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Abstract                             

  Tax is one form of obligation to national development. However, in 

this years, many tax corruption were revealed. As a result, citizen’s believe in 

the government was decreased, while actually the corruption was done only by 

certain people. 

  Considering the fact, visual communication design was made to 

regain public’s trust. Visual communication design which is made in form of 

public service advertisement.public servise advertisement is purposed to give 

different perspective that taxes have important role in development and prove 

to public  that government used taxes fund in an appropriate way. 

  Visual communication taxes for public servise advertisement design is 

implemented in form of multimedia in order to get more attention, such as 

poster, leaflet, flyer, and merchandise to support taxes socialization 

Keywords: visual communication, public service advertisement, tax. 
 

Abstrak 

Pajak adalah salah satu bentuk kebijakan untuk mendukung 

pembangunan nasional. Akan tetapi, akhir – akhir ini banyak kasus korupsi 

pajak yang terungkap. Hal ini menjadikan kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah menurun, padahal sebenarnya kasus korupsi ini hanya dilakukan 

oleh oknum – oknum tertentu. 

Mempertimbangkan fakta tersebut, dibuatlah perancangan komunikasi 

visual untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, perancangan 

komunikasi visual yang dibuat yaitu berbentuk iklan layanan masyarakat. Iklan 

layanan masyarakat ini diharapkan dapat memberi pandangan yang berbeda 

jika pajak mempunyai peran penting dalam pembangunan dan membuktikan 

kepada masyarakat bahwa pemerintah menggunakan dana pajak secara bijak. 

Perancangan komunikasi iklan layanan masyarakat tentang pajak 

diimplementassikan dalam bentuk multimedia sehingga lebih menarik, yang 

disertai poster, leaflet, flyer, dan beberapa merchandise sebagai pendukung 

sosialisasi pajak. 

Kata kunci : komunikasi visual, iklan layanan masyarakat, pajak
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1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai

semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang sebagian besar dari 

pajak itu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas dan 

infrastruktur, subsidi pangan dan BBM, pertahanan keamanan, 

transportasi masal, dan banyak lagi. [1] Tapi beberapa tahun terakhir ini 

terjadi banyak kasus korupsi pajak, hal itu menyebabkan kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah berkurang. Masyarakat cenderung 

menyalahkan Direktorat Jendral Pajak yang tugasnya hanya melayani 

penarikan pajak, kasus korupsi yang dimaksud itu dilakukan oleh 

oknum-oknum tertentu, bukan Direktorat jenderal pajak. Hal ini terlihat 

dari penurunan jumlah wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar 

pajak.[2] 

Iklan adalah suatu bentuk komunikasi massa komersial yang 

dirancang untuk mempromosikan pemasaran suatu produk atau jasa, 

maupun pesan dari suatu lembaga, organisasi, bahkan bisa juga pesan 

dari seorang kandidat dalam suatu kampanye politik. Iklan yang 

dilakukan oleh suatu organisasi komersial atau non komersial, sering 

dilakukan juga oleh pemerintah, guna mencapai tujuan sosial terutama 

untuk kesejahteraan bersama disebut iklan layanan masyarakat atau 

ILM. ILM menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk 

membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang 

harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan 

dan kehidupan umum.[3] 

Berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas, maka penulis 

bermaksud merancang sebuah komunikasi visual iklan layanan 

masyarakat (ILM) tentang pajak yang bertujuan untuk mengajak dan 

meyakinkan masyarakat agar tahu betapa pentingnya membayar pajak 

untuk kesejahteraan bersama, dan tidak beranggapan bahwa pajak 

disalahgunakan oleh para petinggi pajak. Perancangan komunikasi 

visual ini meliputi video ILM dan media promosi sebagai pendukung 

sosialisasi. 

1. Kajian Pustaka

Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Perancangan Komunikasi 

Visual Iklan Layanan Masyarakat Konsentrasi Berkendara” oleh 

Maulana Wijaya[4], yang membahas sosialisasi tentang kurangnya 

kepedulian masyarakan akan pentingnya aman berkendara, serta 

kurangnya pemahaman tentang mengendara dengan baik dan benar. 

Perancangan komunikasi visual yang dibuat menggunakan animasi 

saja, tanpa diikuti sosialisasi tentang konsentrasi berkendara.  

Penelitian yang lain yaitu tentang “Perancangan Iklan Layanan 

Masyarakat tentang Kanker Payudara” oleh Veny Ferryana[5], yang 

menginformasikan akan pencegahan kanker payudara sejak dini. 

Penelitian ini juga tidak disertai video ILM, hanya poster saja.  

Perancangan komunikasi visual iklan layanan masyarakat tentang 

pajak yang dibuat diharapkan bisa menjadi sosialisasi untuk 
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masyarakat agar masyarakat lebih percaya kepada pemerintah, serta 

mengetahui alokasi dana pajak. Perancangan yang dibuat berisi video 

ILM dan media promosi sebagai pendukung sosialisasi.   

 Komunikasi Visual 

Komunikasi visual adalah komunikasi melalui penglihatan. 

Komunikasi visual merupakan sebuah rangkaian proses penyampaian 

kehendak atau maksud tertentu kepada pihak lain dengan penggunaan 

media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. 

Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, 

gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya.[6] 
Multimedia 

Multimedia adalah penggunaan beberapa media yang berbeda 

untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk 

teks, audio, grafik, animasi dan video. Kata Multimedia sendiri berasal 

dari bahasa Latin yang terdiri dari kata multum (multi) yang berarti 

banyak, bermacam-macam, dan medium (media) yang berarti sesuatu 

yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Beberapa 

definisi Multimedia menurut beberapa ahli antara lain: (a) Kombinasi 

dari tiga elemen: suara, gambar dan teks, (b)Kombinasi antara 

komputer dan video, (c) Kombinasi dari paling sedikit dua media 

input atau output. Media ini dapat berupa audio (suara, musik), 

animasi, video, teks, grafik dan gambar , (d)Alat yang dapat 

menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang 

mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan video, 

(e)Multimedia dalam konteks computer adalah pemanfaatan komputer 

untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio video dengan 

menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, 

berkreasi, dan berkomunikasi. [7] 

Iklan Layanan Masyarakat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka) iklan 

adalah pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau 

jasa yang dijual, dipasang di media massa. Dalam sebuah kampanye 

sosial, salah satu media yang digunakan adalah iklan layanan 

masyarakat, dimana sebuah iklan yang dibuat oleh suatu perusahaan 

periklanan dengan tempat dan waktu yang disediakan oleh media 

massa.  Iklan layanan masyarakat merupakan suatu bentuk tanggung 

jawab moral dari biro iklan atau media kepada masyarakat. Masalah 

yang diangkat biasanya adalah masalah – masalah sosial yang sedang 

hangat atau telah menjadi isu nasional. Beberapa kriteria iklan layanan 

masyarakat adalah tidak komersil (contoh: iklan konsentrasi dalam 

berkendara), tidak bersifat keagamaan, tidak bersifat politis, 

berwawasan nasional, diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat, 

diajukan oleh organisasi yang telah diakui dan diterima, dapat 

diiklankan, dan empunyai dampak dan kepentingan tinggi sehingga 

patut memperoleh dukungan media lokal maupun nasional. [3] 

a. Manfaat ILM 

Di negara-negara maju, ILM telah dimanfaatkan 

untuk memperbaiki masalah-masalah yang menyangkut 

kebiasaan masyarakat atau perubahan nilai. 
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Suatu upaya untuk menggerakkan solidaritas 

masyarakat terhadap masalah yang mereka hadapi yakni 

kondisi yang bisa mengancam keserasian dan kehidupan 

umum.[8] 

b. Capaian Tujuan ILM 

Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan iklan 

layanan masyarakat harus merancang komunikasi yang 

efektif agar pesan mudah diterima oleh komunikan.  

Komunikasi efektif harus menarik perhatian 

komunikan, dan untuk dapat menarik perhatiannya tidaklah 

tergantung kepada bentuknya semata-mata akan tetapi juga 

isi pesannya.[9] 

c. Efektifitas ILM 

Mengukur efektifitas iklan sama dengan mengukur 

kekuatan iklan dalam mendapatkan perhatian, mudah 

tidaknya iklan dibaca secara seksama, mudah tidaknya iklan 

itu dipahami, kemampuan iklan itu untuk mengubah 

perilaku.[10] 

Sinematografi 

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris 

Cinematography yang berasal daribahasa Latin kinema ‘gambar’. 

Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmuyang 

membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-

gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang 

dapat menyampaikan ide (dapat mengemban cerita). Sinematografi 

memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni menangkap 

pantulan cahaya yang mengenai benda. Karena objeknya sama maka 

peralatannyapun mirip. Perbedaannya, peralatan fotografi menangkap 

gambar tunggal, sedangkan sinematografi menangkap rangkaian 

gambar. Penyampaian ide pada fotografi memanfaatkan gambar 

tunggal, sedangkan pada sinematografi memanfaatkan rangkaian 

gambar. Jadi sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan 

teknik perangkaian gambar atau dalam sinematografi disebut montase 

(montage).[11] 

Pajak 

Pajak berasal dari bahasa Jawa “ajeg”, yang berarti pungutan 

teratur pada waktu tertentu (Soemarsaid Moertono dan M. Bakhrudin 

Effendi, 2006). Pengertian  pajak menurut Undang-undang Nomor  

28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 

(UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  Jadi, pajak merupakan hak prerogatif 

pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari 

masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi  pengeluaran rutin negara 

dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara 

langsung berdasarkan undang-undang. [1] 
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Media Promosi 

Media promosi merupakan suatu alat untuk 

mengkomunikasikan suatu produk / jasa / image / perusahaan ataupun 

yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. Media 

promosi yang paling tua adalah media dari mulut ke mulut. Media ini 

memang sangat efektif, tetapi kurang efisien karena kecepatan 

penyampainanya kurang bisa diukur dan diperkirakan.  Media promosi 

yang klasik mungkin saja berupa; brosur, poster, booklet, leaflet, 

spanduk, baligho, billboard, neon box, standing banner, kartu nama, 

kop surat, seragam pegawai, jam dinding, poster di mobil/truk, 

piring/gelas, iklan di tv, radio, spanduk terbang (ditarik pesawat), 

balon udara, iklan di media cetak, daftar menu, daftar harga dan 

sebagainya.[7] 

 

2. Metode dan Perancangan Komunikasi Visual 

Perancangan komunikasi visual untuk iklan layanan masyarakat 

pajak menggunakan bagan sebagai penjelasan proses perancangan 

komunikasi visual iklan layanan masyarakat. Target konsumen untuk 

perancangan komunikasi visual iklan layanan masyarakat ini adalah 

pekerja yang sudah membayar pajak dan mempunyai nomor pokok 

wajib pajak atau NPWP. Adapun bagan perancangan komunikasi 

visual iklan layanan masyarakat dapat dilihat pada bagan berikut : 
 

  
Gambar 1 Bagan Perancangan Komunikasi Visual 

Bagan perancangan komunikasi visual dimulai dari melihat latar 

belakang masalah yang ada, yaitu banyaknya kasus korupsi pajak yang 
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menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

berkurang. Setelah menemukan latar belakang masalah, langkah 

selanjutnya adalah  mengumpulkan data atau bahan yang  berasal dari 

wawancara narasumber terkait dengan Pak Wahid, Pak Momo, sebagai 

staff pajak, dan melakukan observasi serta pengambilan beberapa 

dokumentasi berupa media – media promosi pajak terdahulu. 

Hal yang dilakukan setelah semua bahan terkumpul, selanjutnya 

dilakukan analisis masalah. Analisis masalah tersebut dikelompokkan 

menjadi data verbal dan non verbal. Data verbal yang didapat adalah 

informasi korupsi pajak, kewajiban membayar pajak bagi Warga 

Negara Indonesia, dan pengalokasian dana pajak. Sedangkan data non 

verbal yang di dapat adalah, Dirjend pajak menggunakan warna dasar 

biru dan kuning sebagai media sosialisasi, maskot pajak, dan slogan – 

slogan tentang pajak.  

Langkah yang dilakukan selanjutnya setelah data dikelompokkan 

adalah memecahkan masalah yang ada dengan membuat hipotesa 

permasalahan sementara. Kemudian hipotesa sementara itu dilihat 

apakah sesuai dengan latar belakang dan tidak keluar dari batasan 

masalah. Setelah itu, diambil langkah pemecahan masalah dengan 

perancangan komunikasi visual iklan layanan masyarakat untuk 

mensosialisasikan pajak kepada masyarakat. Perancangan komunikasi 

yang dibuat meliputi video dan juga media promosi sebagai 

pendukung sosialisasi. 

Dibuatlah konsep perancangan iklan layanan masyarakat yang 

diambil dari hipotesa sementara dan bahan yang terkumpul. Proses ini 

termasuk dalam proses pra – produksi. Pada proses pra – produksi ini 

meliputi ide, pembuatan skenario, treatment, dan juga storyboard.  

Langkah berikutnya setelah merumuskan ide, membuat skenario, 

treatment, dan storyboard adalah melakukan proses produksi. 

Produksi adalah kegiatan mengambil gambar atau shooting untuk 

pembuatan video ILM.  

Menyusun gambar – gambar hasil shooting dilakukan setelah 

proses produksi, memberi sound effect dan juga movie effect agar 

tercipta video ILM yang baik dan layak untuk dipasarkan di 

masyarakat. Video ILM ini menggunakan teknik masking dalam 

proses editingnya. Video ini menggunakan satu video master dan dua 

video masking. Setelah video ILM selesai, dibuatlah media promosi 

untuk mendukung iklan layanan masyarakat yang berupa poster, flyer 

dan leaflet. Selanjutnya diadakanlah evaluasi untuk menguji video 

ILM dan media promosinya tersebut apakah layak ditayangkan di 

masyarakat. Pengujian ILM ini dilakukan di dinas pajak dan juga 

masyarakat.  

Ketika ILM dinyatakan layak, ILM tersebut ditayangkan atau 

disosialisasikan ke masyarakat beserta media promosi pendukungnya. 

 

Perancangan Video Iklan Layanan Masyarakat 

Hal pertama yang dilakukan dalam merancang video Iklan 

layanan masyarakat ini meliputi ide, skenario, treatment, pembuatan 

naskah, dan storyboard. Proses ini disebut proses pra – produksi. 
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Ide 

Ide dalam video ILM ini dimulai dari melihat latar belakang 

masalah yang ada, yaitu banyaknya kasus korupsi pajak yang 

menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

berkurang. Kemudian dibuatlah perancangan komunikasi visual 

iklan layanan masyarakat tentang pajak berupa video yang 

berdurasi lebih kurang satu menit yang berisi tentang pentingnya 

membayar pajak, meyakinkan masyarakat bahwa pajak itu tidak 

disalahgunakan oleh pemerintah dan juga manfaat pajak untuk 

negeri. Video ini akan dibuat semenarik dan sejelas mungkin, agar 

masyarakat dapat menerima pesan yang disampaikan oleh iklan 

dengan baik. 

Skenario 

Skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang 

agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. 

Cerita dimulai dari seorang talent yang sedang duduk di 

suatu ruangan dirumahnya yang sedang membaca berita di internet 

tentang korupsi pajak. Kemudian bunyi alarm dari ponsel yang 

berisi tentang peringatan  membayar pajak, namun masih enggan 

beranjak untuk membayar pajak karena takut pajak disalahgunakan 

oleh pemerintah, dalam artian dikorupsi. Kemudian muncul sisi 

baik dari dirinya (angel) dan sisi jahat (devil) yang mempengaruhi 

orang tersebut.  Devil mempengaruhi agar tidak usah membayar 

pajak karena mungkin saja uang pajak yang dibayarkan itu 

dikorupsi oleh pemerintah. Lain dengan angel, si angel meyakinkan 

agar taat membayar pajak, karena pajak itu untuk rakyat, untuk 

pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah  hanya 

pelaksana penarikan pajak, sedangkan korupsi itu dilakukan oleh 

oknum tertentu saja. Wajib pajak  yang sedang bimbang tadi pun 

mengikuti saran si angel, lalu segera bergegas untuk membayar 

pajak. 

Treatment 

Treatment adalah  uraian yang menggambarkan alur 

penyajian sebuah cerita film secara ringkas dan deskriptif tentang 

bagaimana jalannya suatu cerita. 

 

 INT. Sebuah ruang dalam rumah (ruang makan) 

 Suasana rumah mewah, di pagi hari. 

Medium shoot. 

   Cut to : 

INT. Seorang wajib pajak, yang sedang menikmati kopi di meja 

makan sambil membaca berita tentang korupsi pajak. 

Kemudian terlihat reminder dari ponsel yang berisi tentang 

peringatan membayar pajak. Namun, wajib pajak ini ragu 

untuk segera membayar pajak, dikarenakan takut uang pajak  

dikorupsi oleh pemerintah. 

Medium shoot, close up. 

    Cut to : 

INT. Muncul seseorang yang tidak lain adalah sisi buruk dari wajib  

pajak ini (devil) yang memberi sugesti buruk tentang 
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pembayaran pajak, yaitu mengenai uang pajak  rakyat yang 

dikorupsi oleh pemerintah. 

Medium shoot. 

    Cut to : 

 Setelah itu, muncul lagi sisi baik  dari  wajib pajak ini ( 

angel), dan dia memberi tahu dan menjelaskan tentang 

kewajiban membayar pajak bagi warga Negara Indonesia, 

dan kegunaan dana pajak itu sepenuhnya untuk kepentingan 

rakyat. Mengenai korupsi, itu hanya oknum – oknum tertentu 

saja, bukan pemerintah yang melakukannya. 

Medium shoot, close up. 

    Cut to : 

INT. Wajib pajak pun mulai terlihat bingung dan 

mempertimbangkan  perkataan dua sisi baik dan buruk dari 

dirinya tersebut.  

Medium shoot, close up. 

    Cut to : 

INT. Dirinya pun memantapkan dan memutuskan kalau dia 

mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Kemudian dia 

beranjak pergi untuk membayar pajak. 

Medium shoot 

Dialog 

Dialog adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih. 

Dialog berfungsi untuk menghubungkan narasi suatu cerita. 

 

Wajib pajak : Bayar pajak nggak ya? 

Devil : Ngapain bayar pajak? Paling juga dikorupsi sama 

pemerintah. 

Angel : Hey, warga Negara Indonesia yang baik itu taat 

bayar pajak. 

Devil : Ah, tapi akhir – akhir ini banyak kaasus 

penyalahgunaan uang pajak rakyat, ngapain bayar 

pajak kalau cuma bakal dikorupsi sama pemerintah.  

Angel : Gini lho, itu semua hanya pekerjaan oknum – 

oknum tertentu saja, bukan dari pemerintah, itu 

semua kerjaannya oknum – oknum yang tidak 

bertanggung jawab, makan  uang pajak rakyat. 

Devil : Masa? Buktinya apa? 

Angel : Kalau mau bukti, silahkan datang langsung ke 

dirjend pajak, tanyakan kepada petugas pajak, untuk 

apa saja alokasi dana pajak tersebut. Gini ya saya 

kasih tau, dana pajak dari rakyat itu digunakan untuk 

pendanaan BOS, bantuan rumah sakit, pendanaan 

jalan, pemerataan pembangunan, dan masih banyak 

lagi, yang jelas itu semua demi kepentingan rakyat. 

Udah sana bayar pajak, warga Negara Indonesia 

yang baik itu taat bayar pajak! 

Wajib pajak : Bayar pajak, ah! 
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Storyboard 

Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan 

sesuai naskah yang membentuk rancangan – rancangan pada waktu 

produksi / shooting. 

 
Gambar 2 Storyboard 1 

 
Gambar 3 Storyboard 2 

 

 
Gambar 4 Storyboard 3 

 

Perancangan Media Promosi 

Perancangan media promosi diperlukan untuk pendukung video 

ILM. Media promosi yang akan dibuat poster, flyer, dan leaflet.  

Ilustrasi gambar pada poster dengan tagline “Pajak Pasti untuk 

Pembangunan”, dan slogan pajak “Bayar Pajak itu Hebat” yang 

diperoleh dari Pak Wahid, bagian Humas Dirjend Pajak. Tagline 
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menggunakan tipografi san serif agar lebih tegas dan mudah dibaca 

oleh masyarakat. Namun, pada leaflet dan flyer, menggunakan logo 

maskot sensus pajak untuk mensosialisasikan sensus pajak. Beberapa 

media promosi yang akan dibuat adalah sebagai berikut :  

Poster 

Poster sebagai penunjang periklanan yang sangat strategis 

karena dapat dipasang dimana saja. Selain itu poster dipilih 

karena lebih tahan lama dan orang akan bisa lebih lama dalam 

membaca dan memahami pesan yang ingin disampaikan. 

Pemilihan media poster ini terkesan lebih fleksibel, bentuknya 

yang simple dan mudah ditemui menyebabkan siapapun yang 

lewat dapat melihat, membaca dan mengamatinya. Selain itu 

ukurannya juga cukup besar A3 sehingga dapat memuat ilustrasi 

dengan maksimal. Desain menonjolkan ilustrasi yang didukung 

text, agar dapat menarik perhatian pembaca. Selain itu diperkuat 

logo yang ditempatkan di bagian bawah. Rancangan layout poster 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5  Desain Layout Poster 

Leaflet 

Alasan pemilihan media leaflet merupakan salah satu media 

yang termasuk dalam golongan selebaran. Leaflet adalah 

lembaran kertas cetak yang dapat dilipat menjadi dua halaman 

atau lebih. Leaflet dibuat dalam bentuk persegi panjang yang 

dapat dilipat menjadi dua bagian, yang berisi tentang sosialisasi 

dan penyuluhan pajak. Berikut rancangan layout leaflet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Gambar 6 Desain Layout Leaflet 

Flyer 

Flyer juga merupakan golongan selebaran. Bentuknya lebih 

kecil dibandingkan dengan golongan selebaran yang lain, 

Headline 

Ilustrasi 

Logo 

Isi 
headline 

ilustrasi 

Logo  alamat 
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sehingga sangat efektif dan dapat dengan mudah disebarluaskan 

kepada masyarakat. Walaupun ukurannya kecil, media ini mampu 

menarik minat konsumen. Konsep desain bentuk yang digunakan 

adalah persegi panjang, desainnya menonjolkan isi dari flyer itu 

sendiri dengan isi sosialisasi dan penyuluhan pajak. Berikut 

rancangan desain layout flyer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Gambar 7 Desain Layout Flyer 

Setelah semua perancangan komunikasi visual telah selesai, 

kemudian semuanya dicetak dan di sosialisasikan kepada 

masyarakat agar masyarakat lebih taat membayar pajak. 

     

3. Hasil Implementasi dan Pembahasan 

Hasil perancangan Komunikasi Visual tentang Pajak 

diimplementasikan dengan menggunakan video dan media promosi 

sebagai sarana pendukung sosialisasi. 

Video Iklan Layanan Masyarakat 

     Openning video ILM ini bermula dari seorang wajib pajak yang 

sedang membaca berita tentang korupsi pajak melalui ponsel. Data 

verbal yang ingin disampaikan adalah seseorang yang sedang minum 

kopi pada pagi hari di  rumahnya yang mewah. Data visual yang 

disampaikan adalah, penempatan talent pada bagian tengah suatu meja 

makan, dan close up ponsel yang menandakan talent sedang membaca 

berita. Tampilan video ILM dapat dilihat pada gambar 12 dan 13.  

                    

 
   Gambar 12  Tampilan video ILM 1 
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Gambar 13 Tampilan video ILM 2 

Data verbal tampilan video pada gambar 14 yaitu, terlihat 

reminder melalui ponsel smartphone mengenai pembayaran pajak. 

Data visualnya adalah, ponsel blackberry smartphone yang sedang 

dipegang tangan kanan, karena blackberry dapat mempermudah 

komunikasi dalam bekerja, sedangkan tangan kiri talent memegang 

ponsel android yang digunakan untuk membaca berita, karena ponsel 

ini dapat mempermudah dalam browsing. 

 
Gambar 14 Tampilan video ILM 3 

Data verbal tampilan video ILM pada gambar 15 yaitu, talent 

yang masih ragu – ragu untuk membayar pajak karena takut kalau 

pajak nantinya akan di korupsi oleh pemerintah. Data visualnya 

adalah, penempatan talent pada bagian tengah suatu meja makan, 

karena nanti di sisi kiri dan kanan talent akan ada angel dan devil. 

 
Gambar 15 Tampilan video ILM 4 

Data verbal tampilan video ILM pada gambar 16 yaitu, muncul 

devil yang mempengaruhi si wajib pajak untuk tidak membayar pajak, 

karena mungkin saja uang pajak dikorupsi oleh pemerintah. Data 
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visualnya adalah, devil yang berdiri di sisi kiri talent dengan 

menggunakan baju biru gelap, penempatan di sisi kiri karena kiri 

merupakan contoh hal jelek. 

 
  Gambar 16 Tampilan video ILM 5 

Data verbal tampilan video ILM pada gambar 17 yaitu muncul 

juga angel yang meyakinkan si wajib pajak, karena pajak itu untuk 

rakyat, untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Data visualnya 

adalah, angel yang berdiri di sisi kanan talent dengan menggunakan 

seragam lengkap petugas pajak, penempatan di sisi kanan, karena 

kanan merupakan contoh hal baik. 

 
  Gambar 17 Tampilan video ILM 6 

Data verbal tampilan video ILM pada gambar 18 yaitu terjadi 

perdebatan antara angel dan devil mengenai korupsi pajak dan alokasi 

dana pajak rakyat. Data visualnya adalah, seorang talent dengan raut 

muka yang sedang berfikir keras, dengan diapit angel dan devil yang 

sedang berdebat. 

 
Gambar 18 Tampilan video ILM 7 
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Data verbal tampilan video ILM pada gambar 19 dan 20 yaitu si 

wajib pajak mulai memikirkan tentang manfaat membayar pajak, 

kemudian ia  memutuskan mana yang seharusnya dipilih, yaitu 

membayar pajak. Si wajib pajak pun kemudian  bergegas untuk 

membayar pajak. Data visualnya adalah close up shoot raut muka 

talent yang sedang berfikir, dan medium shoot untuk gambar 20 yang 

menunjukkan talent siap – siap untuk pergi membayar pajak. 

 
Gambar 19 Tampilan video ILM 8 

 
                Gambar 20 Tampilan video ILM 9 

 

Pembahasan Media Promosi 

Poster 

Poster Iklan Layanan Masyarakat tentang pajak ini, data verbal 

berisi tentang sebuah kota yang terbangun dari dana pajak. Hal ini 

meyakinkan masyarakat tentang alokasi dana pajak yang 

sesungguhnya. Sedangkan data visualnya adalah layout poster Iklan 

Layanan Masyarakat yang meliputi headline pada bagian atas yang 

bertuliskan “Pajak pasti untuk pembangunan”, tagline yang berisi 

“Dana pajak dari rakyat digunakan untuk pendanaan BOS, bantuan 

Rumah Sakit, pendanaan jalan, pemerataan pembangunan, dan masih 

banyak pembangunan – pembangunan untuk memajukan negeri”, dan 

slogan pajak “Bayar Pajak Itu HEBAT!”, kemudian ilustrasi pada 

bagian tengah berupa kota yang taat pajak, serta penataan logo pada 

bagian bawah poster. Poster menggunakan huruf san serif agar mudah 

terbaca, dan menggunakan warna dasar biru karena biru merupakan 

ciri khas kantor dinas pajak. Poster Iklan Layanan Masyarakat dapat 

dilihat pada gambar 21. 

                      

 



 

 

21 

 

 

 
Gambar 21 Poster ILM 

Flyer 

Flyer pada ILM tentang pajak ini, data verbal berisi tentang 

sensus pajak Nasional. Data visualnya adalah headline pada bagian 

atas yang bertuliskan “Ayo peduli pajak”, kemudian ilustrasi yang 

menggambarkan tentang pembangunan fasilitas kota, gambaran 

beberapa wajib pajak, serta maskot sensus pajak. Pada bagian bawah, 

terdapat slogan pajak “Sukseskan Sensus Pajak Nasional, Bangga 

bayar Pajak”. Flyer menggunakan huruf san serif, dan juga warna 

dominan biru karena warna biru adalah warna ciri khas kantor dinas 

pajak. Flyer Iklan Layanan Masyarakat dapat dilihat pada gambar 22. 

 

 
Gambar 22 Flyer ILM 

Leaflet 

Leaflet pada ILM tentang pajak ini, data verbal berisi tentang 

sensus pajak Nasional. Data visualnya adalah headline pada bagian 

atas sisi kanan yang bertuliskan sensus pajak nasional“, kemudian di 

bawahnya maskot sensus pajak, lalu ada slogan pajak “ayo peduli 

pajak”. Pada bagian sisi kiri dan sisi kanan dalam leaflet berisi tentang 

sensus pajak. Leaflet menggunakan huruf san serif, dan juga warna 
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dominan biru karena warna biru adalah warna ciri khas kantor dinas 

pajak. Flyer Iklan Layanan Masyarakat dapat dilihat pada gambar 23. 

 
Gambar 23 Leaflet ILM 

 

Hasil Pengujian 

Setelah tahap implementasi selesai, tahap selanjutnya adalah 

melakukan pengujian video ILM beserta pendukung sosialisasinya 

dengan menggunakan kuesioner. Pengujian aplikasi dilakukan pada 30 

kuesioner diberikan kepada Staff  Dirjend Pajak Salatiga, dan 30 

kuesioner diberikan kepada masyarakat Kota Salatiga yang bekerja 

sebagai PNS, pegawai swasta, dan pemilik toko. Kuesioner dibagi 

menjadi dua bagian, pertama kuesioner A yang berisi tentang seberapa 

masyarakat mengetahui tentang ILM. Kedua,kuesioner B berisi 

tentang jawaban masyarakat setelah melihat video ILM dan juga 

sosialisasinya. 
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             Gambar 29 adalah Diagram hasil kuisioner A oleh staff 

Dirjend Pajak. Hasil tersebut dibuat dalam bentuk diagram dengan 

penjelasan seperti berikut : 

          Jawaban A : 50 dari 150 (50/150*100%) = 33% 

  Jawaban B : 47 dari 150 (47/150*100%) = 31% 

   Jawaban C : 31 dari 150 (31/150*100%) = 21% 

  Jawaban D : 15 dari 150 (10/150*100%) = 10% 

  Jawaban E : 7   dari 150 (7/150*100%)   =  5% 

Berdasarkan gambar 29, diperoleh data 64%  staff Dirjend 

Pajak menjawab mengetahui tentang iklan layanan masyarakat, 

sehingga Dirjend Pajak Salatiga perlu memiliki video iklan layanan 

masyarakat sehingga  dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk membayar pajak. 

Setelah selesai mengisi kuesioner A, staff Dirjend Pajak akan 

memperlihatkan video iklan layanan masyarakat beserta 

sosialisasinya, setelah itu mengisi kuesioner B. 
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Gambar 30 adalah diagram hasil kuisioner B oleh staff 

Dirjend Pajak. Hasil tersebut dibuat dalam bentuk diagram dengan 

penjelasan seperti berikut : 

Jawaban A : 150 dari 300 (150/300*100%) = 50% 

Jawaban B : 114 dari 300 (119/300*100%)  = 38% 

Jawaban C :  35 dari 300  (31/300*100%)   = 12% 

    Jawaban D : 1 dari 300    (0/300*100%)     =  0% 

Jawaban E : 0 dari 300     (0/300*100%)     = 0% 

Berdasarkan gambar 30, diperoleh data sebanyak 88% staff 

Dirjend Pajak menjawab bahwa video ILM beserta sosialisasinya 

menarik dan dapat membantu Dirjend Pajak dalam mensosialisasikan 

pajak. 

     Gambar 31  Diagram Hasil Kuisioner A Masyarakat Kota Salatiga 
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Gambar 31 adalah diagram hasil kuisioner A masyarakat 

Kota Salatiga. Hasil tersebut dibuat dalam bentuk diagram dengan 

penjelasan seperti berikut : 

Jawaban A : 56 dari 150 (56/150*100%) = 37 % 

Jawaban B : 42 dari 150 (42/150*100%) = 28% 

Jawaban C :17 dari 150 (17/150*100%) = 11 % 

Jawaban D : 19 dari 150 (19/150*100%) = 13% 

Jawaban E : 16  dari 150 (16/150*100%) = 11% 

 Berdasarkan gambar 31, diperoleh 65% masyarakat Kota Salatiga 

menjawab mengetahui tentang iklan layanan masyarakat. 

  Tabel 4 Hasil  Kuisioner  B Masyarakat Kota Salatiga 
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Gambar 32 adalah diagram hasil kuisioner B oleh masyarakat 

Kota Salatiga. Hasil tersebut dibuat dalam bentuk diagram dengan 

penjelasan seperti berikut : 

Jawaban A : 177 dari 300 (177/300*100%) = 59% 

Jawaban B : 99 dari 300 (99/300*100%)    = 33% 

Jawaban C :  23 dari 300  (23/300*100%)  = 7.67% 

Jawaban D : 1 dari 300 (1/300*100%) = 0.33% 

Jawaban E : 0 dari 300 (0/300*100%) = 0% 

Berdasarkan gambar 32 , diperoleh data sebanyak 92% 

Masyarakat Kota Salatiga menjawab bahwa video iklan layanan 

masyarakat beserta sosialisasinya menarik dan dapat membantu 

Dirjend pajak dalam meyakinkan masyarakat untuk tepat waktu dan 

tidak ragu – ragu dalam membayar pajak. 

Dari hasil evaluasi melalui penyebaran kuisioner maka 

penulis dapat menyimpulkan : 

 Sebagian masyarakat Kota Salatiga dan staff Dirjend 

Pajak cukup mengetahui tentang Iklan Layanan 

Masyarakat. 

 Perancangan komunikasi visual iklan layanan 

masyarakat tentang pajak membantu dalam 

menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar 

pajak. 

 Video iklan layanan masyarakat menarik dilihat dari 

segi ilustrasi dan sinematografi. 

 Penggunaan warna pada poster, flyer, leaflet, dan 

merchandise menarik dan telah sesuai dengan standar 

warna dari Dirjend Pajak. 

 Perancangan komunikasi visual iklan layanan 

masyarakat tentang pajak ini mudah diterima oleh 

masyarakat. 

Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik  

kesimpulan bahwa perancangan komunikasi visual iklan layanan masyarakat 

pajak dan disertai dengan merchandise dapat membantu Dirjend Pajak 

dalam mensosialisasikan fungsi dan alokasi pajak kepada masyarakat. 
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Berdasarkan hasil pengujian yang berupa kuesioner, perancangan 

komunikasi visual iklan layanan masyarakat tentang pajak yang telah 

diimplementasikan telah dapat menarik minat masyarakat karena mudah 

diterima dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya, dan masyarakat 

membayar pajak pada khusunya. 

Pengembangan perancangan komunikasi visual iklan layanan masyarakat 

tentang pajak ke depan, dapat labih diperinci mengenai materi pajak yang 

akan disosialisasikan, agar masyarakat bisa lebih mengerti tentang pajak apa 

saja yang harus dibayar. 
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