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ABSTRAK  

Yusuf, Akhmad. 2006. Perancangan Media Informasi DetEksi Jawa Pos. 
Program Studi Desain Komunikasi Visual Jurusan Seni & Desain Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang. Pembimbing : (I) Drs. Sugiyono Ardjaka, M.Sc.,  
(II) Drs. Rudi Irawanto, S.Pd, M Sn.   

Kata Kunci: Media Informasi,DetEksi Jawa Pos  

Pesan dan informasi dalam komunikasi dapat diperbanyak kepada 
khalayak luas dengan memperbanyak media komunikasi. Perbanyakan media 
komunikasi ini merupakan syarat terjadinya komunikasi massa. 

DetEksi Jawa Pos sebagai sebuah halaman koran yang bersegmentasi pada 
usia sekolah berkisar antara 15-21 tahun. DetEksi adalah wacana yang bercerita 
tentang pendapat  anak muda tentang liku - liku kehidupan anak muda di 
Surabaya. 

Redaksi DetEksi menjadi tujuan kunjungan yang dilakukan oleh sekolah-
sekolah atau universitas untuk melihat secara langsung proses kerja pembuatan 
koran dan mendapatkan informasi tentang DetEksi. Tetapi DetEksi belum 
mempunyai media informasi untuk memberikan informasi dan mempromosikan 
DetEksi kepada para pengunjung.  

Skripsi ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah prototipe media 
informasi yang dapat menginformasikan serta mempromosikan DetEksi secara 
komunikatif, efisien dan efektif melalui berbagai pertimbangan media promosi 
yang berbentuk film animasi serta media souvenir merupakan pilihan untuk 
menginformasikan DetEktsi kepada masyarakat. 

Metode perancangan yang digunakan adalah model perancangan 
prosedural, yaitu bersifat deskriptif. Adapun proses produksi film animasi ini 
tersusun dalam pencarian data dan fakta pendukung, perancangan ide dasar film 
animasi, praproduksi film animasi, produksi film animasi, pasca produksi film. 

Dalam perancangan media informasi DetEksi ini menggunakan media film 
animasi 2D agar penyampaian informasi dapat informatif sekaligus menghibur  

Berdasarkan hasil pembuatan film animasi ini, dapat disarankan agar 
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pada 
media informasi tersebut.               
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