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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Taman Safari Indonesia II Prigen Jawa Timur merupakan salah satu 

lembaga konservasi flora dan fauna terbesar di Indonesia. Hanya saja, 

permasalahan yang tampak pada Taman Safari Indonesia II ialah kurangnya 

optimalisasi iklan video sebagai media informasi yang menginformasikan Taman 

Safari Indonesia II sebagai tempat rekreasi dan berlibur untuk menikmati beragam 

flora dan fauna. Untuk itu dibutuhkan perancangan iklan audiovisual guna 

mengoptimalkan sarana media informasi yang bertujuan untuk memperoleh 

efektivitas penggunaan media promosi. 

TSI II Prigen ini merupakan Safari Park terbesar di Asia yang berlokasi di 

lereng Gunung Arjuna, Prigen Jawa Timur. TSI II Prigen memiliki luas area 

sebesar 350 hektar dengan gelar sebagai Taman Safari terluas di Asia Tenggara. 

Memiliki koleksi satwa endemic dan exotic dari 5 benua serta berhasil dalam  

upaya penangkaran dan penyelamatan Banteng Jawa dan Gajah Sumatera  

membuat TSI II Prigen ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. 

Pemilihan Taman Safari Indonesia II Prigen Jawa Timur karena sebagai 

area konservasi exsitu terbesar yang selalu penuh dikunjungi wisatawan lokal 

maupun domestik. Dengan semakin banyaknya pengunjung dari berbagai 

kalangan, maka TSI II sangat dianjurkan untuk memiliki iklan audiovisual sebagai 
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upaya untuk mengoptimalisasi promosi yang diharapkan nantinya dapat 

memberikan dampak terhadap penambahan jumlah pengunjung. 

Hasil pengamatan selama pelaksanaan program kerja praktek yang 

dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan menunjukkan masih kurangnya 

perhatian yang lebih terhadap iklan video yang sudah ada sebelumnya. Iklan video 

yang disajikan kepada audiens dirasa masih kurang mempunyai alur cerita yang 

menarik audiens untuk terus melihatnya, karena iklan video yang ditampilkan 

hanya memiliki konsep marketing yang menampilkan wahana rekreasi dengan 

diberi sub headline bertuliskan harga sewa wahana. Dengan storyboarding slide 

show berbagai macam wahana yang ditampilkan, dirasa kurang menarik perhatian 

audiens karena tidak bersifat memorable dan tidak bersifat unik serta berbeda. 

Perancangan kembali iklan video perlu dilakukan sebagai upaya 

optimalisasi terhadap penggunaan media promosi berupa media informasi televisi 

yang diharapkan membawa dampak positif terhadap peningkatan jumlah 

pengunjung TSI II. Iklan video yang hanya mempertontonkan sarana serta wahana 

rekreasi yang dimiliki TSI II masih mainstream atau masih dirasa kurang memiliki 

diferensiasi terhadap iklan dalam suatu produk maupun jasa sehingga kurang 

dikenal dan dihayati oleh audiens.  

Iklan video yang dirancang berjenis animasi 2 dimensi yang menarik 

karena memiliki keunikan yang berarti bahwa animasi menghidupkan sesuatu 

yang tidak hidup. Animasi berasal dari bahasa latin anima yang artinya jiwa, 

hidup, semangat, nyawa. Dapat dikatakan bahwa animasi berarti menghidupkan 

sesuatu yang tidak hidup. Lewat animasi, manusia mewujudkan banyak 
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imajinasinya. Melalui animasi pula, hal-hal yang sulit divisualisasikan menjadi 

suatu hal yang sangat mungkin diwujudkan. Animasi juga dapat membantu kita 

dalam menyampaikan informasi dalam bentuk multimedia, sehingga informasi 

tersebut lebih lengkap dan mudah dimengerti. 

Animasi pada mulanya dibuat secara manual namun seiring dengan 

kemajuan teknologi animasi mulai dibuat dengan menggunakan komputer sebagai 

perangkat utama. Animasi tidak hanya diterapkan dalam pembuatan film saja, 

namun juga iklan, game, web, dan sebagainya. Banyak sekali iklan-iklan yang 

menggunakan animasi dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan karena animasi 

memiliki banyak kelebihan yang dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh 

pembuat iklan tersebut. Kelebihan animasi yaitu dapat memvisualisasikan ide-ide 

yang sulit bahkan tidak mungkin diwujudkan. Imajinasi manusia yang tidak 

mungkin dilakukan di dunia nyata, dapat terwujud dengan pembuatan animasi. 

Oleh sebab itu di jaman sekarang animasi menjadi hal yang penting dalam industri 

yang behubungan dengan audio visual dan broadcasting. 

Iklan video animasi dirancang sesuai dengan konsep yang berhubungan 

dengan backpacker dan jiwa petualang safari. Konsep backpacker ini diiringi 

dengan suasana penuh petualangan yang bernuansa safari. Sedangkan konsep 

safari yang ditonjolkan adalah dengan menikmati suasana khas dari taman safari 

yang memiliki banyak flora dan fauna, dimana flora dan fauna ini hidup bersatu 

dengan alam buatan yang diciptakan oleh Taman Safari Indonesia II. 

Untuk mengetahui dampak dari penambahan jumlah pengunjung dari iklan 

video animasi yang sudah dirancang, memang dibutuhkan waktu yang tidak 
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sedikit. Tetapi dari rancangan iklan video animasi tersebut diharapkan mampu 

menjadi media yang dapat mengoptimalkan informasi demi ketertarikan 

pengunjung selama mereka mengenal Taman Safari Indonesia II Prigen Jawa 

Timur. 

Penciptaan iklan video sebelumnya pada sebuah layanan jasa seperti 

Taman Safari Indonesia II memungkinkan para pengunjung merasakan 

ketertarikannya terhadap Taman Safari Indonesia II Prigen Jawa Timur. Namun, 

jika iklan video yang sudah ada dan tidak lagi menjadi perhatian serta diabaikan 

oleh konsumen atau pengunjung, maka perlu rasanya dilakukan kembali 

perancangan iklan video yang menunjang promosi Taman Safari Indonesia II. 

Hal inilah yang menjadi acuan dalam pembuatan laporan kerja praktek 

yakni dengan proyek perancangan iklan video animasi Taman Safari Indonesia II 

Prigen sebagai upaya optimalisasi media promosi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan adalah bagaimana merancang iklan video Taman Safari Indonesia II 

Prigen Jawa Timur sebagai upaya optimalisaai media promosi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dapat diambil dari rumusan masalah 

tersebut yaitu : 
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a. Hanya terbatas pada perancangan iklan video animasi saja yang berupa 

format video. 

b. Penggunaan karakter pada desain iklan video animasi berupa gambar 2 

dimensi yang berupa kartun. 

c. Gambar kartun binatang, tumbuhan dan pelengkap didalam desain 

iklan video animasi hanya yang ada pada Taman Safari Indonesia II 

Prigen Jawa Timur. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktek yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Merancang media iklan video yang berupa animasi 2 dimensi yang 

menarik dan berkonsep sebagai penunjang upaya optimalisasi media 

promosi. 

 

1.5 Manfaat 

 Manfaat yang diperoleh dari kerja praktek ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil laporan kerja praktek ini dapat menjadi referensi atau kajian 

teoritis khususnya dalam bidang iklan video animasi bagi mahasiswa 

Desain Komunikasi Visual. 

b. Hasil laporan kerja praktek ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat 

khususnya dalam bidang desain komunikasi visual dalam hal 

perancangan iklan video animasi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil laporan kerja praktek ini dapat diaplikasikan pada tempat wisata 

yang berbasis kebun binatang dan taman konservasi flora dan fauna 

khususnya Taman Safari Indonesia II Prigen Jawa Timur. 

b. Hasil laporan kerja praktek ini dapat bermanfaaat bagi perusahaan 

khususnya pada persoalan upaya optimalisasi media promosi. 

 

1.6 Pelaksanaan 

a. Detail Perusahaan  

Nama perusahaan  : Taman Safari Indonesia II Prigen Jawa Timur 

Jasa    : Lembaga konservasi flora & fauna 

Alamat   : Desa Jatiarjo – Prigen, 

       Pasuruan 67157 – Jawa Timur, Indonesia 

Phone   : (0343) 775-0225 

Fax   : (0343) 770-8078  

e-mail   : marketing@tamansafari2.net 

  sonie_tsi2@tamansafari.net  

Website  : www.tamansafari.com 

      www.tamansafari2.net 

b. Periode  

Periode waktu  : 1 bulan 

Tanggal pelaksanaan : Senin-Minggu, 2 Juli 2012 – 13 Agustus 2012 

Waktu    : 08.00 – 17.00 WIB 
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Tempat  : Taman Safari Indonesia II Prigen Jawa Timur 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Di dalam penyusunan laporan ini secara sistematis diatur dan disusun 

dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub. Adapun urutan 

dari bab pertama sampai bab terakhir adalah sebagai berikut : 

BAB I    :  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah. Perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan pembuatan projek, manfaat yang 

terbagi menjadi dua yakni secara teoritis dan praktis, pelaksanaan 

kerja praktek, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai berbagai macam teori yang 

mendukung mengenai perancangan iklan video animasi sebagai 

upaya optimalisasi media promosi yang nantinya akan diterapkan 

pada perancangan iklan video animasi yang akan dibuat sesuai 

konsep yang telah diberikan. Kemudian konsep-konsep ini 

digunakan sebagai acuan dalam pembuatan laporan. 

BAB III : METODE PERANCANGAN    

Bab ini membahas mengenai metode atau teknik perancangan 

karya sesuai dengan permasalah yang diangkat. Dalam bab ini 

STIK
OM S

URABAYA



8 

 

menjelaskan mengenai metodologi apa saja yang digunakan dalam 

proses pencarian data untuk memperkuat permasalahan disertai 

dengan skema pengerjaan sebuah desain mulai dari konsep dasar, 

pembuatan storyboard hingga final rendering animation. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum PT. Taman Safari 

Indonesia II secara umum, visi dan misi PT. Taman Safari 

Indonesia II, struktur organisasi PT. Taman Safari Indonesia II, 

beserta dengan job deskripsi dari divisi marketing communication 

di PT. Taman Safari Indonesia II. 

BAB V : IMPLEMENTASI KARYA 

Bab ini membahas dan menjelaskan mengenai hasil karya yang 

dirancang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dengan 

metode perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu 

mengenai perancangan iklan video animasi yang terdapat pada PT. 

Taman Safari Indonesia II sesuai dengan konsep yang telah 

ditentukan. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari 

proyek iklan video animasi PT. Taman Safari Indonesia II ini serta 
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saran yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan desain 

iklan video animasi dimasa yang akan datang. 

 

 

STIK
OM S

URABAYA




