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2. Poster dibalik Kemasan 

Eksplorasi media selanjutnya adalah pengaplikasian poster pada 

kemasan atau kardus jajanan. Pengaplikasian poster pada kemasan ini, 

adalah mencetak poster dibalik kardus.  Tujuan pengaplikasian poster 

di balik kemasan ini adalah untuk memasukkan media kedalam 

kehidupan sehari-hari target audiens.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 40. Poster di balik kardus makanan 

Sumber: Ahmad Zakiy Ramadhan 

V. Penutup 

 

A. Kesimpulan 

Sebuah masalah sosial selalu menarik untuk diangkat sebagai tema dalam 

perancangan desain, desain komunikasi visual mampu menjadi sebuah jembatan 

dalam permasalahan komunikasi. Iklan layanan masyarakat merupakan media 

yang mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat luas. Poster adalah salah 

satu pilihan media yang tepat dalam perancangan ini, poster dipilih karena 

dianggap media yang dekat dengan target audiens dan mampu diimplementasikan 

dalam berbagai media. Dalam perancangan ini media sosial menjadi alternatif 

dalam mengimplemantisikan bentuk lain media iklan ini. Media sosial adalah 
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media yang saat ini paling mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, selain itu  

biaya iklan yang murah dan penyebarannya sangat luas. Media sosial mampu 

memuat pesan-pesan yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. 

Perancangan iklan layanan tentang diabetes ini dikerjakan dengan beberapa 

tahap agar mampu menjawab permasalahan yang ada. Tahap-tahap tersebut 

meliputi riset data tentang data dan masalah diabetes, target audiens yang akan 

disasar, dan media yang akan digunakan. Tahap kedua dalah merumuskan ide 

bentuk. Dalam merumuskan ide bentuk, lateral thinking dan metafora memegang 

peranan penting sebagai landasan dalam menemukan ide bentuk visual. 

penggunaan objek-objek visual yang dipilih untuk mewakili pesan-pesan yang 

akan disampaikan adalah objek yang dekat dengan target audiens yang membuat 

target audiens berfikir dan harus mengartikan dalam bahasa nya masing-masing 

untuk dapat mengerti pesan dalam iklan ini. Bentuk visual diwujudkan dengan 

teknik fotografi dilakukan sebagai tahap ketiga. Teknik fotografi dipilih karena 

mampu membangkitkan reaksi instan dan asosiasi. Diabetes adalahpenyakit yang 

membahayakan, namun dalam menyampaikan pesan, dipilih pesan pesan yang 

menyenangkan,menghibur dan tidak menggurui. Hal ini dikarenakan untuk 

menciptakan variasi baru dalam menyampaikan pesan kesehan yang selama ini 

dinilai monoton. 

B. Saran- saran  

Dalam merancang sebuah produk iklan, seorang desainer harus 

memperhatikan terlebih dahulu target audiensnya. Dengan desainer memahami, 

dan mengenal target audiens, kita akan tahu kebutuhan mereka, dan bagaimana 
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memperlakukan mereka. Perancangan ini menggali berbagai kemungkinan objek 

visual apa yang akan dimunculkan dari sebuah tema. Objek visual yang dipilih, 

harus kembali lagi kepada target audiens, objek visual sebaiknya yang dekat 

dengan target audiens, sehingga komunikasi yang disampaikan bisa dengan baik 

diterima. Fotografi dapat menjadi sebuah alernatif pilihan dalam menampilkan 

objek visual pada sebuah poster iklan. Pemilihan headline dan objek visual harus 

benar-benar tepat agar target audience mampu tertarik dengan apa yang sudah 

diciptakan. 

 Kepada desainer yang akan melakukan perancangan, selami dan dalami 

target audiens, kenali mereka seperti akan mendekati seorang wanita, cari tau 

tentang kesukaannya, kebiasaannya hinggal hal- hal yang dia tidak senangi, 

dengan melakukan itu, kita akan bisa memberikan yang terbait untuk mereka. 
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