
ANIMASI dalam MEDIA 
KOMUNIKASI VISUAL



Why Animation?



1. Animasi sebagai media yang paling dinamis

• Animasi merupakan sebuah media 
ekspresi yang paling dinamis bagi
orang-orang kreatif (Paul Wells, 2006)

• Ketika seseorang ingin meng-explore 
dan mengekspresikan seluruh ide 
kreatifnya, dengan menggunakan
media animasi ide kreatif tersebut
menjadi sangat mungkin untuk
diwujudkan



Animasi sangat berpotensi untuk dikembangkan, mengingat adanya
keterbatasan pada konsep dari film live action baik itu dari segi

subjektivitas, budaya maupun kendala teknis yang lain
Dengan animasi, konsep-konsep yang tidak mungkin diaplikasikan

pada film, menjadi sangat mungkin dengan adanya animasi
Selain itu, dewasa ini animasi dapat diterima dari segala kalangan, 

baik muda atau orang tua, tidak peduli apapun etnis, gender, agama 
maupun daerah dari penonton



2. Animasi dapat Menggambarkan Berbagai
Proses

• Animasi dapat
menggambarkan proses 
dan hubungan yang 
bersifat abstrak yang sulit
digambarkan

• Contoh seperti proses 
neorologika yang 
merespon emosi yang 
mememerintahkan otak, 
dll





3. Animasi dapat Menyederhanakan
Berbagai Proses

• Animasi dapat
menyederhanakan berbagai
proses, ide, organisasi dan
struktur yang tadinya cukup
rumit

• Contoh: system aliran listik, 
system transmisi suara dan
lainnya



4. Animasi dapat mengurangi/menghilangkan
masalah alergi/jijik terhadap suatu objek

• Animasi dapat mengurangi/menghilangkan
masalah alergi/jijik terhadap suatu objek

• Animasi dapat menjadi solusi untuk
menampilkan objek-objek yang secara
etika/perasaan tidak layak atau patut untuk
ditampilkan melalui video live action

• Contohnya seperti ketika ingin
menginformasikan tenatang sistem reproduksi
untuk keperluan ilmu pengetahuan





5. Rekreasi Masa Lalu dan Masa Depan

• Animasi dapat dipergunakan untuk melihat
kejadian masa lalu secara detail dan jelas, baik
yang benar-benar terjadi atau bahkan tidak
pernah dialami manusia sama sekali

• Dengan berdasar bukti-bukti sejarah masa lalu
atau hasil penelitian tentang prediksi-prediksi
masa depan, para animator mampu
memvisualkan kejadian masa lalu ataupun
masa depan menjadi seperti tampak nyata

• Contoh seperti pada film Jurasic Park yang 
mampu memvisualkan kehidupan berjuta
tahun yang lalu





6. Persembahan Isyarat Visual

• Isyarat visual dapat
dianimasikan dengan petunjuk
panah, lingkaran, titik dan
garis, ataupun blok-blok warna

• Contohnya pada beberapa
animasi infografis yang 
menjelaskan tentang info 
cuaca, peta, dan sebagainya





7. Animasi untuk Analogi Visual

• Untuk memahami proses 
sebuah system tertentu yang 
abstrak atau berukuran sangat
kecil tentunya cukup sulit, 
dengan menggunakan animasi
proses tersebut dapat
dianalogikan melalui sebuah
realitas yang lebih mudah
untuk dipahami



8. Membangun karakter animasi untuk
memperkuat sebuah informasi/ide

• Figur/karakter dalam animasi dapat dijadikan perwujudan sebuah
gambaran ide/informasi sebuah produk atau tempat tertentu

• Contohnya pada animasi iklan komersial yang didalamnya terdapat
karakter yang menjadi mascot produk komersial tersebut yang mana
karakter tersebut memuat informasi secara tersiat tentang konsep
informasi produk tersebut

• Contoh: karakter Paddle Pop Lion

https://paddle-pop-adventures.fandom.com/id/wiki/Paddle_Pop_Lion


Animasi sebagai media komunikasi visual



Animasi Bumper



Animasi Komersial



Animasi ILM



Animasi Infografis



Animasi Simulasi



Animasi Interaktif/Game



Animasi Maskot



Animasi Film




