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ABSTRAK 

Iklan layanan masyarakat keselamatan dalam berkendara sebenarnya sudah 

banyak dilakukan di berbagai kota, untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang 

disebabkan oleh kecerobohan manusia dalam berkendara seperti tidak menaati 

peraturan lalu lintas. Tetapi iklan layanan masyarakat keselamatan dalam 

berkendara yang ada saat ini hanya lebih memperhatikan pengendara bermotor 

atau penegndara yang mengendarai mobil di dalam kota, untuk memperhatikan 

keselamatan sopir truk yang setiap harinya bekerja dijalan dan menempuh ratusan 

meter terlihat kurang sekali diperhtikan oleh karena itu pernacangan iklan layanan 

masyarakat ini lebih ditujukan untuk sopir sopir truk yang berada di sekitar jalur 

pantura Surabaya hingga Tuban dengan menggunakan media utama bak truk yang 

di berikan gambar mural berisi peringatan dan pentingnya keselamatan dijalan 

dengan pesan verbal yang humor dan tidak bersifat frontal. Bak truk disini 

digunakan sebagai media utama karena selama ini banyak sekali bak truk yang 

digunakan sebagai media gambar oleh pemilik atau sopir truk itu sendiri, dan 

ternyata dibalik semua gambar tersebut sebenarnya sopir-sopir truk ingin 

menggambarkan tentang kehidupan mereka seperti jarang ketemu keluarga atau 

anak istri mereka.  

Kata kunci: iklan layanan masyarakat, lukisan bak truk, lalu lintas 
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ABSTRACT 

Advertising public service of safety riding actually has been done in different 

cities, many to reduce the level of accidents caused by human slovenliness in 

driving as disobeyed traffic rules. However public service safety in the drive that 

is currently only pay more attention to the motor or the motorist driving in the 

city, to pay attention to the safety of truckers who work every day in the way and 

attended hundreds of feet look less once therefore public service announcement 

this is more intended for the driver of the truck drivers who was around avitta 

Surabaya and Tuban using mainstream media given tailgate mural contains 

images of alert and the importance of the way of salvation with a verbal message 

of humor and non-frontal. A tub truck as a main designing's media was 

mainstream media it cause these inordinate dauntless truck used as a medium 

pictures by an owner or truck driver itself, and it turns out behind the image is 

actually truck drivers want to describe about their lives as rarely meet the family 

or the son of their wives. 

Keyword: public service advertisements, paintings tub truck, traffic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Mengerti akan semua peraturan berkendara merupakan sebuah hal yang 

harus dipahami oleh semua pengguna jalan terutama pengendara yang setiap 

harinya memulai aktifitasnya di jalan. Ada rambu-rambu lalu lintas dan 

marka jalan yang harus dimengerti oleh setiap pengendara, bila tidak kita 

patuhi atau bahkan kita langgar secara sengaja maka sanksinya bukan hanya 

surat tilang dari polisi lalu lintas tetapi bisa saja berakibat sebuah kecelakaan 

yang tentunya tidak hanya merugikan kita sendiri tetapi juga orang lain. 

Selain menaati rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan ada juga beberapa 

hal yang harus kita lakukan seputar kelengkapan berkendara, seperti 

contohnya memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI), menyalakan 

lampu di pagi hari dan memakai jaket untuk keselamatan pengendara motor, 

memakai sabuk pengaman untuk pengendara mobil, yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. 

Terkadang banyak dari kita yang melupakan hal tersebut dikarenakan 

faktor acuh terhadap tata tertib, ada juga yang disebabkan karena faktor 

terburu-buru. Tingkat kecelakaan pun menjadi sedikit meningkat dari tahun 

ke tahun karena masyarakat banyak melanggar tata tertib berlalu lintas. 

Beberapa waktu yang lalu atau sekitar 1 tahun yang lalu pihak polisi lalu 

lintas sempat gencar melakukan sebuah kampanye sosial akan pentingnya 

menaati peraturan berkendara atau Safety Ride dengan berbagai hal seperti 

contohnya memasang banner di traffic light yang berisikan kata-kata 

peringatan akan pentingnya keselamatan berkemudi sampai apa saja yang 

harus dilengkapi saat kita berkendara. 

Umumnya pengendara yang memiliki kesadaran dari diri sendiri akan 

melakukan safety ride tanpa harus disuruh atau diawasi pihak kepolisian lalu 

lintas secara terus menerus atau setiap dia akan berkendara, tetapi tidak begitu 

dengan sifat pengendara yang melakukan safety ride karena takut terkena 
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tilang, kebanyakan dari mereka akan melakukan pelanggaran-pelanggaran 

yang merugikan orang lain bila tidak ada pengawasan. 

Tingkat kecelakaan yang ada bukan hanya di perkotaan tetapi juga di 

perbatasan kota atau jalur antar kota. Dalam dua tahun terakhir ini, 

kecelakaan lalu lintas di Indonesia oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga, di bawah penyakit jantung koroner 

dan tuberculosis (TBC). Data WHO tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 67 

persen korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22 – 

50 tahun. Terdapat  sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang 

meninggal di jalan raya, dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak 

dan remaja setiap harinya. Bahkan, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab 

utama kematian anak-anak di dunia, dengan rentang usia 10-24 tahun. 

Sebagaimana diketahui, masyarakat modern menempatkan transportasi 

sebagai kebutuhan utama, akibat aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya. 

Bahkan dalam kerangka ekonomi makro, transportasi menjadi tulang 

punggung perekonomian, baik di tingkat nasional, regional dan lokal. Oleh 

karena itu, kecelakaan dalam dunia transportasi memiliki dampak signifikan 

dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. 

Secara umum kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh 

beberapa faktor, seperti kelalaian manusia, kondisi jalan, kelayakan 

kendaraan dan belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan 

Outlook 2013 Transportasi Indonesia, terdapat empat faktor penyebab 

kecelakaan, yakni kondisi sarana dan prasarana transportasi, faktor manusia 

dan alam. Namun demikian, di antara keempat faktor tersebut, kelalaian 

manusia menjadi faktor utama penyebab tingginya angka kecelakaan lalu 

lintas. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi 

masyarakat, terutama kalangan usia produktif.  

Pemerintah sebagai penyelenggara negara, turut berupaya untuk 

meminimalisir tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Melalui program 

Dekade Keselamatan Jalan 2011-2020, yang dicanangkan oleh Wakil 

Presiden di Jakarta pada 20 Juni 2011 lalu, pemerintah menargetkan 
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penurunan resiko kecelakaan hingga 50 persen pada 2020. Dengan tahun 

basis 2010 yang menelan 31.234 korban jiwa, pada 2020 korban jiwa 

kecelakaan lalu lintas seharusnya sekitar 15.000 jiwa. Untuk mewujudkan 

Dekade Keselamatan Jalan Indonesia pada 2020, diperlukan langkah-langkah 

konkrit pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Terlebih untuk ikut mewujudkan 

zero accident pada 2015 yang dicanangkan PBB. 

Penilaian WHO bahwa kecelakaan lalu lintas sudah menjadi pembunuh 

terbesar ketiga di Indonesia, perlu menjadi perhatian bersama. Masyarakat, 

pengusaha angkutan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu 

waspada atas peringatan tersebut. (Sumber: http://www.bin.go.id, diakses 

pada tanggal 3 Oktober 2013).  

Media iklan layanan masyarakat tentang keselamatan dalam berkemudi 

tentu juga harus lebih diperhatikan bersama, sejak tahun 2010 pihak polisi 

lalu lintas selalu mengingatkan kepada semua pengendara agar selalu menaati 

peraturan yang ada di jalan tetapi sosialisasi tersebut kurang kreatif 

dikarenakan pihak polisi lalu lintas hanya menggunakan banner sebagai 

media visual dijalan. (Sumber: wawancara dengan polantas pada tanggal 27 

desember 2013). 

Setelah berjalan 3 tahun ini masyarakat mulai sedikit melupakan 

tentang keselamatan dalam berkemudi, oleh karena itu perancangan iklan 

layanan masyarakat ini saya buat dengan media yang lebih interaktif. Media 

yang digunakan adalah bak yang berada di belakang truk dan bodi mobil.  

Media ini sebenarnya sudah lama ada di Indonesia. Media ini adalah 

media lukisan pada sebuah bak truk. Tulisan ini sudah mirip rambu-rambu 

berjalan, mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. 

Inilah seni yang ingin dipertunjukkan pelukis bak truk, sebuah perwujudan 

ekspresi diri secara bebas di ruang publik.  

Satu hal yang menarik adalah seni lukis yang kerap terlihat di bagian 

belakang bak truk, di sepanjang jalan Pantura. Seperti kita tahu, lukisan di 

belakang bak truk sedikit banyak dipengaruhi sikap dan gaya hidup para sopir 
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dan kernet truk yang terbiasa menjalani hari-harinya di jalanan yang keras 

akan latar belakang dan gaya hidup.  

Potret kehidupan itu digambarkan mereka begitu jujur. Lukisan di bak 

truk juga menampilkan pula tema keseharian masyarakat perkotaan dalam 

menghadapi permasalahan hidup pun memuat isu-isu seputar ekonomi, 

budaya, sosial dan politik. Pesan disampaikan dengan kalimat bernada lucu, 

santai, menggelitik namun langsung tepat sasaran. Tak jarang, pelukis bak 

truk menyelipkan pula filosofi dan motivasi diri, seperti “Ada uang abang 

disayang, tak ada uang abang kena tendang”, atau “roda macet ora ngliwet”. 

Siapapun yang membaca boleh tersenyum, tersinggung dalam hati karena 

tersindir, atau tertawa lepas dan cukup menjadikan pesan berjalan itu sebagai 

pengingat diri sendiri.  

Mengingat apresiasi masyarakat terhadap sebuah karya tak bisa 

diganggu gugat. Penikmat seni sah-sah saja menjadi bagian dari tim juri. 

Mengkritisi, bahkan menyetujui apa yang telah mewujud menjadi karya. 

(Sumber: http://www.thecrowdvoice.com, diakses pada tanggal 3 Oktober 

2013). 

Dari beberapa fakta yang ada lukisan bak truk merupakan suatu media 

yang bisa menjadi perhatian orang saat berkendara di jalan terutama di jalur 

antar kota. Gambar-gambar yang semula kurang dimengerti oleh beberapa 

orang seperti lukisan wanita seksi, tokoh kartun, superhero akan digantikan 

dengan sebuah lukisan yang bisa lebih mengingatkan kepada sesama 

pengendara yang ada dijalan agar lebih berhati-hati dijalan. 

Salah seorang seniman bak truk yang sudah menjalani pekerjaan 

melukis bak truk dari tahun 1986 mengatakan bahwa, lukisan pada bak truk 

sudah mulai berkembang saat ini mulai dari gaya gambar dan pesan gambar 

yang dibuat, kebanyakan gambar-gambar pada bak truk adalah permintaan 

dari sopir truk itu sendiri. (Sumber: wawancara dengan bapak Hartono, pada 

tanggal 8-10-2013)  

Jadi yang perlu diingatkan dan diberi pengarahan untuk gambar yang 

ada di truk adalah sopir truk itu sendiri. Ketika mereka dapat diarahkan untuk 
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mengganti gambar-gambar pada truk mereka dengan gambar yang lebih 

bermanfaat dan memiliki arti yang lebih baik maka sasaran pengguna jalan 

seperti pengemudi mobil pribadi dan pengendara motor akan dapat selalu 

mengingat pentingnya keselamatan dalam berkendara ketika mereka dijalan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang iklan layanan masyarakat keselamatan dalam 

berkendara di  jalur pantura dan sekitarnya? 

1.3. Tujuan 

 Untuk saling mengingakan kepada sesama pengendara agar berhati-hati 

dijalan 

 Untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang ada di jalan 

 Tidak menimbulkan sebuah makna negatif ketika kita melihat sign safety 

riding itu dijalan 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Praktisi 

 Agar setiap pengendara tidak selalu mengulangi kesalahannya dalam 

hal mengemudi. 

 Kesan gambar yang lebih positif dan menarik dapat lebih dinikmati 

dan dimengerti oleh masyarakat umum. 

 Desain icon ini akan dapat menjadi sebuah panutan akan pentingnya 

keselamatan berkendara. 

 Berkurangnya tingkat pengendara yang diberi sanksi atau denda 

karena melanggar tata tertib dijalan. 

 Berkurangnya tingkat kecelakaan dijalan. 

1.4.2. Manfaat Akademis 

 Dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang 

perancangan iklan layanan masyarakat di lingkungan Universitas 
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Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Program 

Studi Desain Komunikasi Visual. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

 Agar masyarakat lebih mempedulikan setiap rambu-rambu yang ada 

dijalan. 

 Masyarakat dapat lebih mudah mengingat icon iklan layanan 

masyarakat keselamatan dalam berkendara tersebut. 
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