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Abstrak - Informasi Merupakan sebuah data yang sudah diolah sehingga data tersebut dapat dinikmati oleh
seseorang, atau sekelompok orang guna mencapai sebuah tujuan. Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan
berbagai cara, baik itu dengan konsep cetakan manual atau pun digital, Peran informasi sangat dibutuhkan
terutama untuk pelaku industri kreatif, Guna menumbuhkan jiwa enterpreneur terutama pada sektor industri
kreatif. Sedangkan Animasi digital billboard merupakan bentuk iklan dengan mengunakan Papan billboard
digital dengan konten animasi, gambar, huruf dan suara yang memiliki gerakan yang sudah di atur Sebagai
media Penyebaran Informasi Layanan Publik. Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui
persentasi Penggunaan animasi billboard digital ini apakah informasinya dapat di tangkap dan diterima dengan
mudah oleh masyarakat serta dapat menumbuhkan minat untuk menjadi enterpreneur di sektor industri kreatif.
Dalam Penulisan Ini Metode yang digunakan adalah studi Pustaka, yaitu dengan mencari beberapa sumber
referensi yang berupa buku, majalah, jurnal, web dsb, guna menunjang kegiatan ini, serta metode kuantitatif
yaitu dengan pengolahan data yang berupa anggka hasil pemberian responden yang diambil di Billboard Digital
di Jalan Perintis kemerdekaan Jakarta Timur, berdasarkan faktor yang sudah tentukan untuk mencari persentase
seberapa besar manfaat Animasi digital bilboard untuk masyarakat. Studi Kasus Pada Bilboard diginal elektronik
Pada Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur
Kata Kunci: Informasi Layanan Publik, Animasi Digital, Ekonomi Kreatif

1.

PENDAHULUAN

Papan iklan biasa disebut dengan papan reklame, ada
juga yang menyebutkan dengan kata billboard, konten
dalam billboard atau papan reklame ini berisi iklan,
ajakan, arahan, himbauan tentang sebuah produk
barang dan jasa, layanan masyarakat atau informasi.
Sebagai media promosi billboard ini dapat di jadikan
saranan untuk memasarkan produk dikarenakan
bentuk dan ukuran billboard besar, serta lokasi
penempatannya berada diluar ruangan sehingga
kontennya dapat dengan mudah di konsumsi oleh
masayarakat.
Menurut Tohar (2000:73) media reklame berupa
cetakan video, surat kabar, majalah, poster selebaran,
brosur, folder, katalog, iklan, papan reklame, radio,
ceramah, katakata pujian, demostrasi, pakaian,
seragam, kemasan, pajangan, slide dan televisi.
Lalu Apa fungsi media reklame tersebut, yaitu sebagai
media promosi untuk menyebarkan pesan iklan
tersebut agar diketahui oleh masyarakat, supaya
masyarakat
mengetaui
dan berminat
untuk
mengunakan produk tersebut. Sebagai contoh iklan
layanan masyarakat yang dikampanyekan oleh
Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 Fauzi bowo
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iklan tersebut disebarkan melalui media digital
billboard jalan perintis kemerdikaan Jakarta Timur
tahun 2012 menjelang pemilu Kepala daerah dengan
memanfaatkan billboard digital elektronik sebagai
media sosialisasi program kerja oleh Dinas
Komunikasi dan kehumasan Provinsi DKI Jakarta
menampilkan dengan konsep animasi seperti materi
mengenai cara mengatasi kemacetan dijakarta,
mengatasi solusi air bersih, banjir kanal timur dan
progam bantuan operasional sekolah contoh konten
tersebut
berupa
animasi
ada
pada
link
www.youtube.com ada pada daftar pustaka. Di
billboard Digital elektronik Pada Jalan Perintis
kemerdekaan Jakarta timur. Depan Pintu masuk
Perumahan Sumarecon Kelapa Gading. Namun
Semenjak Pemilihan Kepala daerah berakhir Media
billboard tersebut tidak di gunakan lagi Dan Dibiarkan
Non Aktif.
Alangkah baiknya jika media tersebut dapat
digunakan oleh kementrian koperasi dan UKM Serta
Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif untuk
mensosialisasikan program kerja, peran ekonomi
kreatif dan menumbuhkan serta menciptakan
pengusaha di sektor industri kreatif. Terutama
menggunakan media billboad digital atau led. Karena
Dalam media bilboard digital ini iklan layanan
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masyarakat ini dapat lebih ditangkap dengan mudah
maksud dari isi iklan tersebut, selain itu gambar dan
kontennya lebih hidup, karena menggunakan efek
gambar bergerak, seperti animasi dan Oleh sebab
tersebut diatas penulis igin mencari seberapa besar
manfaat informasi kepada masyarakat menggunakan
billboard tersebut sebagai media iklan layanan public.
Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui seberapa besar peran
billboard dalam menyampaikan iklan layanan
masyarakat.
b. Mensosialisasikan billboard digital sebagai
media pemasaran
c. Mencari solusi media untuk menyebarkan
informasi program pemerintah.
2.

LANDASAN TEORI

2.1. Reklame
Menurut Tohar (2000:67) Reklame Berasal Dari
Bahasa Latin yaitu re (berulang ulang) dan Clamo
(berseru), jika diterjemahkan menjadi menyerukan
berulang-ulang, Seruan ini dimaksudkan untuk
menarik perhatian massa semata-mata sehingga
pembeli yang mulai dari melihat, mendengar, tertarik,
berminat ingin memiliki, lalu memutuskan untuk
membeli dan akhirnya memilikinya dengan kepuasan
dan akhirnya mereka mau mengulangi lagi untuk
membeli barang yang di reklamekan.
2.2. Animasi
Menurut Yudistira
(2001:143) Animasi adalah
serangkaian gambar yang bergerak dengan cepat
secara kontinu yang memiliki hubungan antara satu
dan lang lainnya. Sedangkan menurut Yudhiantoro
(2002:1) animasi adalah gambar mati (grafik statis)
yang dibuat efek sehingga seolah-olah nampak
begerak. Animasi sudah bukan merupakan barang
baru, ketika dahulu animasi yang menggunakan
komputer belum ditemukan, para animator
mengerjakan gambar teranimasi yang masih dalam
sistem pengerjaan tradisional, yaitu dengan
menggabungkan satu persatu tiap-tiap gambar buatan
tangan padahal dalam satu buah rangkaian animasi
terdiri dari banyak gambar yang berbeda sehinga
dibutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya.
2.3. Iklan Layanan Masyarakat
Iklan layanan masyarakat merupakan jenis periklanan
yang dilakukan oleh suatu organisasi komersial atau
non komersial (sering juga dilakukan oleh
pemerintahan) guna mencapai tujuan sosial terutama
untuk kesejahteraan atau kebaikan masyarakat.
3.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian
Deskriptif, dimana penelitian dimaksudkan untuk
membuat pemerian/penyandraan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat
populasi tertentu (Akbar, 2003: 4).
Metode yang digunakan adalah studi Pustaka, yaitu
dengan mencari beberapa sumber referensi yang
berupa buku, majalah, jurnal, web dsb, guna
menunjang kegiatan ini, serta metode kuantitatif yaitu
dengan pengolahan data yang berupa anggka hasil
pemberian responden yang diambil di Billboard
Digital di Jalan Ahmad Yani Perempatan Mall
Metropolitan Bekasi Kalimalang berdasarkan faktor
yang sudah tentukan untuk mencari persentase
seberapa besar manfaat Animasi digital bilboard untuk
masyarakat.
4.

PEMBAHASAN

Pemerintah di bawah kementrian koperasi dan usaha
kecil dan menengah diharapkan dapat menjalin
komunikasi dan menjelaskan konsep Kredit usaha
rakyat, serta program program ekonomi kreatif
terutama kepada masyarakat bagaimana prosedur dan
tata cara agar masyarakat tergugah hatinya terutama
mengembangkan sektor industri kreatif dalam bentuk
iklan layanan masyarakat.
Alangkah lebih baik jika pemerintah memberikan
arahan-arahan serta program kerja yang berkaitan
dengan ekonomi kreatif terutama kepada masyarakat
tentang konsep konsepnya, prosedurnya, serta tata
catanya agar masyarakat mengerti dan tergugah
hatinya terutama untuk menciptakan ikut serta dalam
membangun, menggerakan sektor usaha industri
kreatif. Dan media yang di gunakan dalam hal ini
adalah papan reklame, namun dengan mengunakan
konsep digital seperti megaron biasanya menggunakan
teknologi LED (light emitting diode). Maka orang
pun biasa menyebutnya sebagai billboard LED
(LED billboard) atau LED display. kelebihan
billboard LED adalah warnannya yang lebih tajam dan
terang sehingga gambar akan terlihat jelas walau
diletakkan di luar ruangan dan dibawah terik matahari.
Sementara di waktu malam cahayanya bisa
diredupkan sehingga tidak menyilaukan orang yang
melintasinya, yang berupa gambar bergerak atau
animasi yang isinya tentang layanan publik untuk
menumbuhkan sektor industri kreatif, misalnya dalam
animasi tersebut di buatkan profil industri kecil seperti
kerajianan tangan, konveksi, lestoran, jasa property
dan sebagainya. Agar masyarakat tergugah hatinya
melihat iklan layanan publik tersebut sehingga tertarik
dan berinisiatif menciptakan industri kreatif.
Iklan layanan Masayarakat merupakan sebuah iklan
yang bertujuan untuk, menggugah, mengembangkan
dan membangkitkan rasa kepedulian masyarakat
terhadap masalah untuk kesinambunangan sosialisasi
kehidupan bermasyarakat, yang berisi ajakan sifatnya
tidak komersil, tidak melecehkan RAS, politik serta
membawa berbagai aspek kebutuhan masyarakat.
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Menurut Tohar (2000:73) Reklame menurut jenisnya
antara lain:
a. Reklame langsung yaitu reklame yang
diharapkan alangsung mengenai sasarannya,
yaitu orang meungkin membeli.
b. Reklame tidak langsung atau reklame umum
yaitu berusaha untuk mencapai tujuannya secara
tidak langsung sambil membanti penjualan agar
konsumen mengenal dan mencarinya
c. Reklame sugestif yaitu reklame yang bermaksud
mencapai tujuannya dengan cara menarik public
secara sugertif, misalnya dengan lampu
penerangan, gambar gambar dan poster-poster
d. Reklame didaktis yauitu reklame yang berusaha
menngerakan orang supaya membeli dengan
menyebutkan apa alasannya atau sifat sifat
khusus yang ada pada barang yang
direklamekan.
4.1. Komunikasi Dan Pemasaran
Menurut Sihmp (2000:4) Komunikasi Pemasaran
Merupakan Representasi gabungan semua untuk
dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi
terjadinya pertukaran dengan menciptakan sauatu arti
yang disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya.
Komunikasi merupakan Bentuk Sosialisasi antara satu
individu dengan individu yang lain untuk
memudahkan dalam menjalin hubungan baik itu
dengan satu individu atau dengan kelompok,
sedangkan pemasaran merupakan suatu bentuk
sosialisasi menawarkan barang ajau jasa agar barang
tersebut dapat diketahui oleh konsumennya.
Komunikasi dan pemasaran ini merupakan satu hal
yang penting dalam mensosialisaikan suatu tindakan,
teknik pemasaran dapat mengunakan berbagai macam
media, berbicara lansung dari mulut kemulut, dengan
iklan media cetak dan televisi atau media iklan luar
ruangan.
Kenapa menggunakan media iklan luar ruangan?
Menurut Tohar Periklanan luar ruangan menjadi
ingatan terakhir sebelum membeli produk bagi
konsumen. Hal ini lah yang yang menjelaskan
mengapa produk produk tersebut sering di beli orang.
Dan para pengiklan di dalam kategori ini mengharap
agar merek mereka dapat di lihat lebih dulu sebelum
konsumen memilih merek.
4.2. Sosialisasi Informasi Layanan Publik Tentang
Program Pemerintah
Banyak
sekali
program
pemerintah
dalam
meningkatkan perekonomian bangsa Dikutip dalam
suarapembaruan.com Pemerintah sebelumnya telah
membuat program sejenis yang masuk dalam klaster
1-3. Klaster 1 bersifat bantuan yang antara lain berupa
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). klaster 2,
pemerintah
melaksanakan
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, klaster
3 kredit usaha rakyat (KUR). klaster 4 merupakan
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pelengkap dan penguat berbagai program pengurangan
kemiskinan yang merupakan program prioritas
pemerintah. Namun program tersebut harus butuh
sosialisasi kepada masyarakat agar antara masyarakat
dan pemerintah dapat terjalin komunikasi sehingga
program tersebut berjalan dengan baik dan lancar.
Contoh kasus kurangnya sosialisasi program
pemerintah terhadap masyarakat pada program klaster
3 yaitu tentang Pemberian Kredit Usaha Rakyat. KUR
merupakan kredit program yang diluncurkan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2007
Banyak masyarakat terutama di pinggiran kota yang
belum mengetahui tentang KUR (kredit Usaha
Rakyat) dikarenakan sosialisasi kepada masayarakat
sangat minim sehingga banyak warga disatu tenpat
tidak mengetahui hal tersebut. Dikutip dalah
kompas.com tentang kunjugan kerja bapak presiden
susulo bambang yudoyono diperkampungan nelayan,
rara rata sebagai besar para penduduk menayakan
Ketika bertemu dengan warga, Presiden menanyakan
keluhan yang dialami. Salah satu warga meminta
bantuan modal bagi nelayan. Presiden lalu
mempertanyakan mengapa tidak memanfaatkan KUR.
"Enggak tahu prosedurnya, pak," kata salah satu
warga. "Saya agak kecewa kalau rakyat belum tahu
pinjam KUR. Dengar, setiap tahun dikucurkan Rp 25
triliun sampai Rp 30 triliun. Untuk rakyat itu," kata
Presiden ketika berbincang-bincang dengan warga di
pinggir dermaga. Presiden lalu meminta kepada kepala
desa dan camat untuk lebih gencar menyosialisasikan
KUR. "Kepala desa ada enggak, camat ada enggak. Itu
bekerja. Harus dijelaskan," pungkas Presiden
Padahal dari uraian diatas jelas kredit usaha rakyat
sangat membatu masyarakat dalam mengembangkan
usahanya, terutama dalam bantuan modal tambahan
biaya usaha, KUR ini di tujukan untuk siapa saja yang
memerlukan kredit usaha tanpa harus memberikan
agunan kepada pihak perbangkan. Namun sosialisasi
lembaga pemerintah dalam hal ini kementrian yang
menangani hal tersebut perlu banyak melakukan
sosialisasi terutama kepada rakyat guna menggerakan
sektor perekonomian tengan membuat wirausaha
Dikutip dalam suarapembaruan.com “dalam program
KUR, pemerintah menempatkan dana pada PT
Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai dana
penjaminan untuk mempermudah penyaluran kredit
untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan penempatan dana itu, maka UMKM dapat
memperoleh KUR dari perbankan hingga sebesar
Rp20 juta per debitur tanpa harus memberikan agunan
kepada pihak perbankan.
Selain kredit usaha rakyat (KUR) pemerintah
seharusnya
juga
mensosialisasikan
kepada
masayarakat tentang Sosialisasi Kredit Usaha Mikro,
kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) yang telah
berhasil guna memotifasi masyarakat dalam
membangun usahanya dengan menampilkan gambar
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atau film singkat tentang usaha mereka dalam iklan
layanan masyarakat, baik berbentul animasi atau pun
gambar bergerak. Seperti menampulkan profil usaha

mikro yang sudah berhasil.menempilkan foto atau
gambar produk UMKMK agar masyarakat tahu dan
tergugah hatinya untuk mengikuti jejak mereka.

Gambar 2.1 compass.com pameran crafina 2012 KOMPAS
Ilustrasi: Pemeran kerajinan Crafina 2012 yang diikuti
450 peserta di Jakarta Convention Center, Jakarta,
Rabu (12/12/2012). Pameran yang akan berlangsung
hingga 16 Desember ini menjadi ajang bagi usaha
kecil menengah memperkenalkan produk mereka ke
pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sampai
September 2012 ekspor kerajinan Indoensia mencapai
520 juta dolar AS. Kompas.com
Media sosialisasi yang dilakukan denga
membuat animasi/gambar bergerak mengenai progam,
serta memamerkan para usahawan yang sudah berhasil
terutama di sektor mikro.
a. Billboard LED
Billboard LED, billboard elektronik ini banyak
dipakai khususnya untuk luar ruang, biasanya
menggunakan teknologi LED (light emitting diode).
Maka orang pun biasa menyebutnya sebagai billboard
LED (LED billboard) atau LED display. kelebihan
billboard LED adalah warnannya yang lebih tajam dan
terang sehingga gambar akan terlihat jelas walau
diletakkan di luar ruangan dan dibawah terik matahari
(http://www.digitalprintingindonesia.com)
Kelebihan
1. Dari sisi mateial, billboard LED ini relatif lebih
aman dibandingkan dengan billboard tradisional
yang menggunakan bahan vinil atau PVC.
2. Billboard ini sangat ramah lingkungan, sama
sekali tidak mencemari lingkungan karena
menggunakan layar elektronik
3. Bagi pengiklan teknologi ini sangat menarik, eye
catching, paktis dan efisien
b.

Konsep animasi
Animasi ditujukan sebagai media untuk
mensosialisasikan kegiatan dalam bentuk, foto,
tulisan, gambar bergerak yang di tampilkan pada

billboard elektronik. Sehingga membuat isi konten
tulisan tersebut lebih hidup, serta mengandung makna
yang terselubung dapat berupa arahan, ajakan atau
himbauan dan dapat diingat dengan cepat oleh orang
yang melihatnya, dari pada sekedar membaca sebuah
kata. Menurut Ramadhan (2006: 185) Animasi adalah
urutan gambar yang bergerak. Tiap-tiap gambar
bersatu dan bergerak hingga memberikan makna pada
kita sebagai viewer atau penyimak.
Menurut Adam Taib (1998) dalam
Vinsensius Sitepu (2005:311) “mata kita hanya dapat
merekam citra sebuah benda sekitar 1/10 detik. Ini
berarti setiap citra yang bergerak lebih cepat dari
kecepatan tersebut akan kelihatan seolah olah
bergerak sedangkan menurut Hartman (2004) dalam
Vinsensius Sitepu (2005:311) mata manusia menerima
gerakan sebagai aliran pada sekitar 20 gambar per
detik.
Sebagai
perbandingan,
film
bioskop
menampilkan 24 gambar perdetik, video komputer
menggunakan sekitar 15 gambar perdetik.
Oleh sebab tersebut animasi atau gambar bergerak
sangat efektif untuk daya ingat bagi orang yag
melihatnya. Berbeda jika kita saat membaca sebuah
teks panjang.
Menurut Kusrianto (2005:77) beban mata
ketika membaca teks gerakan kornea mampu
menangkap 3 kata dalam 1 baris yang sedang dibaca,
jika telah melampaui 3 hingga 4 baris konsentrasi
mata dalam membaca akan terpecah (saccadic jump)
mata lelah mengikuti baris yang dibaca, jika mata
lelah maka efektifitas terserapnya teks ke dalam otak
akan menurun.
Oleh sebab tersebut penggunaaan animasi atau
gambar bergerak dapat mengurangi masalah tersebut
diatas. Adapun konten konten yang diperlukan untuk
meningkatkan dan Menumbuhkan Jiwa Enterpreneur
Orang yang melihat billboard Led tersebut seperti :
1. Menampilkan program pemerintah
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a. Contoh Kredit Usaha Rakyat Berisi Konten :
Dalam hal tersebut banyak para pengusaha mikro
belum tahu mengenai program ini bertujuan untuk
meningkatkan akses permodalan dan sumber daya
lainnya bagi usaha mikro dan kecil. alangkah baiknya
jika program tersebut dibuatkan iklan layanan
masyarakat berupa:
1. Bagaimana
Prosedur
mengajuan
KUR,
pesyaratan, keuntungan dan lebihan, sasaran,
lokasi penerima dan mekanisme dari penyaluran
KUR dan pasang ditempat keramaian dalam hal
ini billboard digital elektronik

Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia
Syariah (BNI Syariah). Sumber (komite-kur.com)
b.

Menampilkan foto para pengusaha yang
sudah berhasil
Antara lain kontennya sebagai berikut:
1. Rancangan penjelasan tentang KUR

Gambar 2.2 Animasi himbauan
2.
Gambar 2.1
Tampilan Animasi prosedur pengajuan KUR
2.

Contoh foto dan profile para pengusaha
mikro yang telah mengikuti KUR.

Menampilkan Peningkatan Penyaluran KUR
tahun 2011 meningkat sangat pesat mencapai Rp
29 T, naik 68,6% dari penyaluran tahun 2010
sebesar Rp 17,2 T atau mencapai 45% diatas
target tahun 2011 sebesar Rp 20 T, dengan
jumlah debitur 1,9 juta UMKM. Jumlah
penyaluran KUR sejak November 2007 sampai
Desember 2011 mencapai Rp 63,4 T dengan
jumlah debitur hampir 6 juta UMKM dan tingkat
NPL rata-rata sebesar 2,1%. Sumber (komitekur.com)
Gambar 2.3 Animasi foto dan profile
3.

3.

Menampilkan Bank Bank Penyalur KUR Sampai
bulan Februari 2013 ini, bank nasional yang
menyalurkan KUR sebanyak 7 (tujuh) bank yaitu
Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat
Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan
Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah
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Himbauan atau arahan serta ajakan agar
masyarakat mengikuti KUR

Gambar 2.4 animasi himbauan
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c. Pendapat masyarakat tentang iklan billboard
Kuesioner pengukuran ini hanya mencari persentase
pemilihan terbanyak saja dari 25 responden yang
sering melintasi billboard tersebut dengan 10
pernyataan mengenai billboard.
soal

pemilih

[4] Sitepu Vinsensius 2005 Membuat Animasi Alam
Dengan Corel Bryce PT Elekmedia Komputindo
Jakarta

persentase

ya

tidak

ya

tidak

1

20

5

80%

20%

2

15

10

60%

40%

3

19

6

76%

24%

4

12

13

52%

48%

5

20

5

80%

20%

6

18

7

72%

28%

7

19

6

76%

24%

8

15

10

60%

40%

9

17

8

68%

32%

10

12

13

52%

48%

Tabel 2.1 Persentase Responden

5.

KESIMPULAN

1.

Digital billboard LED merupakan bentuk media
pemasaran berupa papan reklame, kelebihan
billboard LED adalah warnannya yang lebih
tajam dan terang sehingga gambar akan terlihat
jelas walau diletakkan di luar ruangan dan
dibawah terik matahari agar lebih hidup dan
dapat dilihat oleh mayarakat, karena konten yang
ditampilkan berbentuk huruf, angka gambar
bergerak dan bahkan suara.
Animasi merupakan bentuk menghidupkan
berbagai sumber daya sehingga tampilan dari
iklan yang berbentuk tulisan, gambar atau foto
menjadi hidup, dan lebih bermakna di badingkan
hanya sekedar tulisan dan dapat lebih bisa
ditangkap dan diingat oleh orang yang
meliharnya.
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