Bentuk Desain : Kehidupan penjual Koran yang bekerja sekuat tenaga untuk 

membiayai sekolahnya dan kehidupan seorang mahasiswa yang 

sibuk memprihatinkan kondisi ketimpangan social daripada 

menyisir rambutnya..  

Fungsi : Refleksi diri. 
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Media Placement  : Pemutaran film keliling dan TV lokal 

 

2. Vertical Banner. 

 

 

 

 

 

 

Media     : Cetak paper 

Ukuran    : 160 cm x 60 

Proses   : Adobe Photoshop CS2.  

Bentuk Ilustrasi Desain : Photo pemain dengan segala atributnya. 

Media Placement   : Ajang pemutaran Film Indie. 

 

3. Poster. 
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Media    : Cetak paper+laminasi 

Ukuran   : A2 

Proses  : Adobe Photoshop CS2  

Bentuk Ilustrasi Desain : 1. Senyum anak anak pengamen 

     2.  Ilustrasi sandal yangberaneka ragam 

    3.  Seorang siswa yang bunuh diri dengan atribut      

                                           sekolahnya 

     4. Wajah kusam anak tukang ambal ban. 

    5. Akar anggrek. 

Media Placement   : Toko buku dan tempat tempat public 

 

4. Post Card. 

 

 

 

 

 

Media    : Cetak Glossy paper 

Ukuran   : 10 cm x15 cm. 

Proses   : Adobe Photoshop CS2  

Bentuk Ilustrasi Desain : Realita kehidupan masyarakat kita. 

Media Placement   : Toko Buku 
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5. Pin  

 

 

 

 

Media     : Cetak paper 

Ukuran    : L  Diameter 3,8 cm 

Proses     : Adobe Photoshop CS2. 

Bentuk Ilustrasi Desain : 1. Senyum anak anak pengamen. 

      2. Wajah kusam anak tukang ambal ban. 

Media Placement   : Toko buku dan bonus pembelian buku 

 

6. T-Shirt 

 

 

 

 

 

 

Media     : Cetak kaos 

Ukuran     : Standart kaos. 
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Proses      : Adobe Photoshop CS2 

Bahan      : Cotton. 

Bentuk Ilustrasi Desain  : Teks kontroversi. 

 

Media Placement   : LSM dan Event event yang menunjang  

 

7. Mug 

 

 

 

 

 

 

Media     : Cetak paper dalam glass 

Ukuran    : standart mug 

Proses     : Adobe Photoshop CS2. 

Bentuk Ilustrasi Desain : Senyum anak anak pengamen. 

Media Placement   : Toko souvenir 

 

8. Book Mark 
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Media    : Cetak print 

Ukuran    : 12 cm x 4cm 

Proses     : Adobe Photoshop CS2 

Bahan     : Art paper. 

Bentuk Ilustrasi Desain : Senyum anak anak pengamen. 

Media Placement   : Bonus pembelian buku 

 

9. Stiker 

 

 

 

 

 

 

Media    : Cetak print 

Ukuran    : 12 cm x 4cm 

Proses     : Adobe Photoshop CS2 

Bahan     : Art paper. 

Bentuk Ilustrasi Desain : Senyum anak anak pengamen. 

Media Placement   : Ajang pemutaran Film Indie 
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10. Cover CD 

 

 

 

 

 

 

Media     : Cetak print 

Ukuran     : 12 cm x 4cm 

Proses      : Adobe Photoshop CS2 

Bahan      : Art paper. 

Bentuk Ilustrasi Desain  : Senyum anak anak pengamen. 

Media Placement    : Kaset CD 

 

11.  Lingkaran CD 

 

 

 

 

 

 

Media     : Cetak print 
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Ukuran     : 12 cm x 4cm 

Proses      : Adobe Photoshop CS2 

Bahan      : Art paper. 

Bentuk Ilustrasi Desain  : Senyum anak anak pengamen. 

Media Placement    : Kaset CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB V 

PENUTUP 
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A. Kesimpulan 

 

Setelah melalui proses panjang dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan tentang segala hal yang berkaitan dengan media desain 

komunikasi visual, baik dari segi awal pembuatan konsep produksi dan pasca produksi. 

Semua itu membutuhkan proses yang  cukup rumit sebenarnya. Adapun manfaat yang 

lebih penulis sarikan adalah sebagai berikut: 

1. Media komunikasi audio visual adalah media yang patut  kita jadikan proses 

pembelajaran terhadap suatu hal yang baru, karena disitu perasaan kita dipermainkan 

untuk terhanyut dalam suasana film yang kita buat. 

2. Hal yang paling menuntut kita bersikap adalah apa yang kita lihat !! 

3. Pembuatan Film ternyata tida semudah yang kita bayangkan, kita tertantang dengan 

talent yang serba ngambek dan cuaca yang kadang tak bersahabat. 

4. Media Film merupakan media yang menuntut otak kita untuk berfikir. 

5. Dalam membuat film dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang dan kepekaan 

terhadap suasana yang akan kita tonjolkan di film tersebut. 

6. Difisi financial yang terlalu berat buat kita sebagai anak peternak burung.  

 

 

 

B. Saran 
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1.  Dalam pembuatan film hendaknya lebh banyak pertimbangan dan lebih sring hunting 

lokasi yang sesuai dengan karakter film yang akan anda buat. 

2. Sebaiknya cari pemain yang berkomitmen bahwa memang benar benar membuat 

film, bukan pemain yang senang karena berada di depan kamera. 

3. Siapka divisi finansial yang cukup. 

4. Proses Editing membutuhkan tenaga dan otak yang cukup ekstra, sebaiknya pikirkan 

rencana kapan dan akan selesaidala berapa hari proses editingnya. 
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