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BAB II 

KAJIAN MASALAH 
 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 
 
 

Tinjauan teori membahas tentang beberapa materi ilmu yang bersifat 

teoritis berdasarkan dari referensi pengetahuan kepustakaan yang telah 

disesuaikan untuk kepentingan penulisan yang berfungsi mendukung dan 

memperjelas tentang hal-hal penting yang menjadi landasan dari bidang 

ilmu Desain Komunikasi Visual sesuai dengan tema kampanye yang 

diangkat. Pembahasan ditekankan pada pengertian secara umum dan 

penerapan praktisnya, elemen-elemen penting dan bagaimana kesesuaian 

sebuah bentuk kampanye dengan masalah yang diangkat. 

 

2.1.1    Komunikasi 
 

Manusia dalam berkomunikasi dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran dan 

perasaannya, harapan ataupun pengalamannya kepada orang lain. 

Proses transfer dan penerimaan simbol-simbol maupun lambang-

lambang yang mengandung arti dan makna tertentu sesuai dengan 

simbol maupun lambang tersebut terdapat dalam komunikasi. 

Simbol maupun lambang dalam komunikasi merupakan renungan 

dari semua pikiran, perasaan, harapan-harapan, kekecewaan, 

kecemasan dan sebagainya. Simbol dan lambang tersebut ditransfer 

maupun yang diterima haruslah mempunyai atau diberi arti yang 

sama oleh pemakai lambang tersebut, agar komunikasi yang 

tercipta dapat dipahami. Proses komunikasi, selain secara 

interpersonal atau face to face dapat pula melalui media. Media ini 

dikenal sebagai media massa seperti pers, televisi, radio dan film. 
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Media massa yang dapat mencapai massa, sejumlah orang yang 

tidak terbatas, seperti telepon, telegraf, satelit komunikasi ataupun 

komunikasi elektronik (Riyono Praktikto, Komunikasi 

Pembangunan, Alumni Offset, 1986:49). 

Jenis komunikasi mempunyai syarat-syarat yang berbeda 

untuk mencapai target yang dikehendakinya. Tujuan komunikasi 

dibedakan atas tujuan informasional, instruksional, persuasif dan 

entertaint. Proses komunikasi informasional membutuhkan empat 

langkah, antara lain:  
 

1. Menarik Perhatian terhadap Pesan 

Pesan yang dipilih dan ingin disampaikan kepada 

khalayak dilakukan secara komprehensif, dan keputusan pesan 

apa yang dipilih harus mempertimbangkan berbagai aspek, 

sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh 

khalayak. Pesan tidak berarti bila pesan tersebut ternyata 

bukanlah informasi yang dibutuhkan oleh khalayak. 
 

2. Pesan dapat Diterima 

Khalayak sangat selektif dalam memilih pesan dan 

informasi yang didapat, karena semakin banyaknya pesan yang 

disampaikan oleh para komunikator, sehingga khalayak 

memungkinkan untuk memilihnya. Pesan yang sesuai dengan 

kebutuhanlah yang akan mereka ingat.  
 

3. Interpretasi Khalayak terhadap Pesan Sejalan  

Respon yang sesuai dengan yang diharapkan oleh 

komunikator terhadap pesan yang diterima khalayak adalah 

tujuan komunikasi. Respon tersebut merupakan hasil dari 

sejalannya interpretasi khalayak dengan komunikator. 

Interpretasi yang berbeda antara komunikator dan komunikan 

terhadap pesan maupun informasi adalah bukti gagalnya 

sebuah proses komunikasi. Interpretasi yang berbeda bisa 
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disebabkan oleh pemahaman yang kurang dari komunikator 

terhadap karakteristik dan kebutuhan khalayak akan pesan.  
 

4. Pesan Digunakan Khalayak  

Pesan akan diingat bila disampaikan dengan menarik 

dan sesuai kebutuhan khalayak, dan suatu saat nanti akan 

digunakan ketika mereka membutuhkannya. Efektivitas pesan 

dapat dikatakan berhasil atau tidaknya adalah ketika khalayak 

yang merupakan ’sasaran’ memutuskan untuk menerima pesan 

dan menggunakannya sebagai referensi dalan kehidupannya 

sehari-hari. 

Komunikasi sebagai sebuah proses, diperkenalkan 

menjadi sebuah model komunikasi yang kemudian dikenal 

sebagai model Lasswell (SMRCE), yaitu antara lain: 
 

a) Sumber Pesan (Source) 

Penyampai pesan kepada khalayak disebut Source 

atau sumber pesan. Sumber pesan adalah individu ataupun 

institusi yang harus menampilkan kredibilitas yang tinggi di 

mata khalayak. Daya tarik sumber biasanya berkaitan 

dengan aspek kesukaan dan aspek kesamaan khalayak 

terhadap sumber. Khalayak cenderung setuju dengan 

sumber pesan  yang disukainya.  

b) Pesan (Message) 

“Makna bukan terletak pada sumber, namun pada 

pesan”. Makna dari pernyataan tersebut harus 

memperhatikan karakteristik pesan sebagai faktor penting 

untuk mempengaruhi penerimaan khalayak terhadap pesan 

dan gagasan. 
 

c) Penerima Pesan (Receiver) 

Faktor utama lainnya dalam proses komunikasi 

adalah penerima pesan. Konsepsi yang ada saat ini menilai 

bahwa khalayak merupakan sekumpulan orang yang aktif 
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melakukan pemilihan terhadap informasi yang ditujukan 

pada mereka.  
 

d) Saluran atau Media (Channel) 

Komponen penting dalam sebuah program 

komunikasi yang merupakan salah satu penentu efektif 

tidaknya program tersebut adalah pemilihan media 

penyampai pesan. Ragam bentuk media dapat digunakan 

dalam suatu proses komunikasi. 
 

e)  Respon Khalayak (Effect) 

Efek atau respon khalayak terhadap program 

komunikasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh khalayak sasaran setelah mereka menerima pesan. 

Respon khalayak terhadap pesan cukup beragam, 

penerimaan dengan melakukan apa yang dianjurkan oleh 

pesan, bersikap netral, bersikap apatis/acuh terhadap pesan 

karena kurang sesuai dengan kebutuhan, atau bahkan 

menolak pesan karena dianggap mengganggu kepentingan 

mereka (Harold Laswell D. The Structure and Function of 

Communications, University of Illionis Press, 1960).  

 

2.1.1.1 Komponen Komunikasi 
 

Komponen dalam komunikasi sangat 

dibutuhkan agar tujuan dari komunikasi tersebut 

tercapai. Komponen tersebut meliputi: 
 

1.   Sumber Pesan 

Sumber dalam komunikasi memegang 

peranan penting untuk pencapaian komunikasi yang 

efektif. Teori yang ada menyatakan bahwa untuk 

dapat mempengaruhi penerima, sumber yang 

ditampilkan memiliki kredibilitas yang tinggi, 

biasanya karakteristik sumber mempengaruhi 
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penerimaan pesan awal, dan memiliki efek yang 

memadai dalam waktu jangka pendek (Cutlip Scot 

M. & Center A.H, Effective Public Relations Edisi 

Ke enam, Prentice Hall, 1994).  
 

2. Pesan  

Variabel pesan dalam komunikasi, cukup 

penting untuk mendapatkan perhatian, diantaranya 

faktor gaya pesan, himbauan pesan yang biasanya 

berupa himbauan rasional dan emosional, 

pengulangan pesan, kesimpulan dalam pesan,  

pengorganisasian pesan dan kejelasan pesan 

(Wilcox D.L, Ault P.H & Agee W.K, Public 

Relations Strategies and Tactics, College Publisher,  

237:1995). 
 

3. Media  

Komponen penting dari program komunikasi 

yang dijalankan merupakan hal yang berkaitan 

dengan media atau saluran yang akan digunakan 

untuk menyampaikan pesan. Situasi komunikasi 

dapat dibedakan menjadi komunikasi pribadi dan 

komunikasi publik. Komunikasi pribadi dapat 

mengambil bentuk tatap muka, misalnya dengan 

percakapan, intropsed, menggunakan telepon 

maupun surat. Komunikasi publik bisa terjadi dalam 

bentuk tatap muka assambled yang kemudian bisa 

berupa pertemuan dan pidato. Komunikasi publik 

dapat juga terjadi dalam bentuk non-assambled  

dengan menggunakan radio, surat kabar maupun 

televisi. Metode atau saluran komunikasi yang 

digunakan, biasanya melewati sejumlah 

pertimbangan seperti biaya yang tersedia, 

keterampilan dalam penggunaan saluran yang ada, 
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baik perusahaan maupun publik, dampak yang 

diinginkan, relevansi saluran dan respon yang 

diharapkan terhadap informasi yang disampaikan 

(Wilburn Schramn, The Process and Effect of 

Mass Communications, 1971).   
 

4. Penerima Pesan 

Teori awal tentang khalayak media massa 

mengkonsepsikan khalayak sebagai kumpulan 

manusia yang pasif, yang sangat mudah dibujuk 

melalui pesan pesan komunikasi massa. Teori 

tersebut kurang menggambarkan realita tentang 

publik sasaran pada saat ini. Konsepsi yang muncul 

saat ini berkaitan dengan khalayak komunikasi 

massa adalah bahwa mereka merupakan kumpulan 

orang yang aktif melakukan pemilihan terhadap apa 

yang akan dilihat dari suatu media, selektif dalam 

memilih maupun menyimpan pesan-pesan yang 

mereka terima dari media.  

 

2.1.1.2 Strategi Komunikasi 
 

Strategi pada hakikatnya adalah perancangan 

dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan, serta 

dalam mencapai tujuan tersebut, strategi selain hanya 

berfungsi sebagai peta untuk menunjukkan jalan, 

berfungsi juga menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya. Strategi komunikasi yang merupakan 

paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen 

komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu 

menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis 

harus dilakukan.  
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Komunikasi merupakan proses yang rumit. 

Strategi komunikasi yang disusun hendaknya 

diperlukan suatu pemikiran dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat.  

1. Mengenali Sasaran. 

  Target sasaran program komunikasi harus 

melewati penelitian yang tepat karena sangat 

berpengaruh pada hasil komunikasi nantinya. 

Tujuan komunikasi tersebut saling bergantung satu 

sama lain, apakah khalayak hanya sekedar untuk 

mengetahui (metode informatif), atau khalayak 

melakukan tindakan tertentu (metode persuasif dan 

instruktif). Faktor kerangka referensi khalayak 

(frame of reference) dan faktor situasi kondisi 

apapun tujuannya, metodenya, dan berapa pun 

sasarannya, komunikan harus diperhatikan. 
 

2. Pemilihan Media Komunikasi. 

  Ragam dan banyaknya media komunikasi, 

mengharuskan kita untuk selektif dalam memilih 

media apa yang nantinya akan kita gunakan sebagai 

media penyampai pesan. Sasaran komunikasi yang 

akan kita capai hendaknya melewati proses 

pemilihan salah satu atau gabungan dari beberapa 

media, tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, 

pesan yang disampaikan, dan teknik yang akan 

digunakan. Media terbaik yang akan digunakan 

akan berfungsi dengan masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan.  
 

3. Pengkajian Tujuan Komunikasi. 

  Pesan komunikasi memiliki tujuan tertentu, 

entah itu teknik yang akan digunakan seperti teknik 

informasi, teknik persuasi, atau teknik instruksi. 
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Tujuan komunikasi direncanakan secara 

komprehensif. Tujuan yang kurang spesifik justru 

akan menyulitkan ketika akan memutuskan siapa 

yang akan menjadi khalayak sasaran, termasuk 

substansi pesan, karakteristik khalayak, media yang 

akan digunakan dan pertimbangan lainnya. 
 

4. Peranan Komunikator  

  Peran seorang komunikator ketika hendak 

melakukan sebuah komunikasi akan menjadi efektif 

apabila seorang komunikator menimbulkan daya 

tarik serta memiliki kredibilitas yang tinggi untuk 

menumbuhkan kepercayaan di mata khalayak: 
 

a. Daya Tarik Sumber 

Komunikator akan berhasil dalam 

komunikasi jika mampu pengubah sikap, opini 

dan perilaku melalui mekanisme daya tarik 

pihak komunikan merasa bahwa komunikator 

ikut serta dengan dirinya. Komunikan merasa 

ada kesamaan dengan komunikator, sehingga 

komunikan bersedia menuruti isi pesan yang 

disampaikan komunikator. Aspek antara 

komunikator dan komunikan juga merupakan 

faktor yang dapat mendekatkan. 
 

b. Kredibilitas Sumber 

Profesi atau keahlian yang dimiliki 

komunikator banyak berkaitan dengan 

kepercayaan, yang berkaitan dengan kinerja 

komunikator di masa lalu. Latar belakang yang 

baik komunikator di mata khalayak secara 

langsung akan menumbuhkan kepercayaan dan 
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menerima terhadap pesan-pesan yang mereka 

sampaikan.  

 

 

 

2.1.2     Psikologi 
 
 

Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang serba kurang 

tegas. Psikologi mengalami perubahan, berkembang untuk 

mencapai kesempurnaan. Psikologi yang sifatnya abstrak, 

membuat kita kurang dapat mengetahui jiwa secara wajar, 

melainkan kita hanya dapat mengetahui gejala-gejala yang 

menyertainya. Jiwa adalah sesuatu yang tidak tampak, tidak dapat 

dilihat oleh panca indra kita. Hakikat jiwa, tidak seorangpun dapat 

mengetahuinya. Manusia dapat mengetahuinya melalu tingkah laku 

yang merupakan kenyataan jiwa yang dapat kita hayati dari luar.  

 

2.1.2.1      Psikologi Komunikasi 
 

Psikologi juga meneliti kesadaran dan 

pengalaman manusia. Psikologi terutama mengarahkan 

perhatiannya pada perilaku manusia dan mencoba 

menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan 

perilaku tersebut. Sosiologi melihat komunikasi pada 

interaksi sosial, filsafat pada hubungan manusia dengan 

realitasnya, psikologi pada perilaku individu 

komunikan.  

Psikologi pada komunikasi menggunakan 4 

(empat) ciri pendekatan, diantaranya penerimaan 

stimuli secara indrawi (sensory reception of stimuli), 

proses yang mengantar stimuli dan respon (internal 

mediation of stimuli), prediksi respon (predictions of 

response) dan peneguhan respon (reinforcement 
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response). Psikologi melihat komunikasi dimulai 

dengan dikenai masukan kepada organ-organ 

pengindraan kita berupa data. Stimuli berbentuk orang, 

pesan, suara, warna dan berbagai hal yang 

mempengruhi indra kita.  

 

2.1.2.2      Psikologi Kampanye 
 

 

Daya tarik komunikator (sumber) merupakan 

salah satu faktor penentu sukses tidaknya sebuah 

program kampanye. Daya tarik ini biasa digunakan 

untuk mengefektifkan pesan pesan yang disampaikan. 

Daya tarik komunikator pada sebuah program 

kampanye diarahkan pada identifikasi psikologis 

sebagai daya tarik seseorang yang didasarkan pada 

kesamaan (similarity) nilai atau karakter pribadi. 

Khalayak dan pembaca memiliki kemiripan dalam 

berbagai hal, sehingga meningkatkan daya tarik yang 

membuat upaya persuasif menjadi lebih efektif. 

Psikologi yang telah diteliti menunjukkan bahwa daya 

tarik kesamaan mempengaruhi penilaiaan khalayak atas 

kredibilitas sumber informasi. Respon positif 

kebanyakkan orang diberikan terhadap apa yang 

dianggap orang lain baik yang sama umurnya, 

gendernya, kelas sosialnya, kepribadiannya atau 

kelompoknya. 

 

2.1.3    Kampanye 
 

Plau dan Parrot (Persuasive Communication Campaign, 

Allyn and Bacon Publications: 1993) mendefinisikan kampanye 

sebagai suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan 

berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu 
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dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah 

ditetapkan.  

 

2.1.3.1      Jenis Kampanye 
 

Kampanye pada prinsipnya adalah 

membicarakan motivasi yang melatarbelakangi 

diselenggarakannya sebuah program kampanye. 

Motivasi tersebut pada selanjutnya menentukan arah 

kemana kampanye akan digerakkan dan apa tujuan yang 

akan dicapai. Kampanye yang dipilih hendaknya 

digunakan disesuaikan dengan kebutuhan, karena 

pemilihan ini sangat erat kaitannya dengan pesan 

kampanye dan tujuan kampanye. Motivasi dan tujuan 

kampanye saling terkait satu sama lain. Jenis atau tipe 

kampanye berdasarkan tujuannnya dapat dibagi 

menjadi: 
\ 

1. Kampanye Perubahan Perilaku Individu 

 Tipe kampanye ini dapat disebut pula 

sebagai informasi publik atau kampanye pendidikan 

publik. Kampanye ini dilakukan untuk merubah 

perilaku publik yang digunakan untuk menjawab 

masalah-masalah sosial yang terjadi dalam 

lingkungan masyarakat dimana individu itu berada.  

 
2.1.3.2       Model Kampanye 

 

Model kampanye yang dibahas dalam literatur 

komunikasi umumnya memusatkan perhatian pada 

penggambaran tahapan proses kegiatan kampanye. 

Model kampanye yang akan diuraikan disini meliputi, 

Model Komponensial Kampanye, Model Kampanye 

Ostergaard, The Five Functional Stages Development 
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Model, The Communicative Function Model, Model 

Kampanye Nowak dan Warneryd, dan The Diffutions of 

Innovations Model. 
 

1. Model Komponensial Kampanye 

Model ini mengambil komponen-komponen 

pokok yang terdapat dalam suatu proses pengiriman 

dan penerimaan pesan-pesan kampanye. Unsur yang 

terdapat didalamnya meliputi sumber kampanye, 

saluran, pesan, penerima kampanye, efek dan 

umpan balik. Unsur ini harus dipandang sebagai 

satu kesatuan yang mendeskripsikan dinamika 

proses kampanye. Model tersebut digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 
 

                        Diagram 2.1 Model Komponensial Kampanye 
                        Sumber: Kampanye Public Relations,  
                                       Ruslan Rosady, PT  Raja  
                                       Grafindo Persada (2000) 

 

Model kampanye di atas digambarkan 

bahwa sumber (campaign makers) memiliki peran 

yang dominan. Aktif mengkonstruksi pesan yang 

ditujukan untuk menciptakan perubahan pada diri 
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khalayak (compaign receivers). Pesan tersebut 

disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi 

seperti media massa, media tradisional atau saluran 

personal. Pesan yang  diterima khalayak diharapkan 

memunculkan efek perubahan pada diri mereka. 

Efek perubahan yang terjadi atau tidak terjadi 

tersebut dapat diidentifikasi dari umpan balik yang 

diterima sumber. Umpan balik untuk mengukur 

efektivitas kampanye dapat muncul dari pesan itu 

sendiri, saluran yang digunakan atau respons 

penerima. Proses kampanye secara keseluruhan  

dapat dikatakan tidak terlepas dari gangguan 

(noise).  
 

a.   The Diffusion of Innovation Model 

Model difusi inovasi ini umumnya 

diterapkan dalam kampanye periklanan 

(commercial compaign). Model difusi inovasi 

ini penggagasnya adalah ilmuwan komunikasi 

kesohor, Everett M. Rogers. Rogers 

menggambarkan adanya empat tahap yang akan 

terjadi ketika proses kampanye berlangsung 

(Larson, 1993) dalam model ini. 

Tahap pertama disebut tahap informasi 

(information). Tahap ini khalayak akan diterpa 

informasi tentang produk atau gagasan yang 

dianggap baru. Tahap dengan Terpaan yang 

bertubi-tubi ini dikemas dalam bentuk pesan 

yang menarik dan akan menimbulkan rasa ingin 

tahu khalayak tentang produk atau gagasan 

tersebut. Khalayak tergerak mencari tahu dan 

mendapati bahwa produk tersebut menarik 
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minat mereka, maka dimulailah tahap kedua 

yakni persuasi (persuasion). 

Tahap selanjutnya adalah membuat 

keputusan untuk mencoba (decision, adoption 

and trial) yang didahului oleh proses 

menimbang-nimbang tentang berbagai aspek 

produk tersebut. Tahap ini akan terjadi ketika 

orang telah mengambil tindakan dengan cara 

mencoba produk tersebut. 

Model yang terakhir adalah tahap 

konfirmasi atau reevaluasi. Tahap ini hanya 

dapat terjadi bila orang telah mencoba produk 

atau gagasan yang ditawarkan. Tahap ini 

Berdasarkan pengalaman mencoba. Khalayak 

mulai mengevaluasi dan mempertimbangkan 

kembali tentang produk tersebut. Kalimat tanya 

pun akan muncul, diantaranya: 

1) Apakah produk tersebut sesuai dengan yang 

dikampanyekan?  

2) Apakah produk tersebut berguna? 

3) Apakah produk tersebut lebih baik dari 

produk lain yang ‘mungkin’ telah ada tapi 

terlewat dari pengamatan kita?  

4) Apakah saya akan membelinya lagi?  
 

Isi Jawaban terhadap beberapa contoh 

pertanyaan di atas sangat penting artinya bagi 

model kampanye ini. Khalayak akan 

meneruskan menggunakan produk tersebut dan 

demikian sebaliknya jika jawaban tersebut 

positif. 

Model Difusi Inovasi ini tahap keempat 

menempati posisi yang sangat strategis karena 
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akan menentukan apakah seseorang akan 

menjadi pengguna yang loyal atau sebaliknya.  

 
                  Diagram 2.2 Model Difusi Inovasi 
                                          Sumber: Kampanye Public  
                                                         Relations, Ruslan  
                                                         Rosady, PT Raja  
                                                         Grafindo Persada (2000) 

2.1.3.3      Media Kampanye 
 

Pesan yang disampaikan dalam sebuah program 

kampanye, tentunya membutuhkan suatu media untuk 

mendistribusikan pesan tersebut kepada khalayak yang 

dituju. Media yang dipilih dan yang digunakan akan 

sangat berpengaruh terhadap efektivitas sebuah program 

kampanye. Klingeman (Public Informations Campaign 

and Opinian Research, Sage Publication: 2002) secara 

tegas menyatakan bahwa teknologi komunikasi tidak 

hanya mengubah jumlah ketersediaan informasi di 

masyarakat tetapi juga mempengaruhi pesan yang akan 

ditransmisikan, sehingga bentuk media yang 

merepresentasikan informasi akan  menentukan makna 

pesan yang disampaikan dan juga derajat ambiguitas 

pesan tersebut. Alasan penggunaan media adalah 

sebagai berikut: 
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Media 

 

Alasan Positif 
Penggunaan 

Alasan Negatif    
Penggunaan 

 
Surat Kabar 

 
Relatif murah, jangka 
waktunya pendek, 
jangkauanya luas, 
pembaca menentukan 
ukuran konsumsi, baik 
untuk hal yang mendetail 
dan dukungan pihak ketiga 

 
Pasif, kualitas foto 
kurang, tidak dinamis, 
kurang menarik 
perhatian, aktivitas 
membaca menurun sesuai 
hambatan waktu 

 
Majalah  

 
Kualitas produksi cukup 
baik, pembaca 
menghendaki iklan, jangka 
waktunya lama, dapat 
mengasosiasikan merek 
dengan ikon-ikon budaya 
dalam masyarakat 

 
Tidak menumbuhkan 
hubungan 

 
TV  

 
Bersifat audio visual yang 
nyata, repetisi, mencakup 
daerah tertentu, entertaint, 
memberi kredibilitas 
tertentu pada produk 

 
Selektivitas kurang, hal 
detail sering terabaikan, 
relatif mahal, waktu yang 
lama, ketatnya 
pengaturan isi pesan, 
khalayak tersebar secara 
renggang, tidak fleksibel 

 
Radio  

 
Jangkauan luas, aktif, 
target lokal, berdasarkan 
pembagian waktu, relatif 
murah, berdasarkan topik 
tertentu,  

 
Hanya audio, sementara, 
perhatiannya rendah, 
khalayaknya sedikit, 
kurang istimewa 

Film  
Akibatnya besar, mengikat 
khalayak 

 
Mahal terutama 
pembuatannya, kurang 
detail 

 
Billboard/Poster 

 
Murah, lokal, praktis dan 
mudah diubah 

 
Tingkat perhatian 
rendah, segmentasi 
terbatas, rawan 
perusakan 

 
Pengiriman 
Surat 

 
Ongkos produksi rendah, 
dapat dijadikan referensi, 
memasukkan hal-hal 
mendetail, terarah dan 
dapat diuji 

 
Relatif mahal, respon 
hanya 2%, tidak populer 

 
Promosi 
Penjualan 

 
Berakibat langsung pada 
penjualan, merangsang 
untuk mencoba 

 
Merubah merek menjadi 
komoditas 

 
Website  

 
Murah, aktif, pesan 
dapat berupa dimensi, 
suara dan warna untuk 
menarik perhatian, 
penyampaian informasi 
yang serba cepat 

 
Tidak bersifat lokal, akses 
terbatas 

                                                                                 

Tabel 2.1 Klasifikasi Media Berdasarkan Penggunaannnya 
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2.1.3.4      Manajemen Kampanye 
 

Kampanye pada hakekatnya adalah tindakan 

komunikasi yang bersifat goal oriented. Kampanye 

selalu ada arah yang hendak dicapai. Arah yang di capai 

tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan melalui 

tindakan yang sekenanya, melainkan harus didasari 

pengorganisasian tindakan secara sistematis dan 

strategis. Johnson-Carter dan Copeland (1997:21) 

dalam kaitan ini menyebut kampanye sebagai an 

organized behavior, harus direncanakan dan diterapkan 

secara sistematis dan berhati-hati. Kampanye 

membutuhkan sentuhan manajemen yakni kemampuan 

merancang, melaksanakan, mengendalikan dan 

mengevaluasi suatu program kegiatan secara rasional, 

realistis, efisien dan efekif. 

 

2.1.3.5      Strategi Kampanye 
 

Teori persuasi dalam kampanye dapat 

digunakan untuk membantu mengidentifikasi proses 

proses yang terjadi ketika pesan-pesan kampanye 

diarahkan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku 

khalayak. Persuasi kemudian oleh Perloff Richard M 

(The Dynamic of Persuasion, Erlbaum Associates: 

1993) dijadikan acuan untuk merancang kampanye 

dengan menggunakan beberapa strategi diantaranya:  
 

1.   Komunikator yang Terpercaya 

Pesan yang diorganisasikan dan disampaikan 

dengan baik belum cukup untuk mempengaruhi 

khalayak. Komunikator yang terpercaya dibutuhkan 

untuk menyampaikan pesan. Pesan yang dirancang 

sempurna tidak akan membawa perubahan perilaku 
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jika khalayak tidak mempercayai komunikator. 

Komunikator yang dapat dipercaya dikaitkan 

dengan kinerja mereka di masa lalu, keahlian, posisi 

mereka dan kredibilitas sebagai penyampai pesan.  
 

2.   Pesan yang Sesuai dengan Khalayak 

Pesan akan berpengaruh besar terhadap 

perubahan perilaku khalayak jika pesan yang 

disampaikan dikemas sesuai dengan kepercayaan 

yang ada pada diri khalayak. Pesan merupakan 

kebutuhan khalayak. Sudut pandang ini dapat 

diasumsikan bahwa pesan yang disampaikan 

merupakan permasalahan yang diangkat dari suatu 

kelompok masyarakat, atau pesan tersebut sengaja 

diciptakan komunikator untuk target sasaran khusus 

yang dituju. Komunikator merancang pesan yang 

sesuai dengan kebutuhan khalayak merupakan nilai 

lebih pesan yang menjadikannya memiliki daya 

tarik terhadap khalayak.  
 

3.   Munculkan  Kekuatan pada Khalayak 

Cara yang dapat membuat perubahan 

perilaku yang permanen pada diri khalayak adalah 

dengan meyakinkan diri khalayak. Khalayak harus 

yakin bahwa pesan yang disampaikan adalah yang 

mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan 

bermasyarakat yang lebih baik. Pesan yang ada 

menampilkan informasi terhadap efek positif yang 

ada jika mereka setuju dan mendukung pesan.  
 

4.   Ajakan Khalayak untuk Berpikir 

Pesan dapat membawa perubahan perilaku 

jika mampu memunculkan pemikiran positif dalam 

diri khalayak, dimana pemikiran positif ini dapat 
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diperoleh dengan menyampaikan keuntungan 

keuntungan dan menunjukkan bahwa pemikiran 

pemikiran negatif khalayak adalah tidak benar 

adanya. 
 

5.   Strategi Pelibatan 

Khalayak dapat dipengaruhi dengan 

menyampaikan pesan yang sesuai dan 

menggunakan strategi keterlibatan khalayak. Pesan 

yang disampaikan harus diarahkan pada tinggi atau 

rendahnya keterlibatan. Pesan bersifat ajakan 

kepada khalayak untuk ikut serta dan terlibat dalam 

program kampanye sosial yang nantinya akan 

menentukan sukses tidaknya program tersebut. 

Program kampanye tanpa keterlibatan masyarakat 

tidaklah akan berhasil dan perubahan yang lebih 

baik tidak terjadi pada kehidupan mereka dalam 

bermasyarakat.  
 

6.   Strategi Pembangunan Inkonsistensi 

Pesan yang muncul akan menimbulkan 

disonansi karena tidak cocok dengan apa yang 

mereka percayai selama ini. Disonansi karena 

ketidakcocokan tersebut pada akhirnya akan 

membawa khalayak berkeinginan untuk melakukan 

tindakan yang akan mengarahkannya berada pada 

posisi aman dan seimbang. Kondisi inilah yang 

dapat digunakan baik untuk membimbing khalayak 

agar melakukan perubahan perilaku sesuai dengan 

yang dianjurkan program kampanye. 
 

7.   Resistensi Khalayak terhadap Pesan Negatif 

Khalayak agar mengikuti anjuran kampanye 

dengan cara memunculkan resistensi/ketahanan 

khalayak terhadap pesan negatif yang berlawanan 
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dengan pesan kampanye. Strategi ini berguna untuk 

membuat khalayak memiliki resistensi terhadap 

sesuatu tindakan yang ingin dicegah dan 

ditanggulangi oleh kampanye. 

 

2.1.3.6     Tahapan Kampanye 
 

Rancang program kampanye diperlukan sebuah 

perencanaan untuk menciptakan keteraturan dan 

kejelasan arah tindakan. Kampanye yang telah 

direncanakan merupakan tahapan yang harus dilakukan 

agar kampanye dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Alasan sebuah perencanaan harus dilakukan dalam 

kampanye adalah untuk memfokuskan usaha, 

mengembangkan sudut pandang berjangka waktu 

panjang, minimalisasi kegagalan, mengurangi konflik 

dan memperlancar kerjasama dengan pihak lain 

(Gregory Anne, The Art & Science of Public 

Relations:Planning and Managing a Public Relation 

Campaign, Crest Publishing House : 2000). 

Rencana program kampanye, dapat dilakukan 

dalam beberapa tahap: 
 

1.   Analisa Masalah 

Langkah awal suatu perencanaan adalah 

melakukan analisa masalah agar permasalahan dapat 

diidentifikasi dengan jelas, maka analisis hendaknya 

dilakukan secara terstruktur. Informasi yang 

terkumpul berhubungan dengan permasalahan harus 

dilakukan secara obyektif dan tertulis serta 

memungkinkan untuk dilihat setiap waktu, sehingga 

dapat menghindarkan terjadinya pemecahan 

masalah yang tidak tepat. 
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2.   Penyusunan Tujuan  

Tujuan, harus disusun dan dituangkan dalam 

bentuk tertulis, dan bersifat realistis. Realistis dalam 

penyusunan ini merupakan hal yang wajib 

dilakukan dalam sebuah proses perencanaan agar 

kampanye yang akan dilaksanakan mempunyai arah 

yang terfokus pada penyampaian tujuan tersebut. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah kampanye 

antara lain menyampaikan sebuah pesan baru, 

memperbaiki kesalahpahaman, menciptakan 

kesadaran, mengembangkan pengetahuan baru, 

menghilangkan prasangka, menganjurkan sebuah 

kepercayaan, mengkonfirmasi persepsi, serta 

mengajak khalayak untuk melakukan sesuatu.  

 
 

3.   Identifikasi dan Segmentasi Sasaran 

Identifikasi dan segmentasi sasaran 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan ”Who shall I 

talk ?” Identifikasi dan segmentasi sasaran perlu 

dilakukan karena kampanye tidak bisa ditujukan 

kepada semua orang secara acak. Identifikasi dan 

segmentasi sasaran maka proses selanjutnya akan 

lebih mudah, hingga akhirnya akan memperlancar 

pelaksanaan kampanye.  

Proses pelapisan sasaran, akan 

mempermudah proses identifikasi dan segmentasi 

sasaran yaitu sasaran utama, sasaran lapis satu, 

sasaran lapis dua dan seterusnya. Identifikasi dan 

segmentasi sasaran dilakukan dengan melihat 

karakteristik publik secara keseluruhan, kemudian 

dipilih sasaran mana yang akan diprioritaskan. 

Gregory Anne (The Art & Science of Public 
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Relations:Planning and Managing a Public 

Relation Campaign, Crest Publishing House: 2000) 

membagi publik menjadi 3 (tiga) jenis: 

 
 

a.   Latent Public 

Kelompok masyarakat yang menghadapi 

masalah berkaitan dengan isu kampanye, namun 

tidak menyadarinya. Khalayak ini membutuhkan 

banyak informasi yang sifatnya informatif dan 

disajikan secara lengkap. Tahap perencanan 

kampanye hendaknya dilakukan dari awal, 

sehingga khalayak tidak merasa informasi yang 

datang secara tiba-tiba tanpa memberikan 

pengantar.  
 

b.   Aware Public 

Kelompok masyarakat yang menyadari 

permasalahan tersebut. Latent public, informasi 

yang dimiliki oleh khalayak ini lebih banyak. 

Informasi yang diperlukan dan tidak sekedar 

informatif, tetapi pada tahap yang lebih jauh 

dengan asumsi bahwa informasi yang mereka 

miliki telah memenuhi syarat informatif.  
 

c.   Active Public 
 

Kelompok masyarakat yang mau 

bertindak sehubungan dengan permasalahan 

tersebut. Informasi yang ada pada khalayak ini, 

selain cukup memadai juga telah melalui proses 

seleksi dan pemikiran yang lebih jauh. Pesan 

telah dipikirkan secara matang dan siap untuk 

menentukan sikap setuju atau menolak terhadap 

pesan. Komunikator memberikan arahan yang 
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bersifat ajakan akan membuat keputusan 

khalayak untuk melakukan perubahan sesuai 

dengan tujuan pesan.  
 

4.   Menentukan Sasaran  

Pesan kampanye merupakan sarana yang 

akan membawa kampanye, yang pada akhirnya akan 

sampai pada pencapaian tujuan kampanye. Tahap 

perencanaan adalah pembuatan tema kampanye. 

Tema merupakan ide utama yang bersifat umum, 

sebagai induk dari berbagai pesan yang akan 

disampaikan pada sasaran. Tema dibuat, selanjutnya 

dilakukan pengelolaan pesan yang akan 

disampaikan. Pesan merupakan pernyataan spesifik 

dengan ruang lingkup tertentu dan didalamnya 

terkandung ide utama. 
 

5.   Strategi dan Taktik 

Strategi dan taktik merupakan pendekatan 

secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam 

kampanye, atau untuk lebih mudahnya dapat disebut 

sebagai guiding principle atau the big idea. Strategi 

dan taktik pendekatan kedua hal tersebut dapat 

diartikan sebagai pendekatan yang diambil untuk 

menuju pada suatu kondisi tertentu dari posisi saat 

ini, yang dibuat berdasarkan analisa masalah dan 

tujuan yang ditetapkan. Taktik sangat tergantung 

pada tujuan dan sasaran yang akan dituju program 

kampanye. Taktik yang digunakan akan semakin 

kreatif dan variatif apabila permasalahan tujuan dan 

sasaran yang semakin kompleks. 
 

6.   Alokasi dan Sumber Daya 

Kampanye selalu dilaksanakan dalam 

rentang waktu tertentu. Rentang waktu tersebut 
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berasal dari pihak luar. Teknik yang dapat 

digunakan untuk perencanaan waktu adalah dengan 

menggunakan Critical Path Analysis (CPA). CPA 

menganalisis semua komponen pelaksanaan yang 

terdapat dalam sebuah program secara mendetail. 

CPA sangat baik digunakan untuk perencanaan 

waktu program kampanye satu persatu, atau 

perbagian. Kampanye secara keseluruhan dapat 

digunakan perencanaan waktu beberapa tahun.  

Sumber daya kampanye adalah hal lain yang 

harus diidentifikasi dengan jelas, yang akan 

mendukung terlaksananya kampanye sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. Sumber daya pendukung 

kampanye terbagi atas sumber daya manusia, 

operasional dan peralatan.  
 

7.   Evaluasi dan Tinjauan 

Evaluasi berperan penting untuk mengetahui 

sejauhmana pencapaian yang dihasilkan kampanye. 

Kampanye yang berkelanjutan, evaluasi merupakan 

bagian yang terus berjalan seiring dengan kegiatan 

kampanye tersebut. Hasil evaluasi, nantinya 

dijadikan bahan tinjauan untuk program kampanye 

yang akan di masa datang.  

 

2.1.4  Teori Pesan dan Copywriting 
Pesan harus terfokus pada bagaimana produksi isi pesan, 

penyampaian pesan dan pemaknaan terhadap isi pesan. Copywriting 

merupakan menulis tulisan untuk menarik perhatian. Pesan akan 

dipersepsi, ditanggapi, diterima atau ditolak oleh khalayak. Pesan 

tersebut dapat disampaikan melalui berbagai bentuk media, mulai 

dari poster, spanduk, baligo, pidato, diskusi, iklan, dan selebaran. 

Pesan selalu menggunakan simbol apapun bentuknya, baik verbal 
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maupun nonverbal. Pesan harus dirancang sistematis agar dapat 

memunculkan respons tertentu dalam pikiran khalayak. 

 

 

2.1.4.1       Jenis pesan 
 

Pesan berdasarkan struktur dibagi atas sisi 

pesan (message sideness), susunan penyajian (order of 

presentation), dan pernyataan kesimpulan (drawing 

conclusion) 
 

1.   Message Sideness 

Sisi pesan memperlihatkan bagaimana 

argumentasi yang mendasari suatu pesan persuasif 

disajikan kepada khalayak. Pelaku dalam kampanye 

secara sepihak hanya menyajikan pesan-pesan yang 

mendukung posisinya. Posisi kelemahan pelaku 

kampanye  atau posisi pihak lawan disini tidak akan 

pernah dinyatakan secara eksplisi maka ini di sebut 

one side message atau pola pesan satu sisi. Pelaku 

kampanye menyajikan sebagian dari kelemahan  

posisinya atau sebagian kelebihan  dari posisi pihak 

lain. Argumentasi dua sisi dapat memperkuat 

kredibilitas pelaku kamapanye. Khalayak akan 

menganggap pesan dua sisi lebih jujur dan dapat di 

percaya. Jujur bukanlah alasan pokok untuk 

menyebabkan juru kampanye memilih pola pesan 

dua sisi. Pola ini disebut dengan two sides message 

atau pola pesan dua sisi.  
 

2.   Susunan Penyajian (Order of Presentation) 

Cara penyusunan pesan meliputi susunan 

klimaks, antiklimaks dan susunan piramidal. Pelaku 

kampanye yang menginginkan pengaturan klimaks 
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makaia harus menempatkan argumentasi terbaiknya 

di bagian akhir. Pelaku kampanye yang ingin 

pengaturan antiklimaks harus menempatkan 

argumentasi terbaiknya di awal pesan kampanye. 

Pesan terpenting yang diletakan di bagian tengah 

adalah susunan piramidal. 
 

3.   Pernyataan kesimpulan (Drawing Conclusion)  

Pelaku Kampanye yang cermat dapat 

menentukan apakah kesimpulan isi pesan perlu 

dinyatakan secara aksplisit atau cukup secara 

implisit saja. Khalayak dapat menyimpulkan sendiri 

apa isi pesan tersebut secara keseluruhan jika 

dinyatakn secara implisit. Stiff (1993) berpendapat 

menyajikan kesimpulan secara implisit harus 

memperhitungkan karakteristik khalayak yang 

meliputi pendidikan, kepribadian, dan keterlibatan 

khalayak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan.  

 

2.1.4.2      Proses Pembentukan Pesan 
 

Pesan yang hendak disampaikan kepada 

khalayak, tentunya mengalami proses pembentukan 

pesan. Proses pembentukan pesan biasanya bisa dilihat 

dari isi pesan secara keseluruhan. Proses ini biasanya 

dinamakan keyword. Keyword adalah pedoman untuk 

menentukan sebuah pesan yang informatif maupun 

persuasif, tergantung dengan tema kampanye. Keyword 

dapat berupa kata-kata, kalimat maupun slogan. Proses 

pembentukan pesan juga baiknya melihat khalayak 

sebagai penerima pesan, sehingga menggunakan kata-

kata atau kalimat yang mudah dimengerti dan dicerna 

oleh mereka. Khalayak juga cenderung tertarik dengan 
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kata-kata maupun  kalimat yang menarik, unik, dan tak 

biasa (non formal).  

 

2.1.4.3      Pengembangan Pesan (Message Development) 
 

Pesan yang telah terbentuk dalam sebuah kata 

kunci (keyword) dalam sebuah kampanye akan 

mengalami pengembangan sehingga pesan meluas 

hingga menjabarkan sebuah isi pesan dan informasi 

kampanye. Pengembangan pesan dilakukan agar pesan 

yang nantinya akan diterima khalayak dapat diterima 

dan sampai sesuai dengan yang diberikan dalam sebuah 

kampanye.  

Pesan yang mengalami pengembangan juga 

membentuk sebuah kreatifitas dalam berkata-kata. 

Pesan yang telah diramu sedemikian rupa, akan 

membuat khalayak tertarik dengan sebuah kampanye 

hanya dengan melihat untaian kata-kata/kalimat. 

Khalayak akan menganalisa pesan tersebut dengan 

kritis. Pesan yang kreatif dan menarik akan dinilai baik 

oleh khalayak.  

Pesan bukan hanya sekedar kreatif dan menarik 

semata. Pesan yang telah mengalami pengembangan 

juga menitikberatkan kepada strategi dan sasaran pesan.  

 

2.1.4.4      Strategi Pesan  
 

Pesan yang efektif adalah pesan yang 

menginformasikan dengan segera kejadian penting yang 

terjadi di sekitar khalayak sasarannya. Pesan yang 

digunakan menggambarkan sesuatu secara visual juga 

mampu menarik perhatian. Pesan akan lebih menarik 

perhatian orang bila memperhitungkan perasaan 
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mereka. Kata jenaka atau humor yang digunakan juga 

dapat menarik perhatian orang lain. Pesan pertama 

dalam sebuah rangkaian biasanya lebih diperhatikan 

oleh khalayak. Khalayak akan lebih memperhatikan 

kata-kata yang diucapkan pertama kali. Pesan dengan 

menggunakan kata-kata yang jelas dan bahasa yang 

sederhana dalam membuat pesan tersebut lebih mudah 

dimengerti. Khalayak akan lebih mempercayai 

informasi visual daripada informasi verbal, karena 

orang mudah mengingat gambar dalam waktu yang 

lama daripada kata-kata. 

Pesan akan menarik perhatian  khalayak dan 

tepat pada sasaran jika: 

1. Pesan memiliki kedekatan  

                                          2.   Pesan memiki ide segar 

                                          3.   Pesan  berhubungan dengan hal nyata,  

4.   Pesan  di ulang-ulang   

5.   Pesan yang baru,  

6.   Pesan yang memiliki pertentangan,  

7.   Pesan yang memiliki isi visual 

8.   Pesan yang  familiar 

9.   Pesan yang sederhana 

10  Pesan yang menggugah perasaan 

11. Pesan memiliki humor 

 

2.1.4.5      Sasaran Pesan 
 

Pesan yang ingin disampaikan, pastinya 

memiliki sebuah target ataupun sasaran. Sasaran disini 

adalah khalayak yang memang membutuhkan sebuah 

informasi maupun perubahan sikap. Sasaran pesan 

terbagi menjadi tiga, yaitu: 
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1. Sasaran Pesan Tinggkat Atas 

Sasaran ini menitikberatkan kepada 

masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian 

atas, dengan gaya bahasa dan pendekatan yang 

sesuai dengan pola kehidupannya. 
 

2. Sasaran Pesan Tingkat Menengah 

Sasaran ini ditunjukkan kepada masyarakat 

dengan tingkat perekonomian menengah, dengan 

gaya bahasa dan pendekatan yang biasa kita temui 

sehari-hari. 
 

3. Sasaran Pesan Tingkat Bawah 

Sasaran ini biasanya menggunakan pesan 

secara langsung melalui penyuluhan dan 

pemahaman sebuah informasi, karena sasaran ini 

memiliki perekonomian maupun pendidikan yang 

jauh dari kata cukup atau bahkan terbelakang. 

 

2.1.4.6     Copywriting 
 

Copywriting secara etimologis terdiri dari 2 kata 

yaitu ’Copy’ dan ’Writing’. ’Copy’ bisa berarti ’meniru, 

duplikat, iklan, ataupun naskah’. ’Writing’ berarti 

’menulis’. Copywriting dalam kampanye adalah 

menulis suatu tulisan secara persuasif dengan tujuan 

menarik perhatian khalayak terhadap pesan yang ingin 

disampaikan dengan hanya sebuah kalimat maupun key 

words. Copywriting terbagi ke dalam tiga unsur yang 

mendukungnya, antara lain: 
 

1) Headline 

Headline adalah bagian yang paling terlihat oleh 

mata pembaca publikasi maupun khalayak. Fungsi 

headline adalah menarik minat target publikasi 
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untuk membaca. Headline harus dibuat semenarik 

mungkin dengan cara membuat headline penuh 

dengan informasi, namun tidak menawarkan 

keseluruhan isi sebuah kampanye. Headline 

biasanya mudah terlihat oleh mata karena font-nya 

besar-besar dan ada ketegasan didalamnya. 
 

2)   Sub-headline 

Sub-headline adalah bagian pendukung sebuah 

headline. Sub-headline biasanya berupa kalimat 

yang memberikan informasi pembuka dari sebuah 

Headline. Informasi yang diberikan pun tidak 

secara menjabarkan, tetapi hanya sebuah kalimat 

pembuka. 
 

3) Bodytext 

Bodytext adalah isi sebuah informasi. Bodytext 

biasanya sarat dengan informasi, pesan, 

penyuluhan, ajakan, dan sebagainya sesuai dengan 

kampanye yang dilakukan.  
 

4) Slogan (Keyword) 

Slogan (keyword) merupakan pengungkapan dalam 

bentuk kalimat singkat sehingga mudah dimengerti 

oleh khalayak sasaran. Slogan biasanya sebagai 

kalimat penutup sebuah kampanye, namun walau 

sebagai penutup slogan dapat mencitrakan apa yang 

dilakukan sebuah kampanye. 

 

2.1.5     Teori  Media 
 

Pesan yang disampaikan dalam sebuah program kampanye, 

tentunya membutuhkan suatu media untuk mendistribusikan pesan 

tersebut kepada khalayak yang dituju. seleksi pemilihan media-

media apa saja yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap 
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efektivitas sebuah program kampanye. Klingeman (Public 

Informations Campaign and Opinian Research, Sage Publication: 

2002) secara tegas menyatakan bahwa teknologi komunikasi tidak 

hanya mengubah jumlah ketersediaan informasi di masyarakat 

tetapi juga mempengaruhi pesan yang akan ditransmisikan. Media 

yang merepresentasikan informasi akan  menentukan makna pesan 

yang disampaikan dan juga derajat ambiguitas pesan tersebut.  

 

2.1.5.1      Pemilihan Media 
 

Media yang dipilih dalam sebuah kampanye 

berpengaruh dengan pesan yang diterima oleh khalayak. 

Aspek yang dapat mempengaruhi pemilihan media 

dalam sebauh kampanye, antara lain: 
 

1. Jangkauan 

Jumlah orang yang memberi perhatian tertentu 

dalam batas geografis tertentu dan merupakan 

bagian dari seluruh populasi. 
 

2. Tipe Khalayak  

Profil dari orang yang potensial dan memberi 

perhatian tertentu, seperti nilai, gaya hidup,dan lain-

lain. 
 

3. Ukuran Khalayak 

Jumlah orang yang terhubung dan dapat menerima 

pesan. 
 

4. Biaya 

Biaya disini biaya/ongkos untuk proses produksi 

dan pembelian media. 
 

5. Tujuan komunikasi 
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Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang 

memiliki tujuan, sehingga menghasilkan respon 

dengan apa yang khalayak butuhkan. 
 

6. Waktu 

Waktu disini adalah skala waktu untuk respon yang 

dikehendaki dengan saling berhubungan dengan 

penggunaan media lain. 
 

7. Ketepatan Waktu Media 

Waktu kampanye yang tepat dapat membuat reaksi 

khalayak terhadap kampanye menjadi tepat, karena 

sesuai dengan keadaan dan kondisi kampanye yang 

dilakukan. 
 

8. Respon dan Informasi 

Respon dan informasi yang diberikan, baiknya 

sesuai dengan kampanye dan baiknya memilih 

media yang tepat untuk mendapatkan respon dari 

khalayak. 

 

2.1.5.2      Perencanaan Media 
 

Kategori dan sarana media dipillih dengan 

tujuan membangun ekuitas jangka panjang sebuah 

kampanye. Memilih media dan sarana, dalam berbagai 

kaitan merupakan yang paling sulit dari semua 

keputusan komunikasi kampanye karena banyaknya 

keputusan yang harus dibuat. Kategori media umum 

harus ditentukan sesuai dengan yang digunakan 

(majalah, koran, tabloid, dan sebagainya) dalam 

kampanye dan perencanaan media juga harus memilih 

sarana khusus dalam setiap media massa dan 

memutuskan bagaimana mengalokasikan anggaran yang 

ada diantara berbagai alternatif media dan sarana. 
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Media yang telah terencana meliputi proses 

penyusunan rencana penjadwalan yang menunjukkan 

waktu dan ruang kampanye, yang meliputi koordinasi 

tiga tingkat perumusan strategi antara lain: strategi 

pemasaran, strategi kampanye dan strategi media. 

Strategi pemasaran menyeluruh (terdiri dari identifikasi 

pasar sasaran dan seleksi bauran khlayak) memberi 

tekanan dan arah pilihan media yang digunakan serta 

strategi media.  

Media yang terlah terencana terdiri dari empat 

kegiatan yang saling berkaitan, antara lain: 

1. Memilih khalayak sasaran 

2. Menspesifikasi tujuan media 

3. Memilih kategori media dan sarana 

4. Media yang digunakan 

Media yang telah direncanakan juga melihat 

kepada segmentasi khalayak yang meliputi geografis, 

demografis, psikografis, dan sebagaianya. Segmentasi 

ini dilakukan untuk mendefinisikan khalayak sasaran 

 

2.1.5.3      Strategi Media 
 

Media yang efektif adalah media yang memiliki 

hubungan dekat dengan khalayak. Media yang tepat 

akan membuat pesan yang akan disampaikan dapat 

diterima baik oleh khalayak. Media yang dipilih juga 

sebaiknya jangan terlalu banyak dan memakan biaya 

yang besar. Media yang tepat adalah media yang 

penempatannya tepat kepada pola dan sikap khalayak 

sehari-hari, yang bisa dilihat dari tingkat perekonomian 

maupun pendidikannya.  
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Cara strategi media agar dapat menarik 

perhatian khalayak dan tepat penggunaannya, antara 

lain: 
 

1. Media Dalam Ruang 

Media ini biasanya berada di dalam sebuah tempat, 

baik itu di dalam gedung, maupun transportasi 

massa. Media ini bisa berupa brosur, selembaran, 

pin, maupun stiker. 
 

2. Media Luar Ruang 

Media ini berada di luar ruangan, seperti tempat-

tempat umum maupun di jalanan. Media ini 

biasanya berukurana lebih besar daripada media 

dalam ruang. Media ini berupa billboard, spanduk, 

poster, dan sebagainya. 

 

2.1.5.4      Sasaran Media 
 

Media sama seperti pesan, memiliki sasaran dan 

target yang akan menjadi penerimanya, dalam hal ini 

adalah khalayak. Media yang telah dipilih hendaknya 

tepat dengan sasaran, dengan melihat dari tingkatan 

khalayak, pola hidupnya, sampai tempat yang sesuai 

dengan medianya. Sasaran media cenderung untuk 

meminimalisasikan penolakan atau ketidaksetujuan 

khalayak terhadap media penyampaian pesan.   

 

2.1.6     Teori Desain/Visual 
 

Teori desain/visual adalah teori desain mengenai 

penggambaran sebuah konsep yang telah dibuat oleh desainer 

grafis, dengan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku hingga 
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menjadi sebuah desain visual, dengan hasil akhir dalam sebuah 

media. 

 

2.1.6.1 Ilustrasi/Image 

Ilustrasi/image merupakan sebuah gambaran 

yang dapat mewakili sebuah pesan, dengan informasi 

yang disampaikan gambar tersebut bisa diterjermahkan 

ke dalam kata-kata. Dewasa ini, seiring dengan 

perkembangan zaman, ilustrasi bukan hanya diciptakan 

melalui hand drawing (manual) saja, tetapi juga melalui 

komputerisasi (digital). 
 

a) Manual (Hand Writing) 

Ilustrasi dengan cara manual ini diperlukan 

penguasaan teknik dan gaya gambar yang  handal. 

Ilustrasi dengan cara manual bisa menggunakan 

alat-alat seperti pensil, airbrush, kuas, cat, spidol, 

dan lain-lain. Ilustrasi dengan menggunakan cara 

manual (manual reproduksi) cocok untuk 

pembuatan konsep, sketsa, ide, karikatur, komik, 

lukisan, dan sebagainya. Ilustrasi dengan cara 

manual ini memiliki keunggulan tersendiri 

dibandingkan dengan cara digital, seperti lebih 

otentik (authentic), aura lebih keluar (auratic), dan 

mempresentasikan si pembuat ilustrasi. Cara 

manual ini juga bisa diolah kembali ke dalam 

bentuk digital, dengan menggunakan mesin 

pemindai (scanner), tanpa mengurangi kelebihan 

cara manual tersebut. 

b) Komputerisasi (Digital) 

Era digital memang membuat segalanya 

lebih mudah dalam membuat ilustrasi. Cara digital 

ini terbantu dengan banyaknya software-software 
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yang grafis yang beredar di pasaran, seperti 

CorelDraw (untuk gambar vector) dan Adobe 

Photoshop (untuk gambar bitmap). Teknologi yang 

semakin maju memang membuat ilustrasi cara 

manual perlahan-lahan ditinggalkan. Cara digital 

ini memiliki keunggulan dalam hal efisien waktu 

dan pekerjaan, karena memang prosesnya yang 

cepat dibanding dengan cara manual. 

c) Manual dan Digital 

Cara ini adalah penggabungkan antara 

ilustrasi dengan cara manual (hand writing) dengan 

menggunakan komputerisasi (digital). Gaya visual 

ini biasanya digunakan untuk menambah efek 

khusus yang tak dapat dilakukan secara manual, 

dan hanya dapat dikerjakan dengan batuan 

komputer. 

 

2.1.6.2 Fotografi 
Fotografi merupakan proses melukis atau 

menulis dengan menggunakan media cahaya. Istilah 

umum dari fotografi berarti metode atau proses untuk 

menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan 

merekam pantulan cahaya yang mengenai objek pada 

media yang peka cahaya. Cahaya merupakan inti yang 

mana sebuah foto dapat dibuat.  

Fotografi dalam prinsipnya yaitu memfokuskan 

cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu 

membakar medium penangkap cahaya. Medium yang 

telah terbakar dengan luminitas cahaya yang tepat akan 

menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang 

memasuki medium pembiasan atau yang selanjutnya 
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disebut dengan lensa. Alat paling populer untuk 

menangkap cahaya ini adalah kamera.  

Kamera merupakan perangkat pembentuk 

gambar. Kamera dan lensa dikontrol oleh fotografer 

dalam merekam cahaya yang membentuk sebuah 

gambar untuk menghasilkan intensitas cahaya yang 

tepat dalam menghasilkan gambar, maka digunakan 

alat ukur cahaya berupa lightmeter dan setelah 

mendapat ukuran pencahayan yang tepat, maka 

fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut 

dengan mengubah kombinasi ISO/ASA (ISO Speed), 

diafragma (aparture), kecepatan rana (shutter speed). 

Kombinasi ISO, diafragma dan speed disebut sebagai 

exposure. Faktor pendukung dalam menghasilkan 

gambar atau foto yang baik yaitu komposisi, sudut 

pengambilan gambar (camera angel), background, 

white balance, focal lenght. 

 

2.1.6.3 Tipografi 
Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang 

huruf. Huruf memegang peranan penting dalam 

kehidupan sehari-hari, yang dapat dijumpai pada papan 

reklame, brosur-brosur, poster, majalah, buku 

pengetahuan. Huruf dalam desain grafis mempunyai 

fungsi yang penting, untuk itu seorang desainer grafis 

mutlak perlu menguasai berbagai bentuk huruf. Huruf 

terdiri dari beberapa macam, yakni:  
 

a) Huruf  Tak Berkait (Sans-Serif) 

Jenis huruf yang tidak memiliki stroke atau ekor. 

Huruf ini kesannya kurang formal, lebih hangat, 

dan bersahabat. 
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b) Huruf Berkait (Serif) 

Jenis huruf (Typefaces) dengan strokes atau ekor, 

dinamakan serif, menghiasi jenis huruf ini.. Serif 

mengekspresikan organisasi dan intelektualitas, 

sangat anggun dan konservatif. 
 

c) Huruf Tulis (script) 

Bentuk huruf yang menyerupai tulisan tangan. 

Jenis huruf ini juga sering di sebut jenis Kursif 

(Cursive). Huruf ini memberikan kesan 

keanggunan, sophistication, dan sentuhan pribadi.. 
 

 

2.1.6.4 Warna 

Cahaya yang dapat ditangkap indera manusia 

mempunyai panjang gelombang 380 sampai 780 

nanometer. Warna bisa berarti pantulan tertentu dari 

cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat 

di permukaan benda. Misalnya pencampuran pigmen 

magenta dan cyan dengan proporsi tepat dan disinari 

cahaya putih sempurna akan menghasilkan sensasi 

mirip warna merah. 

Setiap warna mampu memberikan kesan dan 

identitas tertentu sesuai kondisi sosial pengamatnya. 

Hal ini lah warna mempunyai peran untuk 

menyampaikan pesan kepada yang melihatnya. 

Kemampuan penguasaan budaya dan warna sangat 

berpengaruh dalam menentukan sebuah warna dalam 

pemakaian ke dalam produk desain. 

 

2.1.6.5 Layout 

Layout merupakan istilah untuk tata cara 

penempatan sebuah kata maupun gambar dengan 
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tulisan sehingga tertata dan tersusun rapi dan 

menarik dilihat, dipahami serta tidak membuat 

pusing orang yang membacanya dan melihatnya. 

Komposisi meliputi beberapa kaidah, yaitu: 
 

a) Kesatuan  (Unity) 

Unsur grafis dan semua bagian bersatu-padu dan 

serasi sehingga pembaca memahaminya sebagai 

suatu kesatuan dan ada beberapa macam  

pendekatan prinsip-prinsip kesatuan antara lain: 

b) Kedekatan dan penutup 

Objek didekatkan, seakan mata menangkap 

objek adalah sebuah kesatuan atau grup. 

c) Kesinambungan  

Gambar disusun secara berkesinambungan 

membuat mata kita bisa diarahkan pada objek 

tertentu. prespective dan dibantu garis-garis 

yang membantu untuk mengarahkan mata, maka 

mata akan diajak menuju objek lain. 
 

d) Kesamaan dan konsisten 

Objek dengan bentuk, ukuran, proposi, warna 

yang sama cenderung terlihat sebagai kesatuan 

atau grup. 

e) Perataan (Alignment ) 

Karakteristik perataan dalam teks antara lain 

rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan, 

dan rata kiri kanan penuh. 

 

2.1.7  Teori Produksi (Cetak) 
 

Teori produksi (cetak) adalah teori mengenai produksi 

massal sebuah media untuk keperluan grafis, seperti iklan, poster, 
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brosur, termasuk kampanye. Dunia grafika (percetakan) akan 

sangat membatu sebuah produksi massal, sehingga cetakan media 

dapat diperbanyak dan luas menjangkau khalayak. Desain grafis 

dan keilmuannya yang semakin maju, membuat bisnis grafika 

(percetakan) ini juga semakin maju. Ini terlihat dari banyaknya 

media yang berada di luar dengan tidak mengurangi informasi dan 

pesan yang ingin disampaikan. 

 

2.1.7.1    Cara Produksi Cetak 
 

Dewasa ini, produksi grafika (cetak) dalam proses 

produksi media terbagi ke dalam 6 jenis cara produksi, 

dengan jenis dan bahan yang berbeda. Jenis produksi 

cetak yang kita kenal beserta bahan dan cara masing-

masing, memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-

masing. 
 

1.   Cetak Digital (Digital Printing) 

Cetak digital (digital printing) dibuat secara 

digital dengan acuan cetak berupa silinder yang 

menjadi bagian dari mesin cetak. Proses 

reproduksinya secara elektronik dengan 

bahan/media khusus. Cetak digital dikenal juga 

dengan istilah direct image, chromapress dan 

indigo. Cetak chromapress dan indigo memiliki 

kemampuan cetak dengan cepat, kualitas baik, 

namun dengan jumlah terbatas. Cetak ini 

dipergunakan untuk mencetak company profile, 

annual report, dan sebagainya. 

Cetak digital juga ada pula yang tidak 

mengenal acuan cetak, tidak memiliki silinder 

maupun drum. Proses mesin ini dimana bagian 

mencetak merupakan terjemahan langsung dari data 
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digital menjadi sebuah image melalui laser. 

Masyarakat mengenalnya dengan istilah image 

setter, dengan media film dan laset jet, dengan 

media kertas. 
 

 

2.  Cetak offset 

Cetak offset adalah proses cetak tak 

langsung. Proses cetakan mula-mula terjadi dengan 

pemindahan bahan cetak dari plat acuan cetak ke 

silinder berselimut karet. Silinder karet tersebut lalu 

dipindahkan lagi atau offset ke atas kertas. Lembar 

karet yang digunakan memungkinkan untuk 

mencetak dalam jumlah yang sangat banyak dari 

selembar kertas terutama ke atas kertas yang 

berpermukaan kasar. Cetak Offset relatif bisa 

menggunakan banyak jenis kertas karena sifatnya 

yang non direct press, sepanjang kertas tersebut 

permukaannya halus. Cetak warna full color 

separasi paling optimal dengan tenik offset dan 

kertas terbaik untuk offset full color adalah coated 

paper (art paper atau kundstruk, baik matte glossy 

maupun super glossy).  

 

 

 

2.1.7.2     Cara Memilih Sistem Produksi (Cetak) 
 

Sistem produksi yang di pergunakan dalam 

sebuah produksi akan berpengaruh besar dalam 

perancangan dan anggaran proyek. sistem produksi pun 

harus ditentukan supaya mendapatkan hasil yang baik. 

Cara memilih sistem produksi (cetak) juga disesuaikan 

dengan desain dan media yang dibutuhkan. 
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2.1.7.3    Tahapan Produksi Cetak 
 

Produksi cetak yang akan dibuat massal, 

hendaknya mengikuti proses tahapan-tahapan produksi 

cetak. Tahapan produksi cetak dapat dilakukan mulai 

dari perancangan (desain) sampai tahap akhir 

(finishing). 

 
 

Dasar Sistem 

Produksi 

Keuntungan Kerugian 

 

Cetak Offset 

 

Cara yang terbaik untuk 

memproduksi jumlah yang besar 

dan cepat, bisa sepenuhnya 

menerima foto berwarna.Jenis 

kertas yang bisa digunakan sangat 

banyak karena sifatnya yang non 

direct press. 

 

Biaya set up yang mahal, 

minimum pesanan harus 

besar. 

 

Cetak Digital 

 

Cara yang terbaik untuk 

memproduksi jumlah yang kecil 

dan berwarna. 

 

Mahal, tidak tersedia di 

semua tempat 

 

Teknik Cetak 

Saring (Screen 

Printing ) 

 

 

Tidak ada minimum, bisa 

menggunakan sumber daya lokal, 

memperkuat  kemampuan lokal, 

memperkuat ekonomi lokal,  bisa 

dicetak di atas berbagai macam 

bahan 

 

Tidak bisa me-render foto 

berwarna atau gambar 

yang rumit, sulit untuk 

dibaca apabila tidak 

dicetak dengan baik atau 

dengan font yang terlalu 

kecil. 

 

Foto Copy 

 

Biaya set up minimum, tidak 

ada minimum pesanan, bisa 

diproduksi kapan saja 

diperlukan 

 

Tidak bisa me-render 

foto berwarna atau 

gambar yang rumit, 

apabila mesin yang 

digunakan tidak baik, 

hasilnya akan sulit 

dibaca 

Tabel 2.2 Tabel Cara Memilih Sistem Produksi (Cetak) 
Sumber: Data Pribadi 
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1. Perancangan (desain) 

Desain yang ingin diproduksi harus melibatkan 

orang orang dengan keahlian khusus dan 

perhitungan harga di bidang industri grafika (cetak). 

Harga sebuah desain bisa dilihat dari content (isi) 

desain, kerumitan, sumber daya yang dipakai, 

budget, kualitas dan kuantitas, serta harga pesaing 

di pasaran. Faktor lain yang bisa dilihat dari 

perhitungan harga adalah dengan pendekatan karya 

seni. Karya seni disini dapat berupa portofolio, 

pengalaman dan jam terbang seorang desainer. 

Faktor tersebut dapat menentukan tinggi sebuah 

desain dilihat  dari daya saing dan karya seni.  

2. Pra Cetak (Prepress) 

Desain yang akan diproduksi akan melewati tahap 

ini. Tahap ini lebih menititberatkan kepada 

ketelitian, kesesuaian, maupun kesamaan dalam hal 

warna, teks (font), desain, halaman, resolusi 

gambar, dan sebagainya. Desain yang akan 

diproduksi akan melewati tahap yang disebut 

proofing. Proofing adalah proses print dengan 

preview semua desain sebelum dibuat film yang 

harganya cukup mahal. Output desain akan menjadi 

4 lembar klise/film transparan, yakni cyan, 

magenta, yellow dan black (CMYK). 

3. Cetak (Printing) 

Tahap cetak ini, menggunakan film/klise dari 

bagian prepress, yang kemudian harus ditransfer 

(affdruk) ke plat alumunium, sehingga menjadi 4 

buah plat alumunium yang bisa digunakan/dikaitkan 

di mesin cetak. Plat alumunium tersebut 

dimasukkan ke dalam mesin cetak bersamaan 
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dengan kertas yang telah disiapkan sebelumnya. 

Cetak pertama adalah warna cyan, magenta, yellow 

dan terakhir black. Hasil dari cetakan tersebut 

berupa variasi warna yang tidak terbatas sesuai 

dengan desain yang dirancang. Biaya cetak 

(makloon) biasanya per plat warna dalam ribuan 

eksemplar. 

4. Tahap Akhir (Finishing) 

Hasil cetak  dapat segera dipublikasikan, dengan 

perlu melewati tahap akhir atau finishing. Tahap ini 

akan membuat cetakan terlihat lebih rapi, elegan 

maupun mewah. Tahap akhir cetak ini dapat dipilih 

sesuai dengan desain dan biaya yang dikeluarkan. 

a. Laminasi 

Desain yang dicetak dilapisi oleh plastik yang 

mengkilap (vernis) atau kusam (doff). 
 

b. Rel 

Desain yang dicetak dapat diberikan tanda 

lipatan agar mempermudah maupun merapikan 

ketika melipat. 
 

c. Potong 

Desain yang dicetak akan terlihat rapi 

pinggirannya bila menggunakan cara ini. 

 

2.1.7.4   Kalkulasi Biaya Cetak 
 

Kalkulasi biaya cetak dapat dihitung dengan 

mengetahui spesifikasi cetak, di luar biaya operasional 

dan fee desain, yaitu: 
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1. Barang Cetakan 

Barang cetakan disini dapar berupa ukuran, bahan 

kertas, cetak (separasi, warna khusus atau hitam 

putih), jumlah cetakan dan finishing (bila 

diperlukan). 
 

2. Komponen Biaya 

Biaya yang harus dihitung adalah biaya film, bahan 

(kertas), cetak dan finishing (kalau ada). 
 

a) Biaya Film 

Biaya film (sumber Zentech) dapat dihitung 

dengan cara sebagai berikut:  

Panjang+1 x Lebar+1 x Harga/cm² x Jumlah 

Warna 

Harga per cm² adalah Rp. 40,- 
 

b) Biaya Bahan 

Biaya bahan dapat dihitung dengan cara sebagai 

berikut: 

Jenis dan ukuran kertas. 

Rumus Panjang x Lebar x Kilogram x Rupiah 
 

 

65 x 100 

32 x   44  (lebihkan masing-masing 2 cm ke tiap 

sisi untuk grip) 

2   x   2 = 4 druck 

 

2.2  Kerangka Pemikiran 
 

 

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses dari 

keseluruhan teori yang telah dikembangkan dari proses penelitian. Teori 

yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap 

pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel 
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berdasarkan pembahasan teoritis. Berikut merupakan pemaparan dari 

kerangka kerja yang dilakukan. 

 

 

 
 

2.3 Kerangka Kerja 
 

Rancang program kampanye, diperlukan suatu perencanaan untuk 

menciptakan keteraturan dan kejelasan arah tindakan. Kampanye yang 

direncanakan secara teknis merupakan tahapan perencanaan harus dilakukan 

agar kampanye dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana yang harus 

dilakukan dalam kampanye merupakan untuk memfokuskan usaha, 

mengembangkan sudut pandang berjangka waktu panjang, meminimalkan 

kegagalan, mengurangi konflik dan memperlancar kerjasama dengan pihak 

lain. Langkah  perancangan program “Kampanye Anti Pornografi pada 

Mahasiswa di Kota Bandung”, antara lain: 
 

Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran 
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1.   Analisa Masalah 

Analisa penulis terhadap informasi dan data-data yang berkaitan 

dengan “Kampanye Anti Pornografi pada Mahasiswa di Kota 

Bandung” sebagai bahan perancangan pesan yang akan disampaikan 

maupun media-media yang nantinya digunakan sebagai penyampaian 

pesan kepada khalayak. Data dan informasi tersebut didapatkan melalui 

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, dan browsing internet, penulis 

ingin memberikan informasi tentang bahaya pornografi. 
 

2.   Tujuan Program Kampanye 

Program “Kampanye Anti Pornografi pada Mahasiswa di 

Kota Bandung” lebih kepada memberikan informasi dan tujuan 

kampanye ini adalah agar para remaja secara umum dan mahasiswa 

secara khusus dapat mengetahui tentang bahaya pornografi yang selama 

ini tidak diketahui. 
 

3.   Perancangan Pesan Kampanye 

Rancang pesan dalam kampanye informasi ini, penulis 

memberikan fakta-fakta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para 

ahli, sehingga masyarakat umumnya dan para mahasiswa pada 

khususnya mengetahui bahaya dan akibat dari pornografi. 
 

4.   Penetapan Sasaran Kampanye 
 

Penetapan target sasaran penulis dari “Kampanye Anti 

Pornografi pada Mahasiswa di Kota Bandung” berfokus pada 

mahasiswa, karena menurut hasil survey, kaum muda adalah konsumen 

pornografi terbesar. 
 

5.   Perancangan Visual 
 

Rancang visual “Kampanye Anti Pornografi pada Mahasiswa 

di Kota Bandung” adalah bagaimana penulis membuat sebuah konsep 

yang berhubungan langsung dengan bahaya pornografi. Rancang visual 

kampanye ini, penulis mencoba memberikan gambaran-gambaran dan 

fakta-fakta nyata yang diakibatkan pornografi pada otak manusia namun 

dengan pendekatan yang santai, tidak memaksa, dan tidak menyudutkan. 
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6.   Pemilihan Media 

  Media yang direncanakan berupa poster, iklan majalah, 

mousepad, desktop wallpaper, pop-up, dan website. Karakteristik yang 

dimiliki poster dinilai paling representatif untuk menyampaikan pesan 

bahaya pornografi. Poster dapat menyampaikan pesan yang tidak 

membutuhkan perhatian ekstra khalayak karena pesan yang dicantumkan 

tidak terlalu mendetail. Poster dapat digunakan untuk menampilkan 

pesan berupa image/ilustrasi yang mendukung pesan utama. Pop-up 

digunakan untuk mengingatkan dan website sebagai media informasi 

yang mendetail dan membantu penyebaran informasi mengenai bahaya 

pornografi secara lebih meluas dan lebih pribadi. 
 

7.   Lokasi Penempatan Media 

  Target dari “Kampanye Anti Pornografi pada Mahasiswa di 

Kota Bandung” ini, yaitu berfokus pada media online, karena internet 

adalah hal yang paling dekat dengan dunia kaum muda dan dunia 

pornografi. untuk media cetak sebagai pendukung akan ditempatkan di 

warnet-warnet yang ada di kota Bandung dan di tempat-tempat yang 

biasa didatangi oleh mahaiswa. 
 

8.   Hasil Kampanye 

Hasil yang diharapkan dari program kampanye ini, hanya untuk 

memberitahukan bahaya yang selama ini dianggap tidak ada, tanpa 

maksud menggurui atau melarang, sehingga timbul kesadaran diri untuk 

akan bahaya yang mengancam. 

9.   Evaluasi 

“Kampanye Anti Pornografi pada Mahasiswa Kota 

Bandung” ini menyampaikan pesan yang menginformasikan tentang 

bahaya pornografi. Fokus target sasaran kampanye adalah para remaja di 

daerah perkotaan. Media poster merupakan pemilihan yang tepat karena 

media ini dapat dilihat oleh siapapun juga, di dalam ruangan maupun di 

luar ruangan. Media online, dan website membuat penyebaran informasi 

yang mendetail lebih luas dibandingkan dengan media poster, lebih 

mudah didapat dan lebih berifat privasi.  


