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BAB II 

KAJIAN MASALAH 

 

 

 

2.1 Tinjauan Teori 

 

Proses pembatasan masalah dari kampanye program sejuta biopori di Kota 

Bandung telah dilaksanakan, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai teori-teori 

yang mendasari perancangan kampanye program sejuta biopori di Kota Bandung. 

Teori tersebut berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan langkah kerja agar lebih 

terperinci, sehingga teori yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dalam 

perancangan kampanye program sejuta biopori di Kota Bandung. Tahap awal proses 

perancangan kampanye program sejuta biopori di Kota Bandung dimulai dari 

manfaat dari program tersebut sampai dengan teori-teori yang mendukung dan 

berkaitan erat dalam perancangan kampanye program yang dapat menyampaikan 

informasi mengenai program itu sendiri 

 

2.1.1 Teori Kampanye 

 

Kapanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan 

komunikasi yang dilakukan secara terlembaga, sehingga kampanye pada 

umumnya diselenggarakan oleh sebuah lembaga maupun organisasi. 

Lembaga penyelenggara kampanye dapat berasal dari lingkungan 

pemerintah,  swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).  

Profesor Duyker (dalam Rosady Ruslan, Kiat & Strategi Kampanye Public 

Relation Edisi Revisi, 2002:73) berpendapat bahwa kampanye adalah 

kegiatan yang menggunakan berbagai lambang untuk mempengaruhi 

manusia sedemikian rupa sehingga tingkah laku yang timbul karena 

pengaruh tersebut sesuai dengan keinginan komunikator. 
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Rogers dan Storey (dalam Iman Suryaman, Kampanye Bahaya 

Kanker Payudara pada Wanita di Kota Bandung, 2010:29) mendefinisikan 

kampanye sebagai sebuah rangkaian tindakan komunikasi yang terencana 

dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar masyarakat 

yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye 

dalam aspek komunikasi sekurang-kurangnya harus mengandung empat hal, 

yaitu: 

1. Kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu. 

2. Jumlah khalayak atau sasaran kampanye besar. 

3. Kampanye biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu. 

4. Kampanye melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi 

dan terencana. 

 

2.1.1.1 Teori Komunikasi Media Massa 

 

Publikasi dalam prosesnya berkomunikasi dengan masyarakat 

selalu berkaitan dengan media massa. Media massa dimanfaatkan 

oleh pemberi pesan untuk dapat menarik perhatian pembaca dan 

berkomunikasi dengan pembaca. Teori komunikasi media 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Teori Pengembangan 

Gerbner (dalam Riri Rahmaulidya, Teori Media dan 

Budaya Masyarakat, 2011:1) berpendapat bahwa televisi 

menjadi salah satu cara masyarakat untuk memandang dunia. 

Televisi adalah sebuah sistem penceritaan yang tersentralisasi, 

bahkan dianggap dapat melebihi pencitraan yang dibuat di 

media-media lain, televisi dewasa ini telah menjadi sumber 

informasi sehari-hari masyarakat dalam populasi yang 

heterogen. Televisi disebut pengembangan karena televisi 

dewasa ini diyakini telah menjadi agen penyetara budaya atau 

pengembangan dari sebuah budaya. 



11 

 

 

2. Teori Dugaan 

Palmgreen (dalam Riri Rahmaulidya, Teori Media dan 

Budaya Masyarakat, 2011:1) mengemukakan sebuah 

penjabaran bahwa kepuasan yang dicari oleh seseorang dari 

media akan ditentukan oleh sikap dan kepercayaan orang 

tersebut terhadap media. Manusia akan mendapatkan 

pengalaman dari sebuah program, genre atau media, kepuasan 

yang didapat seseorang tersebut akan berdampak pada 

keyakinan dan memperkuat pola penggunaan orang tersebut 

terhadap media. 

 

3. Teori Ketergantungan 

Ball-Rokeach dan DeFleur (dalam Riri Rahmaulidya, Teori 

Media dan Budaya Masyarakat, 2011:1) adalah yang pertama 

kali mengajukan teori ketergantungan yang dalam modelnya 

mereka mengajukan adanya hubungan integral antara 

pemirsa, media, dan masyarakat luas. Ball-Rokeach dan 

DeFleur (dalam Riri Rahmaulidya, Teori Media dan 

Budaya Masyarakat, 2011:2) menjabarkan 2 faktor yang 

mempengaruhi besarnya ketergantungan seseorang terhadap 

media, yaitu: 

 

a) Faktor individu, seseorang akan lebih bergantung 

terhadap media yang dapat menyediakan kebutuhannya 

lebih banyak. 

 

b) Faktor stabilitas sosial, sebagai contoh, apabila sebuah 

negara dalam keadaan tidak stabil, misalnya sedang 

terjadi kerusuhan, seseorang akan sangat bergantung pada 

media untuk mengetahui jumlah korban bentrok antara 

aparat keamanan dan pengunjuk rasa, apabila situasi telah 
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kembali stabil, ketergantungan seseorang terhadap media 

akan menurun. 

 

4. Teori Persamaan Media 

Teori persamaan media pertama kali dikemukakan oleh  

Reeves dan Nass (dalam Riri Rahmaulidya, Teori Media 

dan Budaya Masyarakat, 2011:4) Teori persamaan media 

ingin menjawab pertanyaan mengapa orang-orang secara 

tidak sadar bahkan dengan sendirinya merespon apa yang 

dikomunikasikan melalui media, seolah-olah media itu adalah 

manusia, sehingga menurut asumsi teori ini, media dapat 

diibaratkan sebagai manusia. Teori ini memperhatikan bahwa 

media dapat diajak berbicara, media juga dapat menjadi lawan 

bicara individu seperti dalam komunikasi intrapersonal yang 

melibatkan 2 orang dalam situasi berhadapan langsung. 

 

5. Teori Model Lasswell 

Teori diperkenalkan oleh Lasswell (dalam Riri 

Rahmaulidya, Teori Media dan Budaya Masyarakat, 2011:5) 

mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan sering 

diikuti oleh banyak orang, seperti apa, berbicara apa, dalam 

saluran yang mana, kepada siapa, dan memiliki pengaruh 

seperti apa. 

 

6. Teori Agenda Setting 

Teori agenda setting menurut McCombs dan Shaw (dalam 

Robby Milana, Review Teori Media dan Masyarakat, 

2010:2-3), merupakan sebuah teori yang berasumsi bahwa 

jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka 

media tersebut akan mempengaruhi khalayak untuk 

menganggap bahwa peristiwa tersebut penting. Teori ini juga 

menyebutkan bahwa media memiliki efek yang sangat kuat 
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karena media berkaitan dengan proses pembelajaran bukan 

dengan perubahan sikap dan pendapat. 

 

7. Teori The Spiral of Silence 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Noelle-Neuman 

(dalam Robby Milana, Review Teori Media dan Masyarakat, 

2010:4), dimana dalam teori ini Noelle-Neuman menjelaskan 

bahwa terciptanya suatu pendapat umum dapat ditentukan 

oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi 

massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu terkait 

dengan pendapatnya dalam hubungan dengan pendapat orang 

lain dan masyarakat. Manusia pada umumnya akan cenderung 

untuk menghindari isolasi, dalam arti kesendirian dalam 

mempertahankan suatu sikap atau keyakinan tertentu. 

 

8. Teori Difusi Inovasi 

Teori ini dikembangan oleh Rogers (dalam Riri 

Rahmaulidya, Teori Media dan Budaya Masyarakat, 2011:6) 

dan para koleganya. Rogers mengemukakan sebuah deskripsi 

mengenai penyebaran dengan proses perubahan sosial, 

dimana terdiri dari penemuan, difusi, dan konsekuensi. Proses 

perubahan dapat terjadi secara internal dari kelompok tersebut 

maupun secara eksternal dengan cara terjadinya interaksi 

dengan agen-agen perubahan dari dunia luar. Interaksi ini 

dapat terjadi secara spontan maupun hasil dari sebagian 

rencana agen-agen perubahan dari dunia luar dalam waktu 

tertentu. Teori ini menjelaskan bahwa difusi inovasi 

memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat tersebar di 

masyarakat, namun pada realisasinya, suatu tujuan penelitian 

difusi adalah untuk memperpendek keterlambatan tersebut, 

sehingga ketika suatu inovasi telah terselenggara, maka akan 

memiliki konsekuensi apakah inovasi tersebut berfungsi atau 
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tidak, secara langsung atau tidak langsung, dan nyata atau 

laten.  

 

9. Teori Imperialisme Media 

Teori ini diperkenalkan oleh Schiller (dalam Riri 

Rahmaulidya, Teori Media dan Budaya Masyarakat, 

2011:6). Teori ini menyatakan bahwa negara Barat 

mendominasi media di seluruh dunia, yang artinya media 

massa negara Barat juga mendominasi media massa di bagian 

dunia ketiga, alasannya media Barat memiliki efek yang kuat 

untuk memengaruhi media dunia ketiga. Media Barat 

dianggap sangat mengesankan bagi media negara ketiga, 

sehingga mereka ingin meniru budaya yang muncul melalui 

media tersebut. Teori ini memberikan perspektif ketika terjadi 

peniruan negara berkembang dari negara maju, saat itulah 

terjadi penghancuran budaya asli di negara ketiga.   

 

10. Teori Dependensi Efek Komunikasi Massa 

Teori ini dikemukakan oleh Ball-Rockeach dan DeFleur 

(dalam Riri Rahmaulidya, Teori Media dan Budaya 

Masyarakat, 2011:7). Teori ini memfokuskan pada kondisi 

struktural atau masyarakat yang mengatur kecenderungan 

akan terjadinya efek media massa. Teori ini berangkat dari 

gaya hidup masyarakat modern yang menganggap bahwa 

media adalah sistem informasi yang berperan dalam proses 

memelihara, perubahan, dan konflik pada tataran kelompok, 

masyarakat dan individu dalam aktivitas sosial. 

 

 

11. Teori Determinisme Teknologi 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh McLuhan (dalam 

Riri Rahmaulidya, Teori Media dan Budaya Masyarakat, 

2011:7), dimana ide yang mendasari lahirnya teori ini adalah 
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bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara 

berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu 

sendiri. Teknologi membentuk individu, bagaimana cara 

berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi 

tersebut pada akhirnya akan menggerakan manusia untuk 

bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain, 

misalnya dari masyarakat suku yang belum mengenal huruf 

menuju masyarakat yang memakai peralatan komunikasi 

cetak, ke masyarakat yang menggunakan peralatan 

komunikasi elektronik. 

  

12. Teori Kultivasi 

Teori kultivasi yang pertama kali diperkenalkan oleh 

Gerbner (dalam Robby Milana, Review Teori Media dan 

Masyarakat, 2010:5),  mengemukakan bahwa televisi menjadi 

media atau alat utama dimana para penonton televisi belajar 

tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Teori ini 

menyatakan bahwa televisi  dari waktu ke waktu secara halus 

memupuk persepsi seseorang mengenai kehidupan realitas. 

Persepsi yang terbangun dalam benak seseorang mengenai 

masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi, 

artinya melalui televisi seseorang belajar mengenai dunia, 

masyarakatnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. 

  

Komunikasi dalam prosesnya akan menemui berbagai macam 

hambatan, yang mana akan dapat merusak sebuah proses 

komunikasi. Masalah hambatan komunikasi menurut Hidayanti 

(Hambatan Komunikasi, 2011) dibagi menjadi beberapa jenis, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Gangguan 

Proses komunikasi memiliki 2 (dua) jenis gangguan yang 

menurut sifatnya dapat diklasifikasikan sebagai gangguan 

mekanik dan gangguan semantik. 

 

a) Gangguan Mekanik (Mechanical Channel Noise) 

Gangguan mekanik adalah gangguan yang disebabkan 

oleh saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat 

fisik. 

 

b) Gangguan Semantik (Semantic Noise)  

Gangguan semantik adalah gangguan yang berkaitan 

dengan isi pesan komunikasi yang artinya menjadi rusak. 

 

 

 

2. Kepentingan 

Interest atau kepentingan akan menjadikan seseorang selektif 

dalam menanggapi suatu pesan. Manusia akan 

memperhatikan perangsang yang berhubungan dengan 

kepentingannya. Interest tidak hanya mempengaruhi perhatian 

saja, tapi juga daya tanggap, perasaan, pikiran dan tingkah 

laku atau pertentangan dalam suatu kepentingan. 

 

3. Motivasi Terpendam 

Motivasi terpendam akan mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan 

dan kekurangannya. Komunikasi yang semakin sesuai dengan 

motivasi sesorang, maka semakin memungkinkan sebuah 

komunikasi dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. 

4. Prasangka 

Prasangka atau prejudice merupakan salah satu hambatan 

besar dalam sebuah kegiatan komunikasi, karena seseorang 

yang memiliki prasangka akan selalu curiga dan menentang 

komunikator yang hendak membuat aktivitas komunikasi. 
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Prasangka akan membuat sesuatu yang objektif dinilai 

negatif. 

  

Masalah mengenai hambatan pada komunikasi pada 

umumnya memiliki 2 sifat, yaitu objektif dan subjektif. Jenis 

hambatan yang bersifat objektif adalah gangguan dan halangan 

terhadap proses komunikasi yang disebabkan oleh keadaan yang 

tidak menguntungkan, salah satu contohnya adalah karena 

gangguan cuaca pada gelombang radio, sedangkan hambatan yang 

bersifat subjektif adalah gangguan yang  memang sengaja dibuat 

oleh orang lain agar proses komunikasi yang dibangun akan 

terkendala, hambatan yang bersifat subjektif biasanya dipengaruhi 

unsur kepentingan dan prasangka seseorang terhadap suatu pesan 

dari suatu proses komunikasi yang ingin disampaikan 

komunikator.  

Masalah hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi 

dapat dikurangi apabila tujuh prinsip “The 7 C’s of Effective 

Communication” diterapkan oleh komunikator. Prinsip tersebut 

akan berpengaruh dalam proses penyampaian suatu pesan dari 

komunikator kepada komunikan,prinsip-prinsip tersebut menurut 

managementstudyguide.com adalah sebagai berikut: 

 

1. Completeness 

Komunikasi yang baik haruslah lengkap dan dapat 

menyampaikan semua fakta yang dibutuhkan oleh 

komunikan. Komunikator harus mempertimbangkan pola 

pikir komunikan dan menyampaikan pesan berdasarkan hal 

tersebut. 

 

2. Conciseness 

Komunikasi dapat berjalan secara efektif apabila komunikator 

mampu menyampaikan pesan dengan kata-kata yang ringkas 

tanpa mengubah maksud dari pesan yang disampaikan. 
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3. Consideration 

Komunikasi yang efektif harus mempertimbangkan hal-hal 

seperti sudut pandang, latar belakang, dan pola pikir 

komunikan yang akan dihadapi. Cara ini bertujuan untuk 

mempermudah diterimanya pesan yang ingin disampaikan 

oleh komunikator. 

  

4. Clarity 

Clarity atau kejelasan adalah prinsip komunikasi untuk 

menyiratkan suatu pesan yang spesifik dalam satu waktu, 

bukan mencoba untuk menyampaikan banyak pesan dalam 

waktu yang bersamaan. 

 

 

5. Concreteness 

Komunikasi akan menjadi efektif apabila komunikator dapat 

menyampaikan suatu pesan secara konkret dan jelas, dan 

dapat dibantu dengan fakta-fakta yang ada. Komunikasi yang 

konkret akan meningkatkan kredibilitas komunikator. 

 

6. Courtesy 

Pesan yang dibuat dalam setiap proses komunikasi haruslah 

menghormati latar belakang dari masyarakat yang akan 

menerima pesan tersebut, jika hal ini dilakukan, maka pesan 

tersebut akan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. 

  

7. Correctness 

Komunikasi yang baik harus memperhatikan faktor tata 

bahasa agar komunikasi yang dibangun dapat berjalan secara 

efektif. Tata bahasa yang digunakan haruslah sesuai dengan 

lingkungan masyarakat yang akan menerima pesan. 
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2.1.1.2 Jenis Kampanye 

 

Kampanye menurut Charles U. Larson (dalam Rizkiano 

Andestria, Kampanye Bahaya Game Elektronik pada Mental dan 

Perilaku Anak di Kota Bandung, 2011:18) dibagi dalam 3 (tiga) 

kategori, yaitu product oriented campaigns, candidate oriented 

campaigns, dan ideologically or course oriented campaigns. 

 

1. Product Oriented Campaigns 

Kampanye yang beorientasi pada produk , umumnya terjadi di 

lingkungan bisnis. Commercial campaigns atau corporate 

campaigns merupakan istilah lain yang sering  dipertukarkan 

denga kampanye jenis ini. Kampanye ini didasari oleh 

motivasi untuk memperoleh keuntungan finansial, cara yang 

ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk dan 

melipatgandakan penjualan sehingga diperoleh keuntungan 

yang diharapkan.  Kampanye public relation  yang ditujukan 

untuk membangun citra positif perusahaan di mata publik 

juga dapat dimasukkan dalam kelompok ini. 

 

2. Candidate Oriented Campaigns 

Kampanye yang berorientasi oada kandidat, umumnya 

dimotivasi oleh keinginan untuk meraih kekuasaan atau 

jabatan politik. Candidate oriented campaigns dikenal juga 

sebagai political campaign atau kampanye politik. Kampanye 

ini bertujuan untuk memenangkan dukungan masyarakat 

terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar 

dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan 

melalui proses pemilihan umum. 

 

3. Ideologically or Course Oriented Campaigns 

Jenus kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang 

bersifat khusus dan sering kali berdimensi perubahan sosial. 
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Kampanye ini dikenal juga sebagai social change campaigns, 

yaitu kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-

masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik 

yang terkait. 

 

2.1.1.3 Model Kampanye 

 

Model kampanye yang dibahas dalam literatur komunikasi 

pada umumnya memusatkan perhatian pada penggambaran 

tahapan proses kegiatan kampanye. Kampanye yang ditampilkan 

dengan menggambarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya 

menjadi pentung. Kampanye seperti itu bertujuan agar fenomena 

kampanye dapat dipahami, bukan hanya dari tahapan kegiatan, 

tetapi juga interaksi antar kompen yang terdapat di dalamnya. 

Model kampanye tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Model Komponensial Kampanye 

Model kampanye ini memiliki unsut-unsur seperti sumber 

kampanye, saluran, pesan, penerima kampanye, efek, dan 

umpan balik. Sumber dalam model kampanye ini memiliki 

peran yang dominan, aktif merancang pesan yang ditujukan 

untuk menciptakan perubahan pada diri masyarakat atau 

campaign receiver. Pesan tersebut disampaikan melalui 

berbagai saluran komunikasi seperti media massa atau media 

tradisional. Pesan yang diterima masyarakat diharapkan 

memunculkan efek perubahan pada diri mereka. Efek 

perubahan yang terjadi atau tidak terjadi dapat diidentifikasi 

dari umpan balik yang diterima sumber. Umpan balik yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas kampanye dapat 

muncul dari pesan itu sendiri, saluran yang digunakan, ataupun 

respon penerima. 
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2. Model Kampanye Ostergaard 

Model kampanye Ostergaard dikembangkan oleh Leon 

Ostergaard. Model ini dianggap paling pekat dalam hal 

sentuhan ilmiahnya dibandingkan dengan berbagai model 

kampanye yang ada. Leon Ostergaard menilai program 

kampanye untuk perubahan sosial yang tidak didukung oleh 

temuan-temuan ilmiah tidaklah layak untuk dilaksanakan. 

Program semacam itu tidak akan menimbulkan efek apapun 

dalam menanggulangi masalah sosial yang dihadapi. 

 

Model kampanye ini memiliki beberapa tahapan dalam 

penggunaannya. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi 

masalah yang akan diangkat ke program kampanye. Tahap 

kedua, pengelolaan kampanye yang dimulai dari perancangan, 

dan tahap ini membutuhkan riset untuk mengidentifikasi 

karakteristik masyarakat. Tahap ketiga dari model kampanye 

ini adalah tahap evaluasi pada penanggulangan masalah atau 

tahap pasca kampanye. Evaluasi ini diarahkan pada 

keefektifan kampanye dalam menghilangkan atau mengurangi 

masalah sebagaimana telah diidentifikasi pada tahap pra-

kampanye. 

 

3. The Five Functional Stages Development Model 

Model ini dianggap sebagai model yang paling populer dan 

banyak diterapkan di berbagai belahan dunia. Model ini 

populer karena fleksibilitas model untuk diterapkan, baik pada 

candidate oriented campaigns, product oriented campaigns, 

ataupun ideologically or course oriented campaigns. Fokus 

dari model ini adalah pada tahap kegiatan kampanye, bukan 

pada proses pertukaran pesan antara campaigner dengan 

campaignee. Tahap kegiatan kampanye model ini meliputi 

identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi. 
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4. The Communicative Function Model 

Model ini dirumuskan oleh Judith Trent dan Robert 

Freidenberg. Tahap dalam model kampanye ini meliputi 

surfacing, primary, nomination, dan election. 

 

5. Model Kampanye Nowak dan Warneryd 

Model Kampanye Nowak dan Warneryd merupakan salah satu 

cuntuh model kampanye tradisional. Model kampanye ini 

memiliki tujuh elemen kampanye yang harus diperhatikan oleh 

komunikator dalam menjalankan program kampanyenya, 

sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Tujuh elemen 

tersebut adalah intended effect, competiting communication, 

communication object, target population and receiving group, 

channel message, communicator or sender, dan obtained 

effect. 

 

6. The Diffusion of Innovation Model 

Model difusi inovasi ini umumnya diterapkan dalam 

kampanye periklanan atau commercial campaign. Model 

difusi inovasi digagas oleh seorang ilmuwan komunikasi 

bernama Everett M. Rogers. Rogers menggambarkan adanya 

empat tahap yang akan terjadi ketika proses kampanye 

berlangsung dalam model ini. Tahap pertama dusebut tahap 

informasi, tahap kedua yaitu tahap persuasi, tahap ketiga 

adalah tahap membuat keputusan dan mencoba, dan tahap 

keempat adalah tahap konfirmasi atau re-evaluasi. 

  

2.1.1.4 Jenis Media Kampanye 

 

Lembaga atau instansi memerlukan berbagai macam media 

dalam rangka menyebarluaskan publikasi yang dibuatnya. Media 

publikasi secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu above the 
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line, below the line, dan ambient media, ketiga jenis media 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Media Above The Line 

Media above the line adalah media kampanye yang 

memanfaatkan media massa. Media above the line pada 

umumnya adalah media yang memerlukan biaya sewa agar 

suatu kampanye dapat ditayangkan melalui media tersebut. 

Media above the line merupakan media „tak langsung‟ 

mengenai pemirsa, karena sifatnya yang terbatas pada 

penerimaan pemirsa. Media yang termasuk dalam jenis media 

above the line adalah sebagai berikut: 

 

a) Iklan Koran 

Koran dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu koran daerah 

dan koran nasional. Iklan di koran dalam pemasangannya 

harus memerhatikan besar area segmentasi kampanye. 

 

 
 

Gambar 2.1 Contoh Iklan Koran 
 Sumber: indonetwork.co.id 

 

 

b) Iklan Majalah 

Majalah merupakan salah satu media yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan kampanye. Majalah 

memiliki desain, layout, dan bentuk yang lebih eksklusif. 

Majalah umumnya terbit bulanan dan telah memiliki 

segmen pasar yang jelas. 
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Gambar 2.2 Contoh Iklan Majalah 
 Sumber: devrickart.com 

 

 

c) Baliho 

Baliho adalah salah satu variasi dari billboard yang 

digunakan hanya untuk waktu-waktu tertentu. Baliho 

biasanya digunakan sebagai media promosi event atau 

kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. 

 

 
 

Gambar 2.3 Contoh Baliho 
 Sumber: tribunnews.com 

 

d) Internet Banner 

Internet banner adalah sebuah gambar yang dipasang di 

suatu situs di internet. Banner ini biasanya berupa 

gambar yang memiliki tautan ke situs utama dari suatu 

perusahaan atau produk yang dipromosikan. Biaya 



25 

 

pemasangan banner di suatu situs biasanya ditentukan 

dari besarnya arus pemirsa yang membuka situs tersebut. 

 

 
 

Gambar 2.4 Contoh Internet Banner 
 Sumber: spiritcreative.ca 

 

2. Media Below The Line 

Media below the line adalah media yang digunakan untuk 

membantu promosi atau publikasi di tingkat retail yang 

bertujuan untuk merangkul konsumen akhir agar menyadari 

keberadaan suatu produk. Promosi atau publikasi dengan 

menggunakan media below the line tidak menggunakan media 

massa dalam aktivitasnya. Media yang termasuk jenis media 

below the line adalah sebagai berikut: 

 

a) Leaflet 

Leaflet adalah lembaran kertas kecil berisi pesan tercetak 

yang dibuat untuk disebarkan kepada masyarakat sebagai 

informasi mengenai suatu hal atau kejadian. Leaflet 

biasanya berbentuk sehelai kertas, biasanya dua muka, 

yang terbuat dari bahan yang agak kaku, sehingga tidak 

mudah robek, terlipat atau tertekuk. 
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Gambar 2.5 Contoh Leaflet 
 Sumber: burrellgraphicdesign.com 

 

b) Folder 

Folder adalah media promosi atau publikasi yang berupa 

selembar bahan cetakan yang ukurannya cukup besar dan 

penampilannya diperingkas dengan cara melipat folder 

menjadi dua seperti map atau buku agar mudah untuk 

dibawa. Folder biasanya terbuat dari lembaran kertas 

yang berbahan agak kaku, sehingga folder tidak mudah 

rusak.  Folder biasanya menyertakan brosur dan leaflet 

didalamnya untuk dibagikan kepada khalayak. 

 

 
 

Gambar 2.6 Contoh Folder 
 Sumber: pelauts.com 
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c) Brosur 

Brosur adalah sebuah media promosi atau publikasi 

berbentuk cetak yang biasanya dilipat, dan terkadang 

dijepit. Brosur memiliki variasi dalam bentuk dan ukuran, 

menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh 

lembaga atau instansi. 

 

 
 

Gambar 2.7 Contoh Brosur 
 Sumber: theoriginsolution.com 

 

d) Stationery  

Stationery dapat berupa alat tulis kantor, seperti pensil, 

pulpen, amplop surat, dan sebagainya, yang biasa 

dimanfaatkan sebagai media promosi dengan menuliskan 

merek dari produk. 

 

 
 

Gambar 2.8 Contoh Stationery 
 Sumber: mkt-china.com 
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e) Agenda 

Agenda merupakan buku catatan harian yang memiliki 

usia iklan yang cukup lama, karena agenda biasa 

digunakan sepanjang tahun. Agenda biasanya diberikan 

sebagai kenang-kenangan oleh suatu perusahaan kepada 

pelanggannya saat pergantian tahun. 

 

 
 

Gambar 2.9 Contoh Agenda 
 Sumber: agendaui2012.blogspot.com 

 

 

f) Stiker 

Stiker merupakan salah media publikasi atau promosi 

yang memiliki daya tahan yang cukup panjang. Stiker 

biasanya berbahan kertas yang diberi perekat dan dapat 

dipasang di berbagai tempat. 

 

 
 

Gambar 2.10 Contoh Stiker 
 Sumber: youjustmademylist.com 
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g) Poster 

Poster adalah lembar pengumuman untuk menyampaikan 

suatu informasi yang dipasang di tempat-tempat umum. 

Poster merupakan media yang banyak digunakan dalam 

keperluan publikasi atau promosi. Poster yang berhasil 

adalah poster yang mampu menyampaikan pesan secara 

langsung kepada khalayak melalui elemen-elemen visual 

yang dibuat. 

 

 
 

Gambar 2.11 Contoh Poster 
 Sumber: en.wikipedia.org 

 

h) Jam Dinding 

Jam dinding merupakan salah satu media promosi yang 

cukup efektif, karena pada saat seseorang melihat jam, 

pada waktu yang bersamaan akan terbaca pula 

perusahaan yang melakukan promosi. 
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Gambar 2.12 Contoh Jam Dinding 
 Sumber: smartsouvenir.com 

 

i) Kaos 

Kaos merupakan jenis pakaian sehari-hari yang saat ini 

sering digunakan sebagai media promosi atau publikasi. 

Kaos sering diberikan perusahaan sebagai hadiah kepada 

pelanggannya, yang ketika dipakai secara tidak langsung 

pelanggan itu ikut mempromosikan produk yang 

bersangkutan. 

 

 
 

Gambar 2.13 Contoh Kaos Promosi 
 Sumber: konveksigarment.com 

 

j) Booklet 

Booklet adalah sebuah buku kecil yang berfungsi untuk 

mewakili perusahaan dan rincian dari sebuah produk. 
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Gambar 2.14 Contoh Booklet 
 Sumber: blackver.com 

 

k) Merchandise 

Merchandise adalah produk yang biasa digunakan oleh 

suatu usaha, komunitas, group olahraga, musik, artis, 

penyanyi, dan lain sebagainya sebagai bentuk promosi, 

mempertahankan komunitas tertentu, serta upaya 

mendongkrak pasar. 

 

 
 

Gambar 2.15 Contoh Merchandise 
 Sumber: fc-utd.co.uk 

 

3. Ambient Media 

Ambient media merupakan salah satu media terbaru dalam 

dunia periklanan. Ambient media memiliki cara bertutur yang 

berbeda dibandingkan dengan media-media promosi 
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konvensional. Semangat yang dibawa oleh ambient media 

adalah memberikan pengalaman yang tak terlupakan kepada 

khalayak. Ambient media pada umumnya berusaha untuk 

menggugah emosi khalayak dengan mengangkat ide yang 

lucu, horror, hal-hal yang menjijikan, atau bentuk ekspresi 

emosional lain. Ambient media merupakan perpaduan 

berbagai elemen estetik yang dalam eksekusi pengerjaannya 

memanfaatkan elemen ruang publik di sekitar media tersebut 

ditampilkan. 

 

 
 

Gambar 2.16 Contoh Ambient Media 
 Sumber: desainstudio.com 

` 

 

2.1.1.5 Manajemen Kampanye 

 

Kampanye pada hakekatnya adalah tindakan komunikasi yang 

bersifat goal oriented atau berorientasi pada tujuan. Kamapnye 

selalu ada arah yang akan dicapai, dimana arah tersebut tentu tidak 

dapat dilakukan dengan apa adanya, melaikan harus didasari 

dengan pengorganisasian tindakan secara sistematis dan strategis. 

Kampanye dalam kegiatannya membutuhkan sentuhan manajemen 

yakni kemampuan untuk merancang, melaksanakan, 

mengendalikan, dan mengevaluasi suatu program kegiatan secara 

rasional, realistis, efisien, dan efektif. 
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Praktik manajemen dalam bukan merupakan hal yang baru, 

karena sejak awal, kampanye selalu meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi. Tahap pada saat ini memiliki 

perbedaan yaitu dengan dibakukan dan diformalkannya tahapan 

tersebut dengan istilah manajemen kampanye, yaitu proses 

pengelolaan kegiatan kampanye secara efektif dan efisien dengan 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada demi mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Unsur manajerial yang dimasukan 

dalam pengelolaan kampanye, diharapkan peluang keberhasilan 

pencapaian tujuan kampanye menjadi lebih besar. 

 

2.1.1.6 Teknik Kampanye 

 

Kampanye memerlukan berbagai teknik demi mencapai 

tujuan yang diinginkan. Teknik ini merupakan teknik 

penyampaian pesan agar pesan yang disampaikan dapat efektif. 

Teknik kampanye menurut Ruslan (2002:65) yang lazim 

digunakan adalah sebagai berikut. 

 

1. Partisipasi 

Teknik kampanye partisipasi merupakan teknik kampanye 

yang menginkutsertakan audience ke dalam suatu kegiatan 

kampanye dengan tujuan untuk menumbuhkan saling 

pengertian, menghargai, kerja sama, dan toleransi. 

 

2. Asosiasi 

Teknik asosiasi adalah teknik kampanye yang berkaitan 

dengan suatu peristiwa atau objek yang tengah ramai 

dibicarakan masyarakat agar dapat memancing perhatian 

masyarakat. Teknik asosiasi dapat juga berdampak negatif 

apabila bias asosiasi yang digunakan memiliki konotasi 

negatif di masyarakat.  
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3. Teknik integratif 

Teknik integratif merupakan teknik kampanye yang berusaha 

untuk menyatukan diri dengan audience. Teknik berusaha 

meyakinkan audience bahwa kampanye yang disampaikan 

bukan untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya semata, 

tetapi untuk kepentingan bersama. 

 

4. Teknik Ganjaran (Pay Off Technique) 

Teknik ganjaran berusaha untuk mempengaruhi audience 

dengan suatu ganjaran atau iming-iming, dengan 

kemungkinan: 

a. Dapat berupa benefit (manfaat), kegunaan, dan 

sebagainya. 

b. Dapat berupa ancaman, kekhawatiran, dan suatu yang 

menakutkan. 

Efek yang ditimbulkan dari masing-masing kemungkinan 

memiliki perbedaan, dimana ganjaran pertama berusaha untuk 

menumbuhkan kegairahan dan menitikberatkan emosional, 

sedangkan ganjaran kedua berusaha untuk menimbulkan rasa 

takut, ketegangan, atau kekhawatiran bila hal tersebut atau 

tertentu terjadi di kemudian hari. 

 

5. Teknik Penataan Patung Es (Icing Technique) 

Teknik ini merupakan usaha dalam menyampaikan pesan 

suatu kampanye yang dibuat sedemikian rupa agar pesan 

tersebut enak dilihat, didengar, dibaca, dirasakan, dan 

sebagainya. Teknik ini memerlukan seni menata pesan yang 

dapat menyentuh sisi emosional audience. 

 

6. Memperoleh Empati 

Teknik ini merupakan suatu teknik berkampanye yang 

berusaha menempatkan diri dalam posisi audience, ikut 
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merasakan, dan “peduli” dengan situasi atau kondisi yang 

dihadapi oleh audience. 

 

7. Teknik Koersi atau Paksaan 

Teknik koersi atau paksaan merupakan teknik kampanye yang 

menekankan pada suatu “paksaan” yang dapat menimbulkan 

rasa ketakutan atau kekhawatiran audience yang tidak mau 

tunduk melalui suatu ancaman. 

 

Program kampanye memiliki suatu risiko yang dapat 

menggagalkan teknik persuasi yang ditujukan kepada audience, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Penyesatan suatu pengertian atau pemahaman tentang tema 

kampanye yang tengah dilaksanakan oleh kompetitor. 

2. Perusakan atau pemalsuan isi atau materi pesan. 

3. Penafsiran suatu pesan dengan ukuran menurut pengertian 

atau pandangan pribadi. 

4. Memberikan pesan yang bahasanya terlalu sulit untuk 

dimengerti oleh audience, sehingga audience tidak dapat 

menangkap maksud pesan tersebut. 

 

2.1.1.7 Strategi Kampanye 

 

Strategi kampanye merupakan suatu panduan menuju tujuan 

yang akan dicapai dalam program kampanye. Strategi kampanye 

adalah wujud nyata dari komunikasi dan merupakan upaya untuk 

mencapai tujuan kampanye dengan memperhatikan unsur-unsur 

komunikasi. Strategi yang digunakan pada umumnya adalah 

sebagai berikut. 

 

1. Pilihlah Komunikator Terpercaya 

Larson (dalam Rizkiano Andestria, Kampanye Bahaya 

Game Elektronik pada Mental dan Perilaku Anak di Kota 
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Bandung, 2011:25) berpendapat bahwa semua bukti di dunia 

menunjukan bahwa pesan yang dirancang dan disampaikan 

dengan sempurna tidak akan dapat membawa perubahan 

perilaku jika khalayak  tidak mempercayai komunikator. 

Fakta inilah yang mendasari mengapa kredibilitas seorang 

komunikator menjadi sangat berpengaruh pada penyampaian 

pesan kepada khalayak. 

 

2. Kemas Pesan Sesuai dengan Keyakinan Khalayak 

Fishbein dan Ajzen (dalam Rizkiano Andestria, Kampanye 

Bahaya Game Elektronik pada Mental dan Perilaku Anak di 

Kota Bandung, 2011:25) berpendapat bahwa pesan akan 

memiliki pengaruh yang besar untuk mengubah perilaku 

khalayak jika dikemas sesuai dengan kepercayaan yang ada 

pada diri khalayak, seperti memanfaatkan pola pikir khalayak 

terhadap suatu pesan, baik itu positif maupun negatif. 

 

3. Munculkan Kekuatan Diri Khalayak 

Upaya yang penting untuk dilakukan dalam sebuah kampanye 

adalah upaya meyakinkan khalayak bahwa mereka memiliki 

kemampuan dalam melakukan perubahan. Upaya personal 

dalam untuk membentuk perilaku yang direkomendasikan 

disebut dengan persepsi kemampuan diri atau self-efficacy 

perception. 

 

4. Ajak Khalayak untuk Berpikir 

Pesan dapat membawa perubahan perilaku jika dapat 

memunculkan pemikiran positif dalam benak khalayak. Pesan 

yang di dalamnya memiliki data-data statistik dan temuan-

temuan penelitian yang relevan, ataupun sekedar memberikan 

argumentasi yang masuk akal dapat mendorong khalayak 

untuk berpikir. 
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5. Gunakan Strategi Pelibatan 

Flora dan Maibach (dalam Rizkiano Andestria, Kampanye 

Bahaya Game Elektronik pada Mental dan Perilaku Anak di 

Kota Bandung, 2011:26) menyatakan bahwa pesan harus 

diarahkan pada tinggi rendahnya keterlibatan khalayak 

terhadap pesan yang diberikan. Pesan yang dirancang lebih 

emosional dapat lebih menyentuh khalayak yang tingkat 

keterlibatannya rendah. 

 

6. Gunakan Strategi Pembangunan Inkonsistensi 

Teori disonansi kognitif memunculkan sebuah pesan yang 

akan menimbulkan disonansi karena tidak cocok dengan apa 

yang selama ini khalayak percayai. Rasa ketidakcocokan 

tersebut akan membawa khalayak pada rasa keinginan untuk 

melakukan tindakan yang akan membawa mereka pada 

kondisi yang aman dan seimbang. 

 

7. Bangun Resistensi Khalayak Terhadap Pesan Negatif 

Cara yang dapat ditempuh agar khalayak dapat mengikuti 

anjuran kampanye adalah dengan memunculkan resistansi 

khalayak terhadap pesan negatif yang berlawanan dengan isu 

kampanye. Strategi ini berguna untuk membuat khalayak 

memiliki resistensi terhadap suatu tindakan yang ingin 

dicegah dalam kampanye.  

 

2.1.1.8 Tahapan Kampanye 

 

Rancang program kampanye diperlukan sebuah perencanaan 

untuk menciptakan keteraturan dan kejelasan arah tindakan. 

Kampanye yang telah direncakan merupakan tahap agar 

kampanye dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana 
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program kampanye dapat dilalukan dalam beberapa tahap sebagai 

berikut. 

 

1. Analisis Masalah 

Tahap awal dalam perancangan kampanye adalah melakukan 

analisis agar permasalahan dapat diidentifikasi dengan tepat, 

maka analisis hendaknya dilakukan secara terstruktur. 

Informasi yang terkumpul berhubungan dengan permasalahan 

harus dilakukan secara obyektif dan tertulis serta 

memungkinkan untuk dilihat setiap saat, sehingga dapat 

menghindari pemecahan masalah yang kurang tepat. 

 

2. Penyusunan Tujuan 

Tujuan harus disusun dalam bentuk tertulis dan bersifat 

realisitis. Realisitis dalam penyusunan ini merupakan hal yang 

harus dilakukan dalam proses perencanaan kampanye agar 

kampanye yang dibuat memiliki fokus terhadap tujuan yang 

ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah 

kampanye antara lain menyampaikan 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 perlu dilakukan karena 

kampanye tidak dapat ditujukan kepada semua orang secara 

acak. Identifikasi dan segmentasi sasaran yang berjalan 

dengan baik akan membuat proses selanjutnya menjadi lebih 

mudah, hingga akhirnya akan memperlancar proses 

pelaksanaan kampanye. Proses pelapisan sasaran akan 

mempermudah proses identifikasi dan segmentasi sasaran 
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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 (dalam Iman Suryaman, Kampanye Bahaya 

Kanker Payudara pada Wanita di Kota Bandung, 2010:65) 

membagi publik menjadi 3 jenis sebagai berikut. 

 

 

a. Latent Public 

Kelompok masyarakat yang menghadapi masalah 

berkaitan dengan isu kampanya, namun tidak 

menyadarinya. Kelompok masyarakat ini membutuhkan 

banyak informasi yang sifatnya informatif dan disajikan 

secara lengkap. Tahap perencanaan kampanye hendaknya 

dilakukan dari awal, sehingga masyarakat tidak merasa 

informasi yang disampaikan datang secara tiba-tiba tanpa 

adanya pengantar. 

 

b. Aware Public 

Kelompok masyarakat yang menyadari tentang adanya 

permasalahan tersebut. Informasi yang dimiliki yang 

dimiliki kelompok masyarakat ini lebih banyak 

dibandingkan dengan kelompok latent public. Informasi 

yang diperlukan 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 

kelompok masyarakat ini, selain cukup memadai juga telah 

melalui proses seleksi dan pemikiran yang lebih jauh. 
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Pesan telah dipikirkan secara matang dan siap untuk 

menentukan sikap. Komunikator memberikan arahan yang 

bersifat ajakan yang membuat kelompok masyarakat ini 

melakukan perubahan yang sesuai dengan tujuan pesan. 

 

4. Menentukan Sasaran 

Pesan dalam kampanye merupakan sebuah sarana yang akan 

membawa kampanye sampai pada pencapaian tujuan 

kampanye. Tahap perencanaan adalah pembuatan tema 

kampanye. Tema kampanye merupakan ide utama yang 

bersifat umum, sebagai induk dari berbagai pesan yang akan 

disampaikan kepada sasaran. Tema dibuat kemudian 

dilakukan pengelolaan pesan yang akan disampaikan. Pesan 

merupakan pernyataan spesifik dengan ruang lingkup tertentu 

dan di dalamnya 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 the big idea. Strategi dan 

taktik 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 bergantung pada tujuan dan sasaran 

yang akan dituju program kampanye. Taktik yang digunakan 

akan semakin berkembang apabila permasalahan tujuan dan 

sasaran semakin kompleks. 

 

6. Alokasi dan Sumber Daya 

Kampanye selalu dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu 

yang berasal dari pihak luar. Teknik yang dapat digunakan 

untuk perencanaan waktu adalah dengan menggunakan 

Critical Path Analysis (CPA). CPA menganalisis seluruh 
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komponen dalam sebuah program dengan mendetail. CPA 

sangat baik idgunakan untuk perencanaan waktu program 

kampanye satu persatu, atau perbagian. Sumber daya adalah 

hal lain yang harus diidentifikasi dengan jelas, karena sumber 

daya akan mendukung terlaksananya kampanye sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

 

7. Evaluasi 

Evaluasi berperan penting untuk mengetahui sejauh mana 

pencapaian yang dihasilkan kampanye. Evaluasi merupakan 

bagian yang terus berjalan seiring dengan kegiatan kampanye 

tersebut. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan tinjauan 

untuk program kampanye yang akan dilaksanakan di masa 

datang. 

 

2.1.2 Teori Pengembangan Pesan 

 

Teori berikutnya yang digunakan dalam proses perancangan 

publikasi adalah teori pengembangan pesan. Teori ini membahas 2 hal yaitu, 

strategi pesan yang menguraikan tujuan pesan dan metode pembuatan pesan, 

dan copywriting. 

 

2.1.2.1 Strategi Pesan 

 

Strategi pesan adalah sebuah strategi yang digunakan dalam 

sebuah publikasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan 

menggunakan metode-metode tertentu. Pesan yang dibuat dalam 

publikasi memiliki tujuan sebagai berikut: 

 

1. Promote Brand Recall 

Strategi pesan ini dibuat untuk meningkatkan brand 

awareness dari suatu produk, merek, atau perusahaan dalam 

benak audience. 



42 

 

Metode yang dapat digunakan dalam membangun strategi ini 

sebagai berikut: 

a. Repetition ads, yaitu iklan yang pengulangan berupa 

suatu pengikat, sehingga brand awareness dapat 

terbangun dari pengikat tersebut. 

 

 
 

Gambar 2.17 Contoh Repetition Ads 
 Sumber: youtimecoaching.blogspot.com 

 

b. Slogan and jingle ads, yaitu iklan yang menggunakan 

slogan atau jingle sebagai pengikatnya. 

 

 
 

Gambar 2.18 Contoh Slogan and Jingle Ads 
 Sumber: edition.cnn.com 
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2. Link Key Attributes to the Brand Name 

Strategi ini memfokuskan pada keunikan dari suatu produk 

atau merek sebagai pesan utama yang disampaikan kepada 

audience. 

Metode yang biasa digunakan dalam strategi ini adalah 

dengan menonjolkan unique selling preposition dari produk 

yang sedang dipromosikan. 

 

 
 

Gambar 2.19 Contoh Unique Selling Preposition Ads 
 Sumber: nikeinc.com 

 

3. Persuade the Consumer 

Strategi pesan ini dibuat dengan tujuan untuk membujuk 

audience melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pembuat 

pesan. 

Metode yang dapat digunakan untuk strategi ini sebagai 

berikut: 

a. Reason-why ads, adalah iklan yang mengungkapkan fakta 

dan alasan mengapa audience harus membeli suatu 

produk atau melakukan suatu aksi. 
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Gambar 2.20 Contoh Reason-why Ads 
 Sumber: jour20313.wordpress.com 

 

b. Hard-sell ads, adalah iklan yang membujuk audience 

untuk membeli produk tertentu dengan cara 

mencantumkan harga, potongan harga, atau masa berlaku 

dari suatu promosi. 

 

 
 

Gambar 2.21 Contoh Hard-sell Ads 
 Sumber: rstitt1.wordpress.com 
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c. Comparison ads, adalah iklan yang membandingkan suatu 

produk dengan produk pesaingnya. 

 

 
 

Gambar 2.22 Contoh Comparison Ads 
 Sumber: great-ads.blogspot.com 

 

d. Testimonial ads, adalah iklan yang mencantumkan 

pernyataan dari salah satu atau beberapa konsumen yang 

puas terhadap produk tertentu. 

 

 
 

Gambar 2.23 Contoh Testimonial Ads 
 Sumber: vegietestimonial.peta.org 
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e. Demonstration ads, adalah iklan yang dibuat dengan 

mendemonstrasikan keunggulan atau keunikan dari 

produk tersebut. 

 

 
 

Gambar 2.24 Contoh Demonstration Ads 
 Sumber: youtube.com 

 

f. Infomercial, adalah iklan yang dibuat seperti sebuah 

presentasi mengenai keunggulan suatu produk, biasanya 

berupa video dan digunakan dalam program TV shopping. 

 

 
 

Gambar 2.25 Contoh Infomercial Ads 
 Sumber: youtube.com 

 

 

4. Affective Association 

Strategi pesan ini melibatkan perasaan atau emosi dari 

audience dan mencocokan emosi tersebut dengan barang, 

jasa, atau perusahaan yang melakukan promosi atau publikasi. 
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Metode yang dapat digunakan dalam membuat strategi pesan 

ini sebagai berikut: 

a. Feel good ads, yaitu iklan yang dibuat dengan 

memproyeksikan emosi dari audience sehingga barang, 

jasa, atau perusahaan yang diiklankan terlihat baik 

meskipun dalam iklan tersebut tidak banyak mengungkap 

fakta. 

 

 
 

Gambar 2.26 Contoh Feel Good Ads 
 Sumber: coloribus.com 

 

 

b. Humor ads, iklan yang dibuat dengan menambahkan 

unsur humor dalam pesan yang disampaikan. 

 

 
 

Gambar 2.27 Contoh Humor Ads 
 Sumber: unboundstate.blogspot.com 
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c. Sex-appeal ads, yaitu iklan yang dibuat dengan 

menambahkan unsur ketertarikan seksual dalam pesan 

yang disampaikan. 

 

 
 

Gambar 2.28 Contoh Sex Appeal Ads 
 Sumber: newsthatmatternot.com 

 

 

5. Scare Consumer into Action 

Strategi pesan yang dibuat untuk menakuti audience dengan 

fakta yang menakutkan, sehingga audience melakukan 

sesuatu seperti yang diinginkan oleh komunikator. 

Metode yang biasa digunakan dalam strategi ini adalah fear 

appeal ads, dimana dalam metode ini ditunjukkan visual yang 

dapat menimbulkan rasa takut bagi audience yang melihatnya, 

sehingga diharapkan audience tersebut bertindak sesuai 

dengan yang diinginkan komunikator. 

 

 
 

Gambar 2.29 Contoh Fear Appeal Ads 
 Sumber: com456.wordpress.com 
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6. Change Behavior by Inducing Anxiety 

Strategi pesan ini dibuat dengan tujuan mengubah kebiasaan 

dari audience dengan cara menciptakan kecemasan berupa 

akibat apabila audience tidak mengubah kebiasaannya. 

Metode yang digunakan dalam membuat strategi pesan ini 

sebagai berikut: 

a. Anxiety ads, yaitu iklan yang memunculkan rasa khawatir 

dalam pribadi seseorang. 

 

 
 

Gambar 2.30 Contoh Anxiety Ads 
 Sumber: euro-cig.com 

 

b. Social anxiety ads, yaitu iklan yang memunculkan rasa 

khawatir dari suatu kelompok sosial mayarakat. 

 

 
 

Gambar 2.31 Contoh Social Anxiety Ads 
 Sumber: advertolog.com 
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7. Transform Consumption Experiences 

Strategi pesan ini dibuat dengan menginformasikan kepada 

audience bahwa ada pengalaman baru yang ditawarkan oleh 

suatu produk atau jasa yang dipromosikan. 

Metode yang digunakan dalam membuat strategi pesan ini 

adalah transformational ads, yaitu dengan menunjukan 

inovasi dari produk yang dapat menawarkan suatu 

pengalaman baru dari konsumen yang memakai produk 

tersebut. 

 

 
 

Gambar 2.32 Contoh Transformational Ads 
 Sumber: youtube.com 

 

8. Situate the Brand Socially 

Strategi pesan ini dibuat dengan membuat sebuah merek dekat 

dengan situasi sosial sehari-hari yang dialami oleh audience, 

sehingga terkesan dekat dengan audience. 

Metode yang dapat digunakan untuk membuat strategi ini 

sebagai berikut: 

a. Slice of life ads, merupakan iklan yang dibuat dengan 

kesan yang dimunculkan adalah bagian dari kehidupan 

sehari-hari audience. 
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Gambar 2.33 Contoh Slice of Life Ads 
 Sumber: youtube.com 

 

b. Branded entertainment, product placement, short internet 

films, madison & vines, merupakan metode yang dibuat 

dengan cara menempatkan pesan suatu produk di tempat-

tempat yang dekat dengan kehidupan sehari-sehari dari 

target audience. 

 
 

Gambar 2.34 Contoh Branded Entertainment, Product Placement, 

Short Internet Films, Madison & Vines 
 Sumber: flickriver.com 
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9. Define the Brand Image 

Strategi ini dibuat untuk membangun citra dari suatu produk 

atau perusahaan dengan cara melakukan kampanye iklan 

dengan tema yang konsisten. 

Metode yang digunakan dalam membangun strategi pesan ini 

adalah image ads, yaitu iklan yang dibuat dengan tujuan 

mengangkat citra dari produk atau perusahaan. 

 

 
 

Gambar 2.35 Contoh Image Ads 
 Sumber: youtube.com 

 

2.1.2.2 Teori Copywriting  

 

Copywriting merupakan sebuah penghubung antara calon 

konsumen dengan kegiatan membeli. Jenkins (dalam 

Agustrijanto, Copywriting, 2002:19) berpendapat bahwa 

copywriting merupakan hasil karya seorang copywriter yang 

berbentuk karangan-karangan iklan yang dibuat semenarik 

mungkin, dimana kata-kata yang terangkum dalam kalimat 

merupakan kata-kata yang dapat membangun headline dan pesan. 

Naskah copywriting dapat dikatakan berhasil apabila copywriting 

yang dibuat mudah diingat oleh konsumen. 

Copywriting yang dibuat dalam setiap iklan haruslah 

berlandaskan azas copywritng seperti yang diatur dalam Tata 
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Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. Azas tersebut sebagai 

berikut: 

 

1. Copywriting yang dibuat haruslah jujur, bertanggungjawab, 

dan tidak bertentangan dengan hukum. 

2. Pesan dalam copywriting yang dibuat tidak menyinggung 

perasaan dan martabat suatu negara, suku, agama, ras, 

golongan, adat, dan budaya manapun. 

3. Naskah copywriting harus dijiwai azas persaingan sehat. 

 

Struktur dalam pembuatan copywriting harus diperhatikan 

agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh konsumen. 

Struktur dalam copywriting sebagai berikut: 

 

1. Menggugah 

Pesan yang dimuat dalam copywriting dalam pembuatannya 

harus mencermati kebutuhan konsumen, sehingga copywriting 

yang dibuat dapat menjadi solusi dari kebutuhan konsumen, 

selain menjadi solusi, hal ini dapat menjadikan konsumen 

merasa mendapat perhatian dari pembuat pesan atas masalah 

yang sedang dihadapi. 

  

2. Informatif 

Copywriting yang dibuat untuk sebuah iklan haruslah 

memiliki informasi yang jelas, bersahabat, rinci, komunikatif, 

dan tidak bertele-tele. 

 

3. Persuasif 

Pesan yang dibuat dalam sebuah copywriting haruslah 

memiliki kalimat yang membuat konsumen nyaman, senang, 

dan tentram, sehingga konsumen akan mulai tergerak untuk 

melalukan hal yang diinformasikan. 
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4. Bertenaga Gerak 

Kalimat yang dibuat dalam copywriting harus memiliki 

komposisi kata-kata yang membimbing konsumen untuk 

menghargai waktu penawaran. 

 

5. Memiliki Penyelesaian Akhir 

Copywriting harus tersusun dari kata-kata yang dapat 

membantu konsumen untuk mendapatkan barang ataupun jasa 

yang diinformasikan. 

 

Copywriting terdiri atas 3 elemen, yaitu headline, 

subheadline, dan body copy. Elemen dalam copywriting diuraikan 

sebagai berikut. 

 

A. Headline 

Headline adalah judul atau kepala dari sebuah promosi atau 

publikasi yang menjadi bagian penting terutama untuk 

promosi atau publikasi dalam media cetak. Headline memiliki 

guidelines tersendiri dalam pembuatannya, yaitu: 

1) Harus persuasif. 

2) Menarik minat. 

3) Memberikan informasi yang maksimal. 

4) Dibatasi maksimal 8 kata. 

5) Jika diperlukan, dapat mencantumkan nama merek.  

6) Menarik audience untuk membaca body copy. 

7) Menarik audience untuk mencermati visual yang 

disajikan. 

8) Jangan pernah mengubah typeface. 

9) Jangan pernah bergantung pada body copy. 

10) Buat agar headline tetap sederhana dan lazim. 

 

Headline yang dibuat memiliki beberapa fungsi. Fungsi dari 

headline adalah sebagai berikut. 
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1) Memberi kabar tentang suatu merek. 

2) Menegaskan klaim dari suatu merek. 

3) Memberi nasehat kepada audience. 

4) Memilih target prospek. 

5) Membangun rasa penasaran audience. 

6) Membangun emosi. 

7) Mengidentifikasi suatu merek. 

 

B. Subheadline 

Subheadline adalah pernyataan tertulis untuk sedikit 

menjelaskan headline dan menjadi penghubung headline 

dengan body copy. Subheadline memiliki beberapa fungsi 

sebagai berikut. 

1) Membantu menjelaskan headline. 

2) Menyampaikan informasi penting yang tidak 

disampaikan dalam headline. 

3) Menyampaikan key selling point atau informasi lain 

dengan cepat. 

4) Merangsang audience untuk membaca keseluruhan 

informasi. 

5) Semakin panjang body copy, maka semakin layak untuk 

menggunakan subheadline. 

 

C. Body copy 

Body copy adalah teks yang mengulas uraian dari pesan-pesan 

yang hendak disampaikan kepada audience. Body copy 

memiliki beberapa teknik dalam pembuatannya sebagai 

berikut. 

1) Straight-line copy, atau body copy yang menyampaikan 

informasi secara langsung. 

2) Dialog. 

3) Testimonial atau pernyataan kepuasaan konsumen. 
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4) Direct response copy.  

 

Body copy memiliki guidelines tersendiri dalam 

pembuatannya. Guidelines dari body copy adalah sebagai 

berikut. 

1) Jika body copy dalam Bahasa Inggris, gunakan present 

tense. 

2) Menggunakan nomina dan verba tunggal. 

3) Menggunakan verba aktif. 

4) Menggunakan kata-kata dan frasa yang familiar. 

5) Memiliki variasi panjang kalimat dan/atau paragraf. 

6) Melibatkan audience. 

7) Menyediakan informasi pendukung untuk informasi-

informasi yang sulit dipercaya. 

8) Menghindari informasi yang klise atau superlatif. 

 

2.1.3 Teori Persepsi Visual 

 

Teori berikutnya yang dapat digunakan dalam proses perancangan 

publikasi adalah teori persepsi visual. Persepsi visual diketahui sebagai 

kemampuan otak untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata. Teori 

persepsi visual yang umum digunakan dalam proses perancangan visual 

adalah teori Gestalt. Teori ini membahas 5 hal yaitu, proximity (kedekatan 

posisi), similarity (kesamaan bentuk), closure (penutupan bentuk), continuity 

(kesinambungan pola), dan figure and ground. 

  

1. Teori Proximity 

Teori proximity atau kedekatan posisi menyatakan bahwa otak 

dapat berasosiasi dengan objek yang dekat satu sama lain lebih 

baik dibandingkan dengan dua objek atau lebih yang berada 

berjauhan. 
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Gambar 2.36 Contoh Proximity 
 Sumber: graphicfetish.com 

 

2. Teori Similarity 

Teori similarity atau kesamaan bentuk menyatakan bahwa 

manusia akan lebih  memilih bentuk-bentuk yang paling sederhana 

dan stabil untuk berkonsentrasi dibanding dengan bentuk-bentuk 

yang kompleks. 

 

 
 

Gambar 2.37 Contoh Similarity 
 Sumber: pasionlibertadores.com 
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3. Teori Closure 

Teori closure atau penutupan bentuk menyatakan bahwa suatu 

objek akan dianggap utuh meski bentuknya tidak tertutup 

sempurna. 

 

 
 

Gambar 2.38 Contoh Closure 
 Sumber: kitmeout.com 

 

4. Teori Continuity 

Teori continuity atau kesinambungan pola bersandar pada prinsip 

bahwa otak tidak suka sesuatu yang secara tiba-tiba atau tidak 

biasa berubah dalam sebuah baris pergerakan. 

 

 

 

Gambar 2.39 Contoh Continuity 
 Sumber: instantshift.com 
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5. Teori Figure and Ground 

Teori figure and ground menyatakan bahwa sebuah objek dapat 

dilihat sebagai dua objek dengan permainan foreground dan 

background, masing-masing objek dapat diidentifikasi sebagai 

objek tanpa harus membentuknya menjadi solid. 

 

 

 

Gambar 2.40 Contoh Figure and Ground 
 Sumber: loyno.edu 

 

2.1.4 Teori Desain Grafis  

 

Teori selanjutnya yang dapat menjadian acuan dalam merancang 

publikasi adalah teori desain grafis. Teori ini memiliki pengaruh yang besar 

dalam setiap perancangan karya desain grafis, baik itu fotografi, ilustrasi, 

kampanye, komik dan lain-lain. Teori desain grafis menurut www-

designs.net memiliki 5 aspek, yaitu: 

 

1. Balance (Keseimbangan) 

Prinsip keseimbangan dalam desain grafis artinya elemen-elemen 

visual yang ada dalam sebuah rancangan desain haruslah 
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seimbang, baik itu seimbang secara simetris, asimetris, maupun 

radikal.  

 

 
 

Gambar 2.41 Contoh Aspek Balance 
 Sumber: mchscats.org 

 

2. Rhythm (Irama) 

Irama dalam desain grafis dapat diartikan sebagai pengulangan 

atau variasi dari elemen-elemen visual. Irama tersebut dapat 

membentuk urutan gerak, pola atau pattern tertentu. Irama dapat 

juga berfungsi sebagai pembangun suasana atau kesan yang ingin 

diperlihatkan. 

 

 
 

Gambar 2.42 Contoh Aspek Rhythm 
 Sumber: adaptablearts.com 

 

3. Skala dan Proporsi 

Skala dapat diartikan sebagai perubahan ukuran tanpa mengubah 

perbandingan panjang dengan tinggi. Proporsi adalah perubahan 
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anatra panjang dan lebar sehingga gambar dengan perubahan 

proporsi akan terlihat distorsi. 

 

 
 

Gambar 2.43 Contoh Aspek Skala dan Proporsi 
 Sumber: helloimnormal.blogspot.com 

 

4. Penekanan (Aksentuasi) 

Prinsip penekanan merupakan suatu hal yang penting dalam 

perancangan sebuah karya grafis, karena berhasil atau tidak pesan 

yang disampaikan bergantung pada penekanan antara elemen 

visual utama dan elemen visual lainya, dengan adanya penekanan, 

mata pembaca dapat terfokus pada pesan yang diberikan dengan 

mengesampingkan elemen-elemen pendukung lain dalam pesan 

tersebut. 

 

 
 

Gambar 2.44 Contoh Aspek Penekanan 
 Sumber: gudangroster.blogspot.com 

 

5. Unity (Kesatuan) 

Unity atau kesatuan merupakan suatu prinsip yang memberi kesan 

keterpaduan dari setiap unsurnya. Prinsip kesatuan dalam desain 
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grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang 

merupakan pokok dari komposisi. Prinsip kesatuan menyelaraskan 

seluruh elemen desain, baik itu elemen visual maupun tipografi 

dari suatu rancangan karya, sehingga memberi kesan kesatuan dari 

pesan yang dimaksud.    

 

 
 

Gambar 2.45 Contoh Aspek Unity 
 Sumber: helloimnormal.blogspot.com 

 

2.1.5 Teori Visual 

 

Teori visual adalah teori yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap 

perancangan karya grafis, hal ini disebabkan karena teori ini akan membantu 

desainer dalam menentukan visual seperti apa yang akan dirancang dalam 

sebuah karya grafis. Teori ini memiliki beberapa point penting yang harus 

diperhatikan oleh desainer. Point dalam teori ini, yaitu: bentuk, gaya visual, 

gaya bahasa visual, gaya gambar, warna, tipografi, grid system dan layout.  

 

2.1.5.1 Teori Bentuk 

 

Bentuk adalah suatu bidang yang terbentuk karena dibatasi 

oleh garis, perbedaan warna, adanya gelap terang ataupun 

perbedaan tekstur. Bentuk tersebut memiliki arti dan makna 

tersendiri tergantung dari bentuk dan budaya yang membentuknya, 
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contohnya bagi umat  Kristiani, segitiga dapat melambangkan 

trinitas, sedangkan di Mesir dapat diartikan sebagai feminimitas 

(kewanitaan). Desain grafis mempelajari bahwa bentuk tidak 

hanya mendefinisikan sebuah obyek tetapi juga bisa 

mengkomunikasikan sebuah gagasan. 

Bentuk juga bisa digunakan untuk menarik respon dari 

seseorang. Bentuk yang efektif akan secara psikologi memotivasi, 

menginspirasi dan memberikan tantangan kepada seseorang tetapi 

terkadang seseorang tidak menyadari akan hal tersebut. Bentuk 

terbagi menjadi 2 bagian yaitu bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 

dimensi. Bentuk dan bagiannya akan dibahas secara dalam seperti 

di bawah ini: 

 

1. Bentuk 2 Dimensi 

Bentuk 2 dimensi adalah bentuk yang memiliki panjang dan 

lebar  namun tidak memiliki volume, biasanya bentuk hanya 

dapat dinikmati dari satu sisi. Bentuk 2 dimensi ini memiliki 

beberapa bentuk, tetapi hanya memiliki 3 bentuk dasar yaitu 

lingkaran, persegi dan segitiga. Bentuk lingkaran 

diasosiasikan dengan karakter cepat, dinamis, abadi, 

sempurna dan lain-lain, sedangkan bentuk persegi memiliki 

karakter yang kokoh, stabil, jujur dan formal, dan bentuk segi 

tiga melambangkan kemanan, kekuatan dan kesejahteraan. 

 

 
 

Gambar 2.46 Contoh Bentuk 2 Dimensi 
 Sumber: zalilahghafar.wordpress.com 
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2. Bentuk 3 Dimensi 

Bentuk 3 dimensi adalah bentuk yang memiliki tinggi, lebar 

dan panjang (volume) dan dapat dinikmati dari segala sisi. 

Bentuk 3 dimensi digunakan untuk melihat kedalaman atau 

ketebalan suatu benda seperti buku, packaging, box dan lain-

lain. Bentuk 3 dimensi juga sekarang sering digunakan dalam 

me-layout sebuah rancangan desain agar tidak terlihat kaku 

dan terkesan futuristik. 

 

 
 

Gambar 2.47 Contoh Bentuk 3 Dimensi 
 Sumber: celikmate.blogspot.com 

 

2.1.5.2 Teori Gaya Visual 

 

Gaya visual adalah salah satu cara untuk menyalurkan ide 

atau gagasan ke dalam media dengan bahasa visual. Gaya visual 

sangat erat kaitannya dengan ilmu desain grafis, karena gaya 

visual akan memengaruhi proses penyampaian informasi dan 

dapat memengaruhi faktor psikologis seseorang.  
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1. Simplicity 

Simplicity adalah gaya visual yang meringkas segala sesuatu 

menjadi lebih sederhana tetapi tetap bermakna. Simplicity 

berupaya untuk meminimalkan sebuah informasi menjadi 

sepadat dan seakurat mungkin, sehingga audiens dapat 

menerima informasi tersebut dengan cepat. 

 

 
 

Gambar 2.48 Contoh Simplicity 
 Sumber: hotcouponworld.com 

 

2. Abstrak 

Gaya visual abstrak merupakan sebuah bentuk imajinasi yang 

diolah oleh oleh seniman dalam mencari esensi dari objeknya, 

sehingga bentuk dari wujudnya menjadi unik. Gaya visual 

abstrak adalah salah satu jenis seni kontemporer yang tidak 

menggambarkan obyek dalam dunia asli, tetapi menggunakan 
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warna dan bentuk dalam cara non-representasional. Abstrak 

pada awal abad ke-20 lebih digunakan untuk mendeskripsikan 

seni seperti kubisme dan seni futuristik. 

 

 
 

Gambar 2.49 Contoh Abstrak 
 Sumber: fineartamerica.com 

 

3. Fotografi 

Fotografi adalah proses melukis/menulis dengan 

menggunakan media cahaya. Alat paling populer untuk 

menangkap cahaya ini adalah kamera, tanpa cahaya tidak ada 

satupun foto yang dapat dibuat. 

 

 
 

Gambar 2.50 Contoh Fotografi 
 Sumber: topdesignmag.com 
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4. Ilustrasi 

Ilustrasi adalah cara menyampaikan suatu ide, informasi dan 

lain-lain, dengan menggunakan bentuk atau gambar. Ilustrasi 

juga bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam 

memahami sebuah informasi, hal ini dikarenakan otak 

manusia lebih mudah menerjemahkan gambar dibandingkan 

dengan tulisan. 

 

 
 

Gambar 2.51 Contoh Ilustrasi 
 Sumber: rakhmat-dkv.blogspot.com 

 

5. Tipografi 

Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata 

huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang 

yang tersedia, untuk menciptakan kesan tertentu, sehingga 

dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan 

membaca semaksimal mungkin. Tipografi sendiri merupakan 

salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik, dimana 

tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, tapi juga 

mempunyai unsur seni yang luar biasa. Tipografi bisa juga 
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dikatakan sebagai visual language atau dapat berarti bahasa 

yang dapat dilihat. 

 

 
 

Gambar 2.52 Contoh Tipografi 
 Sumber: godsofart.com 

 

6. Lettermark 

Lettermark adalah gaya visual yang terdiri dari huruf depan 

nama dan tidak lebih dari 3 huruf. Lettermark biasanya 

didesain secara stylize untuk dapat menggambarkan atau 

menyampaikan sesuatu. 

 

 
 

Gambar 2.53 Contoh Lettermark 
 Sumber: mine-eyes.com 
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7. Mozaik 

Mozaik adalah seni yang menyusun material-material 

berwarna menjadi satu kesatuan yang membentuk sebuah 

visual baru. 

 

  
 

Gambar 2.54 Contoh Mozaik  
 Sumber: ksr.pmi-yogya.org 

 

2.1.5.3 Teori Gaya Bahasa Visual 

 

Bahasa visual merupakan sebuah metode untuk menyajikan 

informasi dalam bentuk visual yang berpedoman pada istilah-

istilah yang biasa digunakan dalam bahasa verbal. Bahasa visual 

memerlukan unsur visual yang efektif. Bahasa visual yang sering 

digunakan dalam perancangan suatu karya grafis adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Simile 

Simile adalah bahasa kiasan yang berupa pernyataan satu hal 

dengan hal lain dengan kata-kata pembanding. Bahasa kiasan 
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biasa menggunakan benda atau objek sebagai 

pembandingnya. Gaya bahasa simile atau persamaan biasa 

digunakan dalam dunia periklanan untuk menggambarkan 

sesuatu yang memiliki makna ambigu. 

 

 
 

Gambar 2.55 Contoh Simile  
 Sumber: askacopywriter.blogspot.com 

 

2. Metafora 

Metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu hal 

dengan hal lain secara langsung. 

 

 
 

Gambar 2.56 Contoh Metafora  
 Sumber: pzrservices.typepad.com 
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3. Personifikasi 

Personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan 

benda mati sebagai manusia. 

 

 
 

Gambar 2.57 Contoh Personifikasi  
 Sumber: creativeadawards.com 

 

4. Alusi 

Alusi adalah gaya bahasa yang menampilkan adanya 

persamaan dari sesuatu yang dilukiskan yang sebagai referen 

sudah dikenal pembaca. 

 

 
 

Gambar 2.58 Contoh Alusi 
 Sumber: izifunny.com 
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5. Alegori 

Alegori adalah gaya bahasa yang dipakai sebagai lambang 

atau kiasan untuk menerangkan sesuatu. Gaya bahasa alegori 

merupakan pengembangan dari gaya bahasa metafora. 

 

 
 

Gambar 2.59 Contoh Alegori  
 Sumber: comscore.com 

 

6. Anthropomorphisme 

Anthropomorphisme adalah atribusi karakteristik manusia ke 

dalam benda atau makhluk yang bukan manusia. Subjek 

anthropomorphisme digambarkan sebagai makhluk yang 

memiliki motivasi manusia, dapat berpikir, dan berbicara. 

 

 
 

Gambar 2.60 Contoh Anthropomorphisme 
 Sumber: amazon.com 
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7. Sinestesia 

Gaya bahasa sinestesia adalah gaya bahasa yang 

menerjemahkan secara visual dengan bantuan indra yang 

dimiliki kecuali penglihatan. 

 

 
 

Gambar 2.61 Contoh Sinestesia 
 Sumber: josepvinaixa.com 

 

8. Eponim 

Gaya bahasa eponim adalah gaya bahasa yang memanfaatkan 

kesamaan sifat antara sifat yang satu dengan sifat yang 

lainnya. 

 

 
 

Gambar 2.62 Contoh Eponim 

 Sumber: ceritaadvertising.wordpress.com 
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9. Metonimia 

Gaya bahasa visual metonimia adalah bentuk visualisasi 

berdasarkan asosiasi antara suatu bentuk dengan bentuk yang 

lain yang dirasa sesuai. 

 

 
 

Gambar 2.63 Contoh Metonimia 
 Sumber: mastercom.over-blog.com 

 

 

10. Hiperbola 

Hiperbola adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu 

secara berlebihan atau dibesar-besarkan.  

 

 
 

Gambar 2.64 Contoh Hiperbola 
 Sumber: adpunch.org 
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11. Simbolisme 

Simbolisme adalah gaya bahasa yang menggunakan simbol 

untuk menyatakan suatu ide atau gagasan. 

 

 
 

Gambar 2.65 Contoh Simbolisme 
 Sumber: abesyav.blogspot.com 

 

12. Onomatopeia 

Onomatopeia adalah kata atau sekelompok kata yang 

menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkannya. 

 

 
 

Gambar 2.66 Contoh Onomatopeia 
 Sumber: dangersofchildrensbooks.com 
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2.1.5.4 Teori Gaya Gambar 

 

Gambar, menurut serpong.kompas.com adalah suatu karya 

seni yang bercerita mengenai suatu hal, baik berupa suasana, ide, 

ataupun perasaan ke dalam sebuah media seni. Ilmu desain grafis 

menjelaskan bahwa sebuah gambar menjadi suatu elemen penting 

dalam menuangkan ide, oleh karena itu banyak cara yang 

dilakukan seseorang untuk menuangkan idenya tersebut dalam 

sebuah gambar. Cara seseorang dalam menuangkan ide ke dalam 

gambar itulah yang disebut dengan gaya gambar. Gaya gambar 

untuk lebih jelasnya akan dijelaskan beberapa gaya gambar 

sebagai berikut: 

 

1. Realisme 

Realisme dalam seni rupa adalah usaha untuk menampilkan 

subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam 

kehidupan sehari-hari tanpa tambahan embel-embel atau 

interpretasi tertentu. Realisme dalam seni rupa memiliki 

makna untuk memperlihatkan kebenaran bahkan tanpa 

menyembunyikan hal terburuk sekalipun. 

 

 
 

Gambar 2.67 Contoh Gambar Realisme 
 Sumber: classicalrealism.com 

http://serpong.kompas.com/
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2. Fine Art 

Fine art adalah bentuk seni rupa kontemporer yang tidak 

menggambarkan objek dalam dunia sebenarnya, akan tetapi 

menggunakan warna dan bentuk non-representasional. 

 

 
 

Gambar 2.68 Contoh Gambar Fine Art 
 Sumber: blogs.csm.arts.ac.uk 

 

3. Pop Art 

Gaya visual ini memiliki karakteristik yang ceria, berwarna, 

muda, dan menyenangkan, pop art merupakan seni grafis 

yang memiliki ciri khas dari permainan warna yang berani. 

 

 
 

Gambar 2.69 Contoh Gambar Pop Art 
 Sumber: osnatfineart.com 
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4. Kartun 

Kartun dalam bahasa Inggris, cartoon memiliki dua arti yaitu 

gambar dengan penampilan yang lucu, berkaitan dengan 

keadaan yang sedang bertingkah laku.  

 

 
 

Gambar 2.70 Contoh Gambar Kartun 
 Sumber: star-w.kir.jp 

 

5. Karikatur 

Karikatur adalah suatu gaya gambar yang sifatnya klise, 

sindiran, kritikan, dan lucu.  

 

 
 

Gambar 2.71 Contoh Gambar Karikatur 
 Sumber: matanews.com 
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2.1.5.5 Teori Warna 

 

Warna, menurut anneahira.com adalah persepsi dari respon 

otak untuk data yang diterima secara visual. Warna merupakan 

rasa atau sensasi yang dirasakan oleh seseorang melalui 

pengelihatannya setelah melihat objek yang menghasilkan cahaya 

dalam berbagai campuran panjang gelombang yang akhirnya 

disebut warna. Warna menjadi sangat penting dalam ilmu desain 

komunikasi visual karena warna dapat memberikan dampak 

psikologis bagi yang melihatnya. Warna yang sering ditemui di 

alam dan warna-warna yang sering dilihat disederhanakan menjadi 

4 bagian yang dibagi berdasarkan bagaimana terbentuknya warna 

yang mengacu pada teori warna, berikut adalah penjelasan 

mengenai 4 bagian tersebut. 

 

1. Warna Primer 

Warna primer merupakan warna dasar yang bukan berasal 

dari campuran warna-warna lain. Warna yang termasuk 

kedalam jenis warna primer adalah merah, biru, dan kuning.  

 

 

 
 

Gambar 2.72 Warna Primer 
 Sumber: designedlykristi.com 
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2. Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan yang terbentuk dari percampuran 

warna primer dengan  proporsi 1:1, misalnya warna hijau 

yang merupakan hasil campuran warna biru dan kuning. 

 

 
 

Gambar 2.73 Warna Sekunder 
 Sumber: designedlykristi.com 

 

3. Warna Tersier 

Warna tersier merupakan hasil percampuran dari salah satu 

warna primer dengan salah satu warna sekunder, misalnya 

warna hijau kebiruan yang didapat dari campuran warna hijau 

dan biru. 

 

 
 

Gambar 2.74 Warna Tersier 
 Sumber: designedlykristi.com 
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4. Warna Netral 

Warna netral adalah hasil percampuran warna-warna primer 

dengan proporsi 1:1:1. Warna ini sering muncul sebagai 

penyeimbang warna-warna kontras di alam, biasanya hasil 

campuran yang tepat akan menuju hitam. 

 

 
 

Gambar 2.75 Warna Netral 
 Sumber: oktavianaria.blogspot.com 

 

Teknologi yang semakin maju saat ini menambah jenis warna 

dengan pengurangan cahaya, pembagian ini terjadi ketika warna-

warna tersebut berada dalam tampilan layar monitor. Warna dalam 

layar monitor ini dibagi menjadi beberapa jenis yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

1. Warna CMYK 

Model CMYK dapat disebut juga sebagai subtractive-color 

karena cahaya putih membentur tinta tembus cahaya, panjang 

gelombang tertentu kelihatan diserap (dikurangi), saat yang 

lain dipantulkan kembali ke mata. Warna CMYK 

membutuhkan warna black (K) karena pigmen cyan murni 

(C), magenta (M) dan yellow (Y) dikombinasikan hanya akan 

menghasilkan warna coklat keruh. Warna CMYK biasa 
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digunakan sebagai acuan dalam mencetak berbagai 

kebutuhan, seperti brosur, poster, dan lain-lain. 

 

 
 

Gambar 2.76 Warna CMYK 
 Sumber: pengantar-warna.blogspot.com 

 

2. Warna RGB 

Warna RGB biasa digunakan pada tampilan di monitor. 

Warna ini terbentuk karena adanya pengurangan cahaya di 

monitor, oleh karena itu hasil cetak tidak sesuai dengan di 

layar monitor. Warna RGB biasanya digunakan pada web, 

video game, dan lain-lain. 

 

 
 

Gambar 2.77 Warna RGB 
 Sumber: pengantar-warna.blogspot.com 
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3. Model HLS 

HLS adalah suatu model warna yang diperoleh dari color 

space RGB dan device dependent color space. HLS memiliki 

tiga karakteristik pokok warna yaitu: 

a) Hue: adalah warna yang dipantulkan dari atau 

memancarkan melalui suatu objek. Warna diukur sebagai 

lokasi pada standard color wheel, yang dinyatakan dalam 

tingkat antara 0° dan 360°. Hue pada umumnya dikenali 

dengan nama dari warna seperti merah, oranye atau hijau. 

b) Lightness: adalah tingkat keterangan relatif atau 

kegelapan dari warna. Lightness pada umumnya diukur 

dalam presentase dari 0% (hitam) ke 100% (putih). 

c) Saturation kadang-kadang disebut chroma, adalah 

kemurnian atau kekuatan dari warna. Saturation 

menghadirkan jumlah kelabu sebanding dengan hue, 

mengukur persentase dari 0% (hitam) kelabu sampai 

100% (warna yang dipenuhi). Saturation pada standar 

color wheel  meningkatkan warna dari pusat ke tepi. 

Model warna HLS biasa juga disebut model warna HSB (Hue 

– Saturation – Brightness). 

 

 
 

Gambar 2.78 Warna HLS 
 Sumber: marc.info 
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4. Warna Khusus 

Warna khusus adalah warna yang tidak dapat dihasilkan oleh 

warna CMYK. Warna khusus biasanya digunakan untuk 

keperluan cetak. Warna ini muncul karena warna yang 

dihasilkan CMYK tidak sesuai dengan hasil cetak. Warna 

khusus menyamakan perspektif warna dengan kode angka. 

Contoh warna khusus diantaranya Pantone, DIC, Toyo, 

Trumatch, dan lain-lain. 

 

 
 

Gambar 2.79 Warna Pantone 
 Sumber: quality-wars.com 

 

Warna yang telah diuraikan diatas akan menimbulkan kesan 

bagi yang melihatnya dan akan lebih berkesan apabila warna-

warna tersebut dipadukan dengan warna-warna lain. Desainer 

yang baik dalam memadukan warna tidak dapat sembarangan, 

berikut adalah beberapa metode untuk memadukan warna: 

 

1. Warna Akromatik 

Warna akromatik adalah perpaduan warna dari gelap dan 

terang, kata akromatik berasal dari „a‟, yang berarti tidak, dan 
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chromatic yang berarti warna. Warna akromatik juga dikenal 

sebagai grayscale. Kombinasi warna ini memberikan kesan 

klasik dan artistik. Warna ini biasa dipakai untuk fotografi 

dan surat kabar. 

 

 
 

Gambar 2.80 Warna Akromatik 
 Sumber: info-worlds.blogspot.com 

 

2. Warna Monokrom 

Warna monokrom adalah warna spektrum yang 

dikombinasikan dengan gelap dan terang. Kombinasi warna 

ini sangat mudah diterima oleh mata, akan tetapi kombinasi 

ini cukup membosankan dan mudah ditinggalkan. 

 

 
 

Gambar 2.81 Warna Monokrom 
 Sumber: duniarsitek. wordpress.com 

 

3. Warna Komplementer 

Warna komplementer adalah kombinasi 2 warna hue yang 

berlawanan dipadukan dengan gelap terang. Kombinasi warna 

ini akan menarik mata, akan tetapi jika tidak berhasil akan 
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terlihat tidak matching atau lepas. Kombinasi warna ini 

memiliki tingkat kesulitan diatas kombinasi warna-warna 

sebelumnya. 

 

 
 

Gambar 2.82 Warna Komplementer 
 Sumber: arsitekmerahputih.com 

 

4. Warna Analog 

Warna analog adalah warna beruntun yang terdiri dari warna-

warna yang terletak bersebelahan, dan biasanya ada 1 warna 

yang menonjol (dominan). Metode ini dapat menghasilkan 

warna yang lembut dan serasi. 

 

 
 

Gambar 2.83 Warna Analog 
 Sumber: oktavianaria.blogspot.com 

 



87 

 

5. Warna Split Komplemen 

Warna split komplemen adalah kombinasi dua warna yang 

berseberangan, misalnya warna jingga berpasangan dengan 

hijau kebiruan 

 

 
 

Gambar 2.84 Warna Split Komplemen 
 Sumber: arsitekmerahputih.com 

 

6. Warna Triadik 

Warna triadik adalah kombinasi warna yang menggunakan 

tiga buah warna dalam roda warna yang menempati posisi 

seimbang, jika ditarik garis lurus dari ketiga warna tersebut, 

maka akan membentuk segitiga sama sisi. 

 

 
 

Gambar 2.85 Warna Triadik 
 Sumber: arsitekmerahputih.com 
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2.1.5.6 Teori Tipografi 

 

Tipografi, menurut Jury (What is Typhography?, 2006:5) 

adalah penataan dari setiap material tertulis, sehingga dapat 

membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca 

yang maksimal. Tipografi juga membahas mengenai tingkat 

kemudahan mata untuk mengenali tulisan tanpa harus bersusah 

payah, yang dikenal dengan legability. Legability ditentukan oleh 

kerumitan desain huruf, jarak antar huruf atau kerning, dan 

sebagainya. Legability dapat dicapai apabila seorang mengerti 

anatomi dan jenis huruf, berikut ini adalah penjelasan mengenai 

anatomi dan jenis huruf. 

 

1. Anatomi Huruf 

Huruf dapat dibedakan yang satu dengan yang lainnya dengan 

cara identifikasi visual dari komponen yang menggabungkan 

suatu huruf, oleh karena itu pengetahuan tentang anatomi 

huruf diperlukan untuk mengidentifikasi huruf atau membuat 

huruf baru. Anatomi huruf mempengaruhi  setiap karakter 

dalam huruf seperti besar atau kecilnya batang (stem) dalam 

karakter. Anatomi huruf dapat dilihat lebih jelas dari gambar 

dibawah. 

 

 
 

Gambar 2.86 Anatomi Huruf 
 Sumber: tugaskelompok-simplicity.blogspot.com 
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Gambar 2.87 Anatomi Huruf 
 Sumber: belajargrafisdesain.blogspot.com 

 

2. Jenis Huruf 

Huruf memiliki jenis yang begitu beragam dewasa ini, akan 

tetapi keseluruhan jenis huruf tersebut terbagi atas kategori 

sebagai berikut: 

 

a) Huruf Tanpa Kait (Sans Serif) 

1) Tidak memiliki kait (hook), hanya batang tangkainya 

saja. 

2) Ujungnya bisa tajam atau tumpul. 

3) Sifatnya kurang formal, sederhana, dan akrab. 

4) Keuntungannya sangat mudah dibaca oleh audience 

yang melihatnya. 

5) Cocok untuk huruf desain di layar komputer dan 

pertelevisian. 

Contoh: Arial, Tahoma, Avant Garde, Helvetica, 

Vaground, dan lain-lain. 

 

 
 

Gambar 2.88 Contoh Huruf Sans Serif 
 Sumber: aceinfowayindia.com 
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b) Huruf Berkait (Serif) 

1) Memiliki kait (hook) pada ujungnya. 

2) Sifatnya formal, elegan, mewah dan intelektual. 

3) Kurang mudah dibaca dibanding jenis Sans Serif. 

4) Biasa digunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah. 

Contoh: Times New Roman, Baskerville, Georgia, dan 

lain-lain. 

 

 

 
 

Gambar 2.89 Contoh Huruf Serif 
 Sumber: nhsdesigns.com 

 

c) Huruf Tulis (Script) 

1) Setiap hurufnya saling terkait seperti tulisan  tangan. 

2) Sifatnya anggun, tradisional, pribadi, dan informal. 

3) Kurang mudah dibaca. 

4) Cocok untuk desain di undangan pernikahan, ulang 

tahun, keluarga, upacara tradisional. 

Contoh: DS-Boldscrip-21, Mistral, Shelley. 

 

 
 

Gambar 2.90 Contoh Huruf Script 
 Sumber: ilovetypography.com 
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d) Huruf Dekoratif 

1) Setiap huruf dibuat secara detail, kompleks, dan rumit. 

2) Sifatnya mewah, bebas, anggun, dan tradisional. 

3) Sangat sulit dibaca, hanya baik tampil 1 huruf saja. 

4) Cocok untuk aksen, hiasan, huruf pada awal tulisan, 

logo pernikahan, dan logo perusahaan. 

Contoh: VTKS Revolt, Goudy Initialen, Preciosa, Anabel. 

 

 
 

Gambar 2.91 Contoh Huruf Dekoratif 
 Sumber: fontcraft.com 

 

e) Huruf Monospace 

1) Bentuknya bisa sama seperti huruf  Sans Serif  atau 

serif, tapi jarak dan ruang hurufnya sama. 

2) Sifatnya formal, sederhana, dan futuristik. 

3) Mudah dibaca, namun kurang rapi dan efisien terhadap 

ruang, jika tampil banyak. 

4) Biasa digunakan untuk tampilan pengetikan 

kode/bahasa program di komputer. 

Contoh : Courier, Ubuntu, Lucida Console. 

 

 
 

Gambar 2.92 Contoh Huruf Monospace 
 Sumber: lwn.net 
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2.1.5.7 Teori Grid System  

 

Grid system adalah garis bantu yang diciptakan sebagai solusi 

terhadap permasalahan penataan elemen-elemen visual dalam 

sebuah ruang. Grid system dapat membantu seorang desainer 

dalam membuat sebuah sistematika untuk menjaga konsistensi 

dalam melakukan repetisi dari sebuah komposisi yang sudah 

diciptakan. Grid system dalam penggunaannya bertujuan untuk 

menciptakan sebuah rancangan yang komunikatif dan memuaskan 

secara estetika. Grid system menurut satriamultimedia.com dibagi 

menjadi 2 jenis, yaitu symmetrical grid dan golden section grid. 

 

1. Symmetrical Grid 

Symmetrical grid atau grid simetris adalah halaman yang 

memiliki kesamaan antara sisi kiri dan sisi kanan atau seperti 

bayangan cermin. Grid system ini memberikan dua margin 

yang sama, baik margin luar maupun margin dalam untuk 

menjaga proporsi. Grid system ini adalah yang paling umum 

digunakan karena pembagiannya yang sederhana 

dibandingkan dengan golden section grid. 

 

 
 

Gambar 2.93 Symmetrical Grid  
 Sumber: dev.tiki.org 

satriamultimedia.com
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2. Golden Section Grid 

Golden ratio adalah sebuah perbandingan yang sering 

ditemukan di alam. Angka pembanding pada golden ratio ini 

adalah 1,618. Golden ratio atau rasio emas ini sering juga 

disebut rasio Tuhan karena sesuatu hal yang indah di alam 

memiliki perbandingan tersebut. Fenomena alam tersebut 

menjadi acuan  perancangan sebuah grid system, yakni grid 

system dengan menggunakan perbandingan rasio emas ini 

disebut golden section. 

 

 

Gambar 2.94 Golden Section Grid  
 Sumber: wildfieldphotography.wordpress.com 

 

 

2.1.5.8 Teori Layout  

 

Layout atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai tata letak 

adalah penataan material-material ke dalam sebuah media. Layout 

yang baik akan membantu pembaca dalam memahami isi pesan 

dan menambah kenyamanan membaca secara visual. Layout 

dibentuk dari 3 elemen, yaitu: 
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1. Elemen Teks 

Elemen teks dalam layout terdiri dari lima elemen yang akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Judul adalah beberapa kata singkat yang berukuran lebih 

besar dari teks  di awal artikel. Judul berfungsi untuk 

menarik perhatian mata pembaca. 

 

b) Deck berfungsi untuk teks pengantar sebelum orang 

membaca bodyteks. 

 

c) Byline berisikan nama penulis, terkadang disertai jabatan 

dan keterangan singkat. Fungsi byline adalah untuk 

mengetahui siapa penulis artikel tersebut.  

 

d) Bodytext meliputi isi dari keseluruhan artikel dan paling 

banyak memberikan informasi. 

 

e) Subjudul merupakan pembagi artikel yang didalamnya 

terdiri dari segmen tertentu. 

 

 
 

Gambar 2.95 Elemen Teks  
 Sumber: irwanteam.com 
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2. Elemen Visual 

Elemen visual dalam layout terdiri dari tujuh elemen yaitu 

foto, garis, artwork, infographic, kotak, inzet dan point, 

penjelasan dari elemen-elemen visual akan diuraikan sebagai 

berikut: 

 

a) Foto  

Foto merupakan elemen penting karena dapat 

menjelaskan isi pesan pada tulisan yang dibuat. Foto 

mempunyai kekuatan untuk memberi kesan sebagai 

"dapat dipercaya". 

 

 
 

Gambar 2.96 Contoh Foto  
 Sumber: theaustralian.com.au 

 

b) Artwork  

Artworks adalah semua jenis karya seni baik berupa 

ilustrasi, kartun, atau sketsa. 

 

 
 

Gambar 2.97 Contoh Artwork 
 Sumber: designalmic.com 
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c) Infographic  

Infographic merupakan fakta-fakta dan data statistik yang 

dihasilkan dari hasil survey dan penelitian yang dikemas 

dalam bentuk grafik, tabel, diagram, bagan, peta dan lain-

lain. 

 

 
 

Gambar 2.98 Contoh Infographic 
 Sumber: thomascrampton.com 

 

d) Garis  

Garis merupakan elemen estetis untuk memperkuat kesan 

atau untuk menciptakan kesan dalam sebuah artikel 

maupun dalam karya grafis lainnya.  

 

 
 

Gambar 2.99 Contoh Garis 
 Sumber: duniacaktuh.wordpress.com 
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e) Inzet  

Inzet merupakan elemen visual yang yang berukuran 

kecil yang diletakan pada elemen visual yang lebih besar. 

 

 
 

Gambar 2.100 Contoh Inzet 
 Sumber: intersoft.com 

 

f) Kotak 

Kotak merupakan bentuk yang memiliki empat sudut, 

kegunaannya sangat beragam salah satunya untuk 

membatasi suatu bagian yang menarik. 

 

 
 

Gambar 2.101 Contoh Kotak 
 Sumber: maxwelldemon.com 
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g) Point 

Point merupakan penanda daftar yang mempunyai 

beberapa baris ke bawah. 

 

 
 

Gambar 2.102 Contoh Point 
 Sumber: okezone.com 

 

 

3. Invisible Elements 

Invisible elements atau elemen tak terlihat merupakan sebuah 

pondasi yang berfungsi sebagai acuan dalam penempatan 

semua elemen layout, sehingga layout yang dibuat akan 

memberikan kenyamanan membaca bagi audience. Elemen 

yang menjadi pondasi tersebut antara lain sebagai berikut: 

 

a) Margin adalah jarak antara pinggir kertas dan area  yang 

ditempati elemen-elemen lain dalam layout, baik itu 

elemen visual maupun elemen teks. 

 

b) Grid merupakan alat bantu dalam membagi area, 

sehingga memudahkan untuk menempatkan elemen dan 

mempertahankan konsistensi  dalam layout. 
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Gambar 2.103 Invisible Elements 
 Sumber: finearts.fontbonne.edu 

 

Layout menurut Sukmana, Widyatmoko, dan Afnita dalam 

artikelnya yang berjudul Layout bukanlah sebatas menata letak 

material-material atau content suatu halaman media, tetapi tentang 

bagaimana mengorganisasikan ruang, dimana ruang-ruang 

tersebut memiliki sifat dan jenis yang berbeda dalam setiap media, 

sehingga seorang desainer sebaiknya mempelajari media apa yang 

akan di-layout sebelum melakukan sebuah perancangan layout. 

Layout memiliki 5 prinsip, yaitu urutan (sequence), kesatuan 

(unity), penekanan, keseimbangan (balance), dan konsistensi. 

 

1. Urutan (Sequence) 

Prinsip urutan atau sequence adalah prinsip untuk 

menunjukan pada aliran membaca. Prinsip ini akan membantu 

audience dalam memahami suatu pesan yang disampaikan. 
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Gambar 2.104 Prinsip Urutan (Sequence)  
 Sumber: satudigit.com 

 

2. Penekanan 

Prinsip penekanan menunjuk pada objek-objek penting dalam 

urutan pembacaan. 

 

 
 

Gambar 2.105 Prinsip Penekanan  
 Sumber: nferdinand.blogspot.com 

 

3. Kesatuan 

Prinsip kesatuan menunjuk pada usaha dalam menciptakan 

kesatuan objek, termasuk ruang secara keseluruhan. 
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Gambar 2.106 Prinsip Kesatuan  
 Sumber: kiwilstudio.com 

 

4. Keseimbangan 

Prinsip keseimbangan menunjuk pada pembagian berat ruang, 

termasuk ruang isi dan ruang kosong (ruang sela) 

 

 
 

Gambar 2.107 Prinsip Keseimbangan 
 Sumber: tsm.blog.student.eepis-its.edu 
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5. Konsistensi 

Prinsip konsistensi menunjuk pada kontrol estetika tampilan 

secara keseluruhan. Prinsip konsistensi, selain sebagai kontrol 

estetika, juga berguna bagi koordinasi keseluruhan material 

yang akan di-layout. 

 

 
 

Gambar 2.108 Prinsip Konsistensi 
 Sumber: johansocuyz.wordpress.com 

 

2.1.6 Teori Produksi 

 

Produksi cetak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1440 oleh 

Johannes Guttenberg dan berkembang hingga awal tahun 1900-an, dan 

penemuan akan cetak ini dianggap sebagai penemuan penting dalam sejarah 

manusia. Produksi cetak adalah teknik produksi dengan cara 

menduplikasikan sekumpulan teks atau gambar yang terdapat dalam suatu 

bahan atau acuan cetak yang nantinya dipindahkan ke media cetak.  

 

2.1.6.1 Jenis Cetak 

 

Produksi cetak dibagi menjadi 5 jenis dilihat berdasarkan 

metode kerjanya yaitu cetak datar, cetak tinggi, cetak dalam, cetak 

saring dan cetak digital. Teknik cetak ini memiliki kelebihan dan 
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kekurangannya masing-masing, untuk lebih jelasnya akan 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Cetak Datar (Offset) 

Cetak offset adalah suatu teknik cetak mencetak dengan 

menggunakan pelat yang datar sebagai acuan cetak. Cetak 

offset merupakan teknik cetak yang paling populer di 

kalangan masyarakat luas, contoh hasil cetak ini yaitu poster, 

selebaran, buku, majalah dan lain-lain. Teknik cetak offset 

ditemukan ditemukan oleh seorang penulis Bavaria Jerman, 

Alloy Senefelder pada tahun 1798. 

  

 
 

Gambar 2.109 Metode Cetak Offset 
 Sumber: ptikgc0710.blogspot.com 

 

Cetak offset dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan cara 

pemasukan kertasnya, yaitu: 

 

a. Mesin Cetak Lembaran (Sheetfed) 

Sheetfed yaitu mesin cetak yang menggunakan kertas 

lembaran.  Mesin cetak ini biasa digunakan untuk 

mencetak majalah, buku, brosur dan jenis cetakan lainnya 

yang membutuhkan kualitas tinggi. 
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Gambar 2.110 Mesin Cetak Offset Sheetfed 
 Sumber: qrbiz.com 

 

b. Mesin Cetak Gulungan (Web-Fed) 

Cetak web offset adalah teknik cetak yang menggunakan 

kertas rol atau gulungan dalam proses cetaknya. Cetak 

web offset biasanya digunakan untuk cetak koran, 

majalah atau buku. 

 

 
 

Gambar 2.111 Mesin Cetak Offset Web-Fed 
 Sumber: grafikaonline.com 

 

2. Cetak Tinggi (Flexography) 

Cetak flexography adalah suatu teknik cetak yang 

menggunakan acuan cetak berupa pelat dari karet atau 

photopolymer. Cetak flexography dikenal juga sebagai cetak 

tinggi karena bagian yang mencetak lebih tinggi dari bagian 
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yang tidak mencetak. Letterpress juga termasuk dalam teknik 

ini. Cetak flexography menggunakan rol transfer untuk 

pemindahan tinta yang disebut anilox dan terbuat dari 

tembaga (Cu) atau keramik. 

 
 

Gambar 2.112 Mesin Cetak Flexography 
 Sumber: made-in-china.com 

 

3. Cetak Dalam (Rotogravure) 

Cetak dalam atau rotogravure adalah teknik mencetak dengan 

menggunakan silinder tembaga sebagai acuan cetak. 

Rotogravure disebut cetak dalam atau intalgio karena bagian 

yang mencetak lebih rendah/dalam dibanding bagian yang 

tidak mencetak. Cetak dalam dapat mencetak ketas atau 

karton yang permukaannya halus, plastik tipis, alumunium 

foil dan sebagainya. Mesin cetak rotogravure yang umum 

biasanya mempunyai 4-8 silinder cetak, sehingga mampu 

mencetak lebih dari 4 warna dalam satu kali lintasan. 
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Gambar 2.113 Mesin Cetak Rotogravure 
 Sumber: made-in-china.com 

 

4. Cetak Sablon  

Cetak sablon merupakan proses stensil untuk memindahkan 

suatu citra ke atas berbagai jenis media atau bahan cetak 

seperti kertas, kayu, metal, kaca, kain, plastik, dan kulit. 

Wujud yang paling sederhana dari stensil terbuat dari bahan 

kertas atau logam yang dilubangi untuk mereproduksi atau 

menghasilkan kembali gambar maupun hasil dari suatu 

rancangan desain. Stensil tersebut selanjutnya merupakan 

gambaran negatif dari gambar asli atau original dimana detail-

detail gambar yang direproduksi memiliki tingkat 

keterbatasan terutama bila mereproduksi detail yang halus. 

Teknik cetak sablon acuan yang berupa stensil dapat juga 

melalui tahapan fotografi, yang pada umumnya dikenal 

dengan istilah film hand cut. Film fotografi dan emulsi stensil 

direkatkan ke atas alat penyaring atau screen yang 

dibentangkan pada sebuah bingkai yang terbuat dari bahan 

kayu maupun logam yang berfungsi sebagai pemegang bagian 

dari suatu desain, dan harus mampu menahan bagian yang 

digunakan selama proses penyablonan berlangsung. 

 



107 

 

 
 

Gambar 2.114 Mesin Cetak Sablon 
 Sumber: percetakan-kowelanaku.blogspot.com 

5. Cetak Digital (Digital Print) 

Teknik cetak digital printing adalah teknik umum yang 

digunakan masyarakat kini. Digital printing melakukan teknik 

cetak dengan alat print yang biasa digunakan dengan 

komputer, namun dengan berbagai macam tipe printer yang 

ada di pasaran kualitas printing yang diberikan berbeda 

tergantung dengan tipenya. Teknik ini tidak tergantung 

dengan kualitas printer itu sendiri melainkan berkait dengan 

jenis kertas dan tinta yang kita pakai, karena keterbatasan 

masing-masing tipe printer, maka banyak printer yang 

memiliki kelebihan khusus misalnya printer yang khusus 

untuk mencetak dokumen biasanya melakukan print dengan 

printer laserjet, di samping kualitasnya yang baik printer tipe 

ini pun mencetak dengan cepat untuk sebuah dokumen atau 

teks. Tipe printer lain adalah photo stylus yang memiliki 

kelebihan untuk print foto dengan kualitas gambar yang amat 
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baik, dan yang paling sering dipakai untuk media promosi 

seperti banner dan baliho sering digunakan printer yang 

menunjang media outdoor. 

 

 
 

Gambar 2.115 Mesin Cetak Digital 
 Sumber: pelapak.com 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Poster kampanye yang dikeluarkan oleh Forum Hijau Bandung yang 

berjudul “Bandung Menabung Air” memaparkan fakta-fakta mengenai Kota 

Bandung yang memerlukan sistem resapan. Kampanye ini ditujukan untuk 

menggugah kepedulian masyarakat Kota Bandung mengenai masalah lingkungan 

yang terjadi di Kota Bandung. 

 

1. Analisis Masalah 

Kampanye “Bandung Menabung Air” ini timbul karena kekhawatiran Forum 

Hijau Bandung terhadap semakin berkurangnya daerah resapan di Kota 

Bandung. Daerah resapan yang berkurang memberi kontribusi terhadap 

masalah lingkungan yang terjadi di Kota Bandung seperti banjir. 

 

2. Penyusunan Tujuan 

Kampanye “Bandung Menabung Air” bertujuan untuk memberi informasi 

kepada masyarakat mengenai fakta-fakta permasalahan lingkungan di Kota 

Bandung yang berakaitan dengan berkurangnya daerah resapan. Program 
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kampanye ini dilaksanakan untuk mengajak masyarakat Kota Bandung 

dalam menabung air dengan membuat sistem resapan berupa biopori.  

 

 

3. Identifikasi dan Segmentasi Sasaran 

Kampanye “Bandung Menabung Air” memiliki segmentasi latent public, hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya informasi mengenai permasalahan daerah 

resapan yang ada di Kota Bandung. Informasi tersebut dibuat dengan tujuan 

agar masyarakat Kota Bandung mengetahui permasalahan tentang daerah 

resapan yang dapat mengakibatkan banjir. 

 

4. Menentukan Sasaran 

Target dari kampanye “Bandung Menabung Air” adalah warga Kota 

Bandung, terutama yang berada dalam usia produktif. 

 

5. Strategi dan Taktik 

Strategi penyampaian pesan kampanye “Bandung Menabung Air” adalah 

dengan menggunakan visual berupa infografis mengenai fakta daerah 

resapan yang ada di Kota Bandung. Media yang digunakan untuk kampanye 

ini adalah media poster yang dipasang di ruang-ruang publik yang ada di 

Kota Bandung. 

 

6. Alokasi dan Sumber Daya 

Kampanye “Bandung Menabung Air” dilaksanakan sekitar awal tahun 2010 

dengan puncaknya adalah 25 April 2010 di mana Forum Hijau Bandung 

bersama masyarakat Kota Bandung melakukan aksi kerja bakti bersama dan 

membuat biopori. 

 

7. Evaluasi 

Kampanye “Bandung Menabung Air” menyampaikan pesan mengenai 

degradasi daerah resapan di Kota Bandung yang berakibat bencana alam, 

diantaranya adalah banjir. Fokus target sasaran dari kampanye ini adalah 

masayarakat Kota Bandung, terutama yang berada di usia produktif. Media 

yang dipakai dalam kampanye ini adalah media poster. 
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Gambar 2.116 Poster “Bandung Menabung Air” 
 Sumber: pelukpohon.blogspot.com 

 

 

2.3 Kerangka Kerja 

 

Tahap dalam merancang sebuah program kampanye diperlukan suatu 

perencanaan untuk menciptakan keteraturan dan kejelasan arah tindakan. Teknis 

perencanaan harus dilaksanakan agar kampanye dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. Kampanye memerlukan perencanaan dengan alasan untuk 

memfokuskan usaha, mengembangkan sudut pandang berjangka waktu panjang, 

mengurangi kemungkinan kegagalan, mengurangi konflik, dan memperlancar 

kerjasama dengan pihak lain. Langkah perancangan Kampanye Program Sejuta 

Biopori di Kota Bandung adalah sebagai berikut. 

 

1. Analisis Masalah 

Langkah awal yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan dan 

menganalisis informasi dan data yang berkaitan dengan Kampanye Program 
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Sejuta Biopori di Kota Bandung, sebagai bahan perancangan pesan yang 

akan disampaikan melalui media kampanye kepada masyarakat. Data dan 

informasi tersebut didapat dari BPLH Kota Bandung dan dari sejumlah 

referensi mengenai masalah yang ditimbulkan dari berkurangnya daerah 

resapan.  

 

2. Penyusunan Tujuan 

Kampanye Program Sejuta Biopori di Kota Bandung ini bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat  Kota Bandung tentang manfaat 

dari biopori dan cara membuatnya, sehingga diharapkan masyarakat dapat 

ikut aktif dalam membuat sistem resapan air berupa biopori.  

 

3. Identifikasi dan Segmentasi Sasaran 

Segmentasi dari kampanye ini teridentifikasi sebagai aware public, sehingga 

pesan yang disampaikan tidak hanya harus informatif tapi juga dapat 

mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan yaitu ikut aktif membuat 

biopori di lingkungannya. 

 

4. Menentukan Sasaran 

Target sasaran dari kampanye ini adalah masyarakat Kota Bandung pada 

umumnya, khususnya adalah yang berada di usia produktif untuk dapat ikut 

aktif membuat biopori. 

 

5. Strategi dan Taktik 

Strategi yang akan dibuat untuk Kampanye Program Sejuta Biopori di Kota 

Bandung adalah dengan membuat rancangan visual yang menggambarkan 

manfaat akan dirasakan masyarakat dengan membuat biopori. Pesan verbal 

yang dibuat pun berupa pesan persuasi yang mengajak masyarakat untuk 

ikut turun tangan dalam membuat biopori, sehingga membantu dalam 

mengatasi masalah banjir dan krisis air bersih yang ada di Kota Bandung. 

Media yang dipilih untuk kampanye ini adalah poster yang akan dipasang di 

ruang-ruang publik seperti kantor kelurahan, sekretariat karang taruna, atau 
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tempat pertemuan masyarakat lainnya. Media lain yang dipilih adalah media 

presentasi untuk membantu proses penyuluhan.  

 

6. Alokasi dan Sumber Daya 

Kampanye ini akan dirancang sekitar bulan Oktober hingga November 2013, 

dengan harapan pada bulan Januari 2014 kampanye ini telah dapat 

diinformasikan kepada masyarakat. Kampanye ini akan melibatkan 

Pemerintah Kota Bandung melalui BPLH Kota Bandung dan lembaga-

lembaga yang memiliki perhatian di bidang lingkungan hidup. 

 

7. Evaluasi 

Kampanye ini berupaya untuk menyampaikan pesan mengenai manfaat yang 

dapat dirasakan masyarakat bila membuat biopori dan bahwa membuat 

biopori itu mudah. Pesan dari kampanye ini juga berupaya untuk mengajak 

masyarakat berperan serta dalam menanggulangi masalah daerah resapan di 

Kota Bandung. Fokus sasaran dari kampanye ini adalah masyarkat Kota 

Bandung terutama yang berusia produktif. Media yang dipilih adalah media 

poster dan slide presentasi karena dapat langsung mengenai target sasaran. 

 


