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MOTTO 

Hal yang paling indah yang dapat kita alami adalah kemisteriusan. Ini adalah 

sumber semua seni nyata dan ilmu pengetahuan (Albert Enstain). 

 

 

 

PERSEMBAHAN: 

Secara khusus skripsi ini saya persembahkan kepada 

kedua orangtua saya dan teman-teman mahasiswa, 

organisasi, dan khususnya yang selalu bertanya 

“Kapan wisuda?” dan juga yang senantiasa 

memberikan semangat, ridho, do‟a, dan kasih sayang.  
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ABSTRAK 

 

Khalim, Muhamad. 2019. “Bentuk dan Pesan Video Iklan Layanan Masyarakat 

Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke”. Skripsi, Jurusan Seni Rupa, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pimbimbing I:  Dr. Kamsidjo 

Budi Utomo, M.Pd., pembina II: Drs. Syafi‟i, M.Pd., i-xvi,1-161 halaman. 

 

Kata Kunci: Pilgub Jateng 2018, Iklan Layanan Masyarakat, semiotika, dan 

efektivitas iklan. 

  

Tujuan penilitian ini adalah ingin mengetahui dan menjelaskan bentuk, pesan dan 

efektivitas iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke. 

Secara motodologis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif yang bersifat deskriptif .  Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan angket. Teknik analisis data mencakupi reduksi, 

penyajian, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

Pertama, iklan dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan maksud sebagai 

sosialisasi kepada masyarakat khsusunya Jawa Tengah untuk menggunakan hak 

pilihnya di pemilihan kepala daerah/ pemilihan Gubernur tahun 2018. Iklan 

tersebut diberi nama Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke. Menampilkan 

beberapa pemeran yang mewakili sebagain besar masyarakat Jawa Tengah. 

Kedua, Iklan Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke merupakan jenis semiotika 

komunikasi. Terdapat enam faktor dalam komunikasi yaitu pengirim, penerima 

kode (sistem tanda), pesan, saluran komunikasi, acuan, dan komunikan/ penerima 

pesan. Adapun pesan yang terkandung dalam iklan tersebut ialah pemimpin itu 

tidak bisa sembarang orang, karena pemimpin tersebut akan menentukan nasib 

seluruh rakyat dimasa mendatang. Adapaun sedikit gambaran seorang pemimpin 

ialah mereka yang mau berbaur dan peduli terhadap seluruh elemen masyarakat 

yang tidak memandang status apapun. Sehingga pentingnya menggunakan hak 

suara dan jangan golput, satu suara akan sangat berpengaruh dalam pemilihan 

calon gubernur selanjutnya. Ketiga, Iklan Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke 

memiliki kualitas yang bagus akan tetapi kurang efektif terhadap target audiens 

karena kurangnya keseriusan sosialisasi KPU Provinsi Jawa Tengah melalui video 

iklan layanan masyarakat. Saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: 

Pertama, disarankan kepada desainer untuk membuat tim khusus untuk pembuatan 

video tersebut dan untuk KPU untuk memberikan alokasi yang waktu yang cukup 

kepada desainer. Kedua, Kedepannya KPU Jawa Tengah dapat membuat event 

tertentu kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah sebagai daya tarik tersendiri 

kepada masyarakat, sehingga sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan 

maksimal, di antaranya sosialisasi menggunakan media massa seperti Iklan 

Layanan Masyarakat Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke.  
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ABSTRACK 

 

Khalim, Muhamad. 2019. "Form and Message for Public Service Advertisements 

for the 2018 Central Java Pilgub Becik tur nyenengke". Thesis, Department of 

Fine Arts, Faculty of Language and Art, Semarang State University. Advisor I: 

Dr. Kamsidjo Budi Utomo, M.Pd., advisor II: Drs. Syafi'i, M.Pd., i-xvi, 1-161 

pages. 

 

Keywords: 2018 Central Java Pilgub, Public Service Advertisements, semiotics, 

and advertising effectiveness. 

 

The aim of this research was to find out and explain the form, message and 

effectiveness of the public service announcements for the Central Java Pilgub 

2018 Becik tur nyenengke. Methodologically, this research uses descriptive 

qualitative and quantitative approaches. Data collection techniques used were 

observation, interviews, and questionnaires. Data analysis techniques include 

reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study are as 

follows: First, the advertisement was made by the Central Java Provincial 

Election Commission with the intention of socializing to the public especially 

Central Java to exercise their voting rights in regional head elections / Governor 

elections in 2018. The ad was named the 2018 Central Java Pilgub Becik tur 

nyenengke. Showing several actors representing the majority of the Central 

Javanese community. Secondly, the 2018 Central Java Pilgub Becik tur 

nyenengke is a type of communication semiotics. There are six factors in 

communication, namely the sender, recipient of the code (sign system), message, 

communication channel, reference, and communicant / recipient of the message. 

The message contained in the advertisement is that the leader cannot be just 

anyone, because the leader will determine the fate of all people in the future. 

There is a little picture of a leader who is willing to mingle and care for all 

elements of society who do not see any status. So the importance of using voting 

rights and not abstention, one vote will be very influential in the selection of the 

next governor candidate. Thirdly, the 2018 Central Java Pilgub Becik tur 

nyenengke has good quality but is less effective against the target audience due to 

the lack of seriousness of the socialization of the Central Java Provincial Election 

Commission through public service video ads. The recommended suggestions are 

as follows: First, it is recommended to the designer to create a special team for 

making the video and for the KPU to provide sufficient time allocation to the 

designer. Second, in the future the Central Java KPU can make certain events 

related to the Election of Regional Heads as the main attraction to the community, 

so that the socialization is carried out maximally, including socialization using 

mass media such as the Public Service Advertisement of the 2018 Central Java 

Pilgub Becik tur nyenengke.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Desain Komunikasi Visual (DKV) merupakan disiplin ilmu yang 

sekarang ini cukup populer di kalangan masyarakat. Dalam dunia kerja, DKV 

sendiri cukup berperan besar dalam persaingan kerja. Ranah kerja Desain 

Komunikasi Visual sangatlah global. Adapun salah satu cabang dari Desain 

Komunikasi Visual ialah Periklanan. 

  Periklanan sangatlah dibutuhkan oleh suatu perusahaan barang maupun 

jasa guna memperkenalkan produk atau jasanya lebih unggul dan dikenal target 

pasar/ audiens dan kemudian mempengaruhi agar menggunakan produk atau jasa 

tersebut. Tentu hal itu menjadikan persaingan dunia bisnis sangatlah ketat. Dalam 

persaingan tersebut suatu perusahaan dapat melakukan strategi pemasaran, salah 

satunya dengan cara beriklan.  

 Iklan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi khalayak, iklan sudah 

menjadi konsumsi sehari-hari bagi para pemirsa televisi, pendengar radio, 

pembaca setia koran, majalah ataupun tabloid dan juga para pejalan kaki ataupun 

pengendara motor dan mobil. Karena setiap harinya secara sengaja ataupun tidak, 

iklan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja pada saat pagi 

hari para ibu-ibu sudah disuguhkan dengan acara infotaiment di televisi yang 

tentunya terdapat jeda iklan pada tayangan tersebut, bapak-bapak yang pagi hari 

sudah siap ke kantor yang menyempatkan waktunya untuk membaca berita di 
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koran juga disuguhkan dengan iklan cetak di dalamnya, anak-anak yang siap pergi 

ke sekolah pada pagi haripun juga melihat pemandangan iklan berupa billboard, 

spanduk, baliho dan lain-lain.  

 Iklan yang terpampang dan dapat dilihat setiap harinya tidak dapat 

dihitung dan hanya berapa banyak pula iklan yang dapat diingat dari banyaknya 

iklan-iklan yang ada. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat begitu hebatnya iklan 

sehingga otakpun tidak mampu untuk menyaring semua informasi dan pesan yang 

ingin disampaikan iklan-iklan tersebut. Maka diperlukan suatu inovasi dan 

kreativitas dari para bidang kreatif iklan untuk menciptakan iklan yang mampu 

diterima, diingat, dipahami dan disukai oleh khalayak. Sehingga apabila khalayak 

sudah tertarik dengan satu iklan tertentu, maka akan terjadi suatu tindakan yaitu 

pembelian produk atau tercapainya tujuan iklan tersebut dan apabila itu terjadi 

maka iklan itu dapat dikatakan berhasil karena dapat mempersuasi khalayak untuk 

membeli.  

 Jenis penyajian iklan sangatlah beragam, di antaranya berupa visual 

(gambar), audio (suara), dan visual audio (gambar dan suara). Dari ketiga jenis 

penyajian tersebut, visual audio dirasa merupakan salah satu jenis penyajian iklan 

yang cukup efektif  dalam memasarkan iklan kepada target audiens. Ditambah  

perkembangan teknologi sekarang ini yang begitu pesat, menambah ruang bagi 

perusahaan atau instansi yang ingin mengiklankan atau memasarkan produk atau 

jasanya kepada masyarakat lebih besar. Selain itu, jenis iklan tersebut mampu 

menyampaikan pesan secara visual (gambar) dan juga audio (suara) sehingga 

pesan yang disampaikan dari sebuah iklan mampu diterima dengan baik dan cepat 
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oleh target audiens. Visualisasi pada iklan ini juga menjadi salah satu hal yang 

menarik dari iklan visual audio, seperti halnya gaya model pada tiap scene-nya 

yang membuat iklan lebih menarik minat pemirsa. Sehingga hal tersebut menjadi 

peluang besar untuk memasang iklan visual audio. 

 Iklan sekarang ini sangatlah beragam dan memiliki tingkat kreativitas yang 

tinggi baik iklan komersial maupun layanan masyarakat. Iklan Layanan 

Masyarakat menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan 

kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, 

yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Seperti 

halnya iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke yang 

dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat agar menggunakan hak suaranya 

dalam pilgub Jateng 2018. 

 Perkembangan teknologi, terutama alat komunikasi semakin canggih. 

Sekarang ini setiap orang dapat mengakses berbagai situs yang berisikan konten 

visual maupun visual audio. Berdasarkan yang dilansir Tribunsolo.com tentang 

Matangkan sosialisasi pemilih di Pilgub Jateng 2018, KPU akan gencar lakukan 

sosialisasi, mengungkapkan bahwa sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih 

meliputi pemilih berbasis keluarga, pemula, penyandang disabilitas, kaum 

marjinal, relawan hingga warna internet (netizen). Ada juga media massa, partai 

politik, pengawas, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat hingga instansi 

pemerintah.  

 Media massa dirasa sebagai salah satu media yang efektif untuk 

mensosialisasikan Pilgub Jateng 2018. Adapun jenis media massa yang dapat 
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dipakai antaralain media cetak, media elektronik, dan media massa internet. 

Media massa internet dapat melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa 

yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui 

website. Banyak kelebihan media massa internet dibanding media yang lain 

(www.studijurnalistik.blogspot.co.id). Contohnya facebook, instagram, twitter, 

dan sebagainya. 

 Banyak cara yang dilakukan para pengiklan agar produk yang diiklankan 

mampu menembus pasar dengan pesat yaitu dengan membuat iklan melalui 

beberapa pendekatan (appeal) iklan seperti pendekan rasional, pendekatan 

emosional, dan pendekatan kombinasi (Lee & Johnson, 2007). Tentu masing-

masing pendekatan memiliki keunggulan masing-masing berdasarkan produk 

yang akan dipromosikan. Tujuan pendekatan periklanan ialah untuk menarik 

minat audiens terhadap iklan produk atau jasa yang ditampilkan kemudian 

memberi efek kepada audiens untuk memilih dan memakai produk yang 

ditawarkan. Oleh karenanya, perlu adanya kajian lebih lanjut terkait pendekatan 

periklanan seperti apa yang dipakai pada iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 

2018. 

 Bentuk visual iklan merupakan visualilasi dari apa yang ingin desainer 

iklan sampaikan kepada target audience tentang produk/ jasa tersebut. Bentuk 

visual iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018 menampilkan beberapa orang 

yang berpenampilan beragam, usia yang beragam, dan kegiatan berbeda baik laki-

laki maupun perempuan. Mereka semua memberikan argument tentang pemimpin 

yang baik bagi mereka. 
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 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara 

langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. 

Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala 

daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup 

pemilihan Gubernur dan wakil Guberbur, pemilihan Bupati dan wakil Bupati, dan 

pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota.  

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum tahun 2005 dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah 

dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada 

bulan Juni 2005. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim 

pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah 

pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada 

DKI Jakarta 2007. 

Terbitnya undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum 

yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, 

istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dan 

pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan 

kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 

September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratif_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/2005
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_DKI_Jakarta_2007
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_DKI_Jakarta_2007


6 
 

 
 

secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala 

daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri 

Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, 

dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang. Keputusan ini telah menyebabkan 

beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang 

"pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan 

keputusan itu melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak yang lain, 

Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip 

yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak 

langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak 

langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, Pemilukada tidak 

langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak 

pilih dan hak legislasi. Padahal jika Pemilukada secara langsung, tidak 

menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap 

ada. Sehingga diputuskan untuk pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara 

langsung. Jadi masyarakat memiliki hak untuk memilih Kepala Daerah yang akan 

menjabat lima tahun kedepan. 

 Alasan penulis mengambil obyek video iklan layanan masyarakat Pilgub 

Jateng 2018 karena, dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah salah satunya 

Pemilihan Gubernur merupakan pemilihan kepala daerah yang melibatkan 

masyarakat dari berbagai daerah meliputi seluruh kota dan kabupaten yang ada. 

Berdasarkan luas daerah Provinsi Jawa Tengah ±32.801 km² terdiri atas 6 Kota 

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkar
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Gerindra
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dan 29 Kabupaten, provinsi Jawa Tengah cukup luas untuk pelaksanaan 

sosialisasi pemilihan Gubernur yang diadakan oleh pihak KPU Jateng. Sehingga 

diperlukannya strategi untuk mensosialisasikan Pilgub dengan baik dan efektif. 

Salah satu strategi yang digunakan pihak KPU Jateng untuk mensosialisasikan 

Pilgub Jateng 2018 yaitu video iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018 yang 

dipublikasikan melalui beberapa media sosial. 

 Alasan lain penulis mengambil tema terebut karena berdasarkan 

rekapitulasi data calon pemilih dan pengguna hak suara pada Pilgub Jateng 2013 

sangatlah memprihatinkan. Data calon pemilih pada Pilgub Jateng 2013 sejumlah 

26.425.318 jiwa, sedangkan pengguna hak suara pada Pilgub tersebut 14.259.945 

jiwa. Dapat disimpulkan bahwa penduduk Jawa Tengah yang menggunakan hak 

suaranya pada Pilgub Jateng 2013 ialah 12.165.373 jiwa atau hampir sekitar 

44,27% dari masyarakat Jawa Tengah yang terdaftar sebagai calon pemilih. Data 

tersebut menunjukkan kurangnya sosialisasi tentang kesadaran masyarakat Jawa 

Tengah dalam menggunakan hak suaranya di Pemilihan Gubernur. Hal tersebut 

yang melatar belakangi penulis mengkaji video iklan layanan masyarakat tersebut, 

apakah sudah sesuai baik dan efektif. 

 Berdasarkan data di atas, kesadaran masyarakat Jawa Tengah akan 

pentingnya memilih calon Guberbur sangatlah rendah. Oleh karenanya Pilgub 

Jateng mematangkan sosialilasi pemilih di Pilgub Jateng 2018. Salah satu media 

yang diambil untuk mensosialisasikan Pilgub Jateng 2018 ini dengan 

menggunakan video iklan layanan masyarakat. Sejauh mana iklan ini akan 
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mempengaruhi audiens dapat dilihat dari kualitas gambar, makna iklan, dan 

efektivitas iklan. Diperlukan kajian mendalam tentang iklan tersebut. 

  Setiap iklan tentunya memiliki tanda-tanda visual yang bertujuan untuk 

menyampaikan kepada audiens tentang makna iklan yang ingin disampaikan. 

Untuk mengetahui makna iklan tentunya diperlukan pengetahuan tentang ilmu 

tanda (semiotika). Semiotika pada iklan bisa berupa ikon, indeks, dan simbol. 

Pada iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018 terlihat beberapa scene adegan 

pada iklan tersebut yang tentunya terdapat pesan yang ingin disampaikan designer 

iklan kepada audiens. 

 Penikmat media massa internet pastinya beragam, khusunya di wilayah 

Jawa Tengah baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Sehingga perlunya 

dilakukan uji keefektivitasan iklan terhadap target audiens kaitannya dengan isi 

pesan iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018. 

 Penulis memilih judul “Bentuk dan pesan video iklan layanan masyarakat 

Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke” karena banyak sekali informasi yang 

dapat ditelaah dari iklan tersebut, baik dari bentuk iklan maupun penyampaian 

pesan yang ada pada iklan tersebut dan efektivitas iklan tersebut kepada audience. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1.2.1 Bagaimana bentuk video pada layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018? 

1.2.2 Bagaimana pesan pada iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018? 
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1.2.3 Bagaimana efektivitas iklan ini terhadap target audience? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk     

mengetahui: 

1.3.1 Mengetahui dan menjelaskan bentuk video pada iklan layanan masyarakat 

Pilgub Jateng 2018 

1.3.2 Mengetahui dan menjelaskan pesan pada iklan layanan masyarakat Pilgub 

Jateng 2018 

1.3.3 Mengetahui dan menjelaskan efektivitas iklan ini terhadap target 

audience. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.4.1 Mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual dapat mempelajari 

bentuk video pada iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018. 

1.4.2 Mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual dapat mempelajari 

pesan pada iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018. 

1.4.3 Mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual dapat mempelajari 

efektivitas iklan ini terhadap target audience. 

1.4.4 Dosen dapat dijadikan sebagai informasi dan acuan untuk proses 

pembelajaran. 
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1.4.5 Pimpinan KPU Jateng sebagai acuan untuk mengevaluasi iklan layanan 

masyarakat Pilgub Jateng 2018. 

1.4.6 Peneliti lain yang tertarik dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk penelitian yang sejenis. 

1.4.7 Masyarakat umum dapat memahami makna iklan Pilgub Jateng 2018.
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BAB 2 

LANDASAN TEORI, DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1    Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Desain Komunikai Visual 

Christopher Jones dalam buku Design Methods (1969) memaparkan 

pendapat beberapa pakar yang menaruh perhatian pada masalah desain dan 

metodologi desain, antara lain; M. Asimow berpendapat desain ialah pengambilan 

keputusan menghadapi ketidakpastian dengan resiko tinggi bila melakukan 

kekeliruan, P.J Booker berpendapat desain ialah melakukan simulasi atas sesuatu 

yang ingin diciptakan atau dilakukan sebelum benar-benar menciptakan atau 

melakukan sesuatu yang diinginkan tersebut, Bruce L. Archer berpendapat bahwa 

desain ialah aktivitas atau upaya pemecahan suatu masalah yang dipandu oleh 

suatu sasaran yang telah ditetapkan, J.B. Reswick berpendapat desain ialah 

aktivitas kreatif yang didalamnya terkandung penciptaan sesuatu yang baru dan 

bermanfaat yang sebelumnya tidak ada, Imam Buchori Zainuddin berpendapat 

bahwa desain ialah upaya mencari informasi inovasi dengan menciptakan suatu 

produk baru yang memenuhi kriteria (kondisi yang diinginkan), bersifat 

humaniora. Dalam hal ini bentuk menjadi tujuan (Sarwono & Lubis, 2007). 

Kusrianto (2007) mengemukakan bahwa desain komunikasi visual adalah 

suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta 

ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan 

secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan 
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gambar, tatanan huruf, serta komosisi warna serta layout (tata letak perwajahan). 

Dengan demikian, gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi 

sasaran penerima pesan. 

Desain komunikasi visual memiliki pengertian yang sangat menyeluruh, 

yaitu rancangan sarana komunikasi yang bersifat kasat mata (Sanyoto, 2006). 

Adapun menurut Sumbo (2009), desain komunikasi visual ialah ilmu yang 

mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif, yang diaplikasikan 

dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain. 

Desain berkaitan dengan perancangan estetika, cita rasa, serta kreativitas. 

Komunikasi merupakan ilmu yang bertujuan menyampaikan maupun saran untuk 

menyampaikan pesan. Visual adalah sesuatu yang dapat dilihat. Dari ketiga 

makna kata tersebut, kata komunikasilah yang menjadi tujuan pokoknya (Sudarma 

dkk, 2015). 

Tidak mudah untuk menarik kesimpulan yang dapat mengakomodasi 

pendapat semua pakar tersebut secara utuh. Namun secara umum dan sederhana, 

pengertian Desain Komunikasi Visual adalah salah satu disiplin ilmu yang 

mempelajari konsep-konsep komunikasi yang kreatif secara kasat mata dan 

bertujuan untuk menyelesaikan masalah. 

Kusrianto (2007) menganalogikan desain komunikasi visual sebagai 

sebuah pohon. Akar utama ilmu desain komunikasi visual adalah ilmu seni dan 

ilmu komunikasi. Sementara itu, akar ilmu pendukungnya adalah ilmu sosial dan 

budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu psikologi. Cabang-cabang dari ilmu desain 

komuniksi visual banyak sekali, di antaranya; ilustrasi, fotografi, tipografi, 3 
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dimensi, multimedia, elektronik media, komuter grafis, animasi, periklanan, 

percetakan atau penerbitan, desain identitas, dan sebagainya. 

Peiklanan merupakan salah satu cabang dari desain komunikasi visual. 

Periklanan sendiri memiliki peranan besar dalam dunia bisnis barang atau jasa. 

Strategi yang kreatif menjadi cara untuk mendapatkan hati para terget audiens 

agar terpengaruh dengan pesan yang ingin disampaikan. 

 

2.1.2 Perkembangan dan Pengertian Iklan 

Sejarah periklanan dunia yang ditulis oleh Jaiz (2014) Pesan komersial dan 

publikasi kampanye politik sudah ditemukan dalam reruntuhan bangsa Arab 

Kuno. Orang-orang mesir menggunakan papyrus untuk membuat pengumuman 

mengenai barang-barang yang dijual dan membuat poster yang ditempelkan di 

dinding, saat iklan mengenai ‘lost and found’ mulai marak di Yunani dan Romawi 

kuno. Lukisan dinding dan batu untuk iklam komersial merupakan manifestasi 

lain dari bentuk periklanan kuno, dimana hal itu menunjukkan kehadiran iklan 

masa lalu di bagian Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. 

Para arkeolog meyakini, advertising sudah ada sejak zaman dulu. 

Advertising dilakukan dalam bentuk “mempublikasikan” berbagai peristiwa 

(event) dan tawaran (offers). Metode iklan pertama yang dilakukan oleh manusia 

sangat sederhana. Pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di 

gerbang kota menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke kota 

tersebut. Iklan sudah dikenal manusia dalam bentuk pesan berantai (word of 

mouth) yang bentuknya pengumuman-pengumuman. Pesan berantai itu 
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disampaikan dari mulut ke mulut untuk membantu kelancaran proses jual beli. 

Pesan iklan dalam bentuk tertulis mulai ditemukan pada masa Babylonia 3000 SM 

berupa kepingan tanah liat (clay table) tertuliskan prasati tentang dealer salep 

(ointment dealer), juru tulis (scribe), dan pembuat sepatu (Wells, Burnett & 

Moriarty,  1995:6). 

Peninggalan Mesir dan Yunani Kuno berupa pengumuman-pengumuman di 

dinding dan naskah daun papyrus, memberikan pengumuman tentang datangnya 

kapal pembawa anggur, rempah-rempah, logam, barang-barang dagangan baru, 

acara-acara yang akan digelar, budak yang lari dari tuannya. Orang-orang Roma 

mengecat dinding untuk mengumumkan perkelahiaan gladiator. Iklan pada jaman 

ini hanya berupa surat edaran. Karena masih banyak yang buta huruf, 

pengumuman-pengumuman itu dibacakan oleh tukang teriak yang biasa 

didampingi pemain music. 

Orang-orang Ponosea melukis gambar untuk mempromosikan perangkat 

keras mereka di batu-batu besar di sepanjang jalur parade. Di Pompeo misalkan, 

banyak lukisan seorang tokoh politisi dan meminta dukungan suara dari 

masyarakat. Di Perancis, traditional advertising sudah marak tahun 550 SM untuk 

mengiklankan kaum negro sebagai budak. 

Zaman Julius Caesar di Eropa banyak took dan penginapan yang sudah 

pakai tanda, papan nama, atau simbol, untuk membantu mereka yang buta huruf. 

Misalnya penginapan dengan simbol Man in the Moon, Trhee Squirrels, Hole in 

the Wall. Untuk ribuan tahun-tahun awal, orang beriklan untuk mempromosikan 



15 
 

 
 

dua hal, tempat dan jasa. Iklan di bawah ini adalah contoh pertama. Begitu juga 

plang di depan kedai minum dan penginapan (Jaiz, 2014). 

Pada dasarnya periklanan adalah bagian dari kehidupan industri modern, 

dan hanya bisa ditemukan di negara-negara maju atau negara-negara yang tengah 

mengalami perkembangan ekonomi secara pesat. Di masa lampau, ketika seorang 

pemilik toko atau pedagang eceran menjual barang-barang dagangan mereka 

dengan memamerkannya ala kadarnya, jelas bahwa apa yang kita kenal sebagai 

periklanan dewasa ini sangat sulit ditemukan. Bentuk awal periklanan itu sendiri 

terbatas pada papan-papan nama sederhana yang menunjukkan nama sebuah 

penginapan, nama bar kecil, serta kios tukang cukur yang dihiasi dengan tabung 

putar warna-warni atau hiasan lainnya yang sederhana (Jefkins,1996). 

Penemuan mesin cetak Gutenberg 1450 meningkatkan angka melek 

sehingga merangsang orang untuk berbisnis iklan. Periklanan jadi bisnis massal. 

Bentuk awalnya berupa poster, selebaran (handbill), dan iklan baris (classified) di 

surat kabar. Pada tahun 1472 William Caxton di London mencetak iklan 

berbahasa Inggris pertama berupa selebaran (handbill) berisi tuntunan keagamaan 

tentang perayaan paskah (rules fro the guidance of the clergy at easter). Versi lain 

mengatakan iklannya berupa penjualan injil (prayer book). Awal abad 16 dan 17 

yang banyak ditampilkan adalah iklan tentang budak belian, kuda buku, obat 

(Jaiz,2014). 

Periklanan secara nyata mulai menunjukkan kemajuannya di awal abad 17 

di Inggris untuk mempromosikan buku dan koran yang mulai berkembang. Pada 

abad ke-17 di Inggris, pesan-pesan komersial masih berbentuk poster atau 
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selebaran lepas yang dikirim dalam lipatan surat kabar. Produk yang paling 

banyak diiklankan pada masa ini adalah buku dan obat-obatan. Ketika aktivitas 

perekonomian mulai meningkat di berbagai penjuru dunia, pada abad 18-an, di 

Amerika Serikat, periklanan mulai mendapat perhatian besar. Beberapa toko di 

Eropa mulai berfungsi sebagai agen yang mengumpulkan iklan untuk surat kabar.  

Perkembangan iklan pada abad ke 19 mulai dikenal pembelian ruang iklan 

melalui agen perseorangan (menyalurkan lagi ke perusahaan periklanan). Pada 

masa dinasti Edo di Jepang, selebaran yang didistribusikan bersama surat kabar 

juga banyak membawa pesan-pesan komersial, khususnya tentang obat-obatan. 

Kemudian pertumbuhan ekonomi dunia yang mulai bergerak pesat, akhirnya 

memicu hadirnya iklan di surat kabar Amerika Serikat, beberapa surat kabar mulai 

memuat pesan-pesan singkat tentang produk, tampil dengan huruf-huruf kecil di 

dalam kotak, di antara berita dan tulisan lain. Iklan yang saat ini disebut sebagai 

classified advertisement ini mempromosikan berbagai jenis barang dan jasa. 

Pada peralihan menuju abad ke-20, sistem menejemen periklanan modern 

seperti posisi manajer iklan mulai diterapkan. Advertising modern sendiri yang 

mulai berkembang tahun 1960an, jauh berbeda dengan advertising masa lampau. 

Pada tahun ini, periklanan menemukan bentuknya yang modern dengan karya-

karya kreatif yang menakjubkan. Perintis iklan dengan landasan karya kreatif 

yang digarap secara apik ini dipelopori oleh seri iklan mobil kodok Volkswagen 

inilah yang melakukan dasar positioning dan uniqe salling proposition (USP) 

dalam periklanan yang masih dipegang hingga kini. Konsep ini mengikat 
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(associate) setiap brand dengan satu specific idea yang khas yang menancap di 

benak konsumen. 

Tahun 1990 memperlihatkan kemunculan TV Kabel dan MTV, sebagai 

bagian darinya. Sebagai pionir dalam konsep musik-video, pelayanan MTV 

merupakan sebuah tipe periklanan yang baru, konsumen lebih menyimak pesan 

yang diiklankan MTV dibandingkan dengan membeli setelah mendapat informasi 

dari media lain. Saat tv kabel dan tv satelit mangalami peningkatan secara umum, 

beberapa saluran berada di posisi puncak, termasuk saluran yang seluruh 

durasinya berisi iklan seperi QVC, Home Shopping Network, dan Shop TV. 

Pemasaran melalui internet membuka batas baru bagi periklanan dan 

memberi kontribusi pada „boomingnya‟ “dot-com” tahun 1990. Seluruh 

perusahaan terus beroperasi semata-mata dalam bidang periklanan, dan 

menawarkan segalanya untuk kupon berlangganan internet gratis. Memasuki abad 

ke 21 sejumlah website, termasuk „mesin pencarian google‟ memulai perubahan 

dalam dunia periklanan on-line dengan mengekspansi relevansi kontekstual, tidak 

menonjolkan iklan dibandingkan dengan pemberian bantuan dan lebih utama 

ketimbang membanjiri konsumen dengan brosur. Hal ini menandai kebangkitan 

dari upaya untuk meningkatkan trend periklanan interaktif. 

Sejarah iklan di Indonesia dimulai dari surat kabar. Tentu saja, surat kabar 

merupakan media yang juga popular di Indonesia sejak pertengahan awal abad ke 

19. Tetapi, berdasarkan kriteria umumnya sebetulnya iklan surat kabar sudah 

hadir di Indonesia sejak tahun 1621 ketika gubernur jenderal Jan Pieterszon Con 

(1619-1629) menerbitkan Memorie De Nouvelles pamphlet informasi semacam 
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surat kabar yang memuat berbagai berita dari pemerintah Hindia Belanda, 

khususnya yang menyangkut mutasi dan promosi para pejabat penting di kawasan 

ini, pamphlet ini berupa tulisan indah (silografi) yang diperbanyak dengan mesin 

cetak temuan Johannes Gutenberg (1445). 

Tahun 1744, terbitlah surat kabar pertama yang memakai teknologi cetak 

tinggi, dengan (plat cetak dari timah) di nusantara. Namanya: Bataviaasche 

Nouvelles. Tetapi, surat kabar yang juga disponsori oleh pemerintahan Hindia 

Belanda pada masa gubernur Jenderal Gustaav Willem Baron Van Imhovv, itupun 

sebetulnya lebih merupakan lembaran iklan karena memang lebih banyak 

menampilkan iklan dan dibiayai hampir sepenuhnya oleh pendapatan iklan pula. 

Maklum, surat kabar pada waktu itu hanya bertiras paling banyak hanya 2500 eks. 

Sehingga penghasian sirkulasinya tentulah sangat sedikit (Jaiz, 2014:20). 

Iklan ramai disuarakan melalui radio pada zaman “kuda gigit besi”, 

diproyeksikan di gedung bioskop dan ditampilkan melalui pertunjukan keliling 

(mobil propaganda) mirip tukang obat yang hingga kini masih banyak dijumpai di 

berbagai kota kecil. Di Indonesia, radio sudah dikenal sajak awal abad ke-20, 

tidak lama setelah Guglielmo Marconi menemukan gelombang suara dan 

mengembangkannya menjadi alat komunikasi yang bernama radio telegrafik, dan 

kemudian berkembang lagi menjadi pemancar dan penerima gelombang radio. 

Radio Nederland Wereldomroep yang memancarkan siarannya ke seluruh dunia 

sejak tahun 1920-an merupakan pemancar yang paling digemari kaum elite, 

khususnya orang-orang Belanda di Indonesia pada waktu itu (Jaiz, 2014:21). 
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Lama-kelamaan iklan sebagai salah satu alat pemasaran yang ampuh 

langsung saja berdenyut dengan nafas baru yang segar. Beberapa perusahaan 

periklanan muncul pada masa ini. Demikian juga media untuk beriklan. Dan 

periklananpun menjadi marak. Desawarsa 1970an juga ditandai dengan tampilnya 

selebritis Indonesia sebagai bintang iklan (Jaiz, 2014:29).  

Berbagai merk internasional mulai bermunculan di Indonesia dan dengan 

garangnya berupaya meraup pasar sebesar-besarnya. Pada saat yang sama, muncul 

pula local brand yang dipicu oleh kemudahan mendapatkan kredit penanaman 

modal dari lembaga-lembaga perbankan yang juga sedang bertumbuh pesat. Salah 

satu sector yang paling hidup pada dasawarsa 1970an itu adalah industry farmasi 

dengan berbagai jenis obat baru yang diluncurkan pada masa saat itu antara lain 

Boderiex-obat sakit kepala yang popular hingga saat ini. Begitu populernya nama 

Boderiex bahkan sampai dijadikan ikon jurnalistik Indonesia untuk menyebut 

wartawan yang datang tak diundang (Jaiz, 2014:30).  

Akhirnya, persaingan iklan di Indonesia yang berkembang pesat. Bahkan 

tidak hanya di surat kabar saja, namun menggunakan strategi masing-masing. Ada 

yang berupa billboard, radio, majalah, tabloid, reklame, spanduk, kaos, internet, 

dan juga televisi. 

Pengertian Iklan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai 

Pustaka tahun 2000, adalah pesan komunikasi dari produsen/pembeli jasa kepada 

calon konsumen di media yang pemasangannya dilakukan atas dasar pembayaran. 

Sementara Periklanan adalah proses pembuatan dan penyampaian pesan yang 
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dibayar dan disampaikan melalui sarana media massa yang bertujuan membujuk 

konsumen unutk melakukan tindakan membeli/mengubah perilakunya. 

Otto Kleppner, seorang ahli periklanan terkenal merupakan orang yang 

berjasa besar dalam merunut asal muasal istilah Advertising. Dalam bukunya  

berjudul Advertising Procedure, dituliskan bahwa istilah advertising berasal dari 

bahasa latin yaitu ad-vere yang berarti mengoperkan fikiran dan gagasan kepada 

pihak lain (Jaiz, 2014). 

Pengertian iklan dari berbagai pandangan telah dituliskan. Missal Dunn dan 

Barban menyebutkan bahwa iklan merupakan bentuk kegiatan komunikasi non 

personal yang disampaikan lewat media dengan membayar ruang yang dipakainya 

untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk (persuasive) kepada 

konsumen oleh perusahaan, lembaga non komersial maupun pribadi yang 

berkepentingan (Jaiz, 2014). 

Kotler (2002 : 658), periklanan didefinisikan sebagai bentuk penyajian dan 

promosi ide, barang atau jasa secara non personal oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran. 

Kasali (1992 : 2), secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang 

menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu 

media. Namun demikian, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, 

iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli.  

Wright (1978), iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai 

kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, 
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memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam 

bentuk informasi yang persuasive. 

Frank  Jefkins  (1997), periklanan merupakan  pesan-pesan penjualan  yang  

paling  persuasif yang  diarahkan  kepada calon pembeli yang paling potesial atas 

produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya.” 

Iklan sebagai salah satu jenis teknik komunikasi massa dengan membayar 

ruangan atau waktu untuk menyiarkan informasi tentang barang dan jasa yang 

ditawarkan oleh si pemasang iklan (Suhandang, 2005).   

Durianto (2003) berpendapat bahwa Iklan merupakan suatu proses 

komunikasi yang bertujuan untuk membujuk dan menggiring orang untuk 

mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. 

Definisi iklan juga dikemukakan oleh Kriyantono (2008) ialah sebagai 

bentuk komunikasi nonpersonal yang menjual pesan-pesan persuasive dari 

sponsor yang jelas untuk mempengaruhi orang membeli produk dengan 

membayar sejumlah biaya untuk media.  

Iklan adalah komunikasi komersial dan nonpersonal tentang sebuah 

organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak sebagai 

target melalui media yang bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah 

direct mail (pengeposan langsung), reklame ruang luar, atau kendaraan umum 

(Lee, 2004).  

Situs Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) mendefinisikan 

periklanan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan 

melalui suatu, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan untuk 
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kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Secara umum, iklan merupakan suatu 

bentuk komunikasi nonpersonal yang menyampaikan informasi berbayar sesuai 

keinginan dari institusi/sponsor tertentu melalui media massa yang bertujuan 

memengaruhi/mempersuasi khalayak agar membeli suatu produk atau jasa.  

Pengertian-pengertian periklanan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

periklanan adalah suatu bentuk pesan komunikasi dari produsen kepada calon 

konsumen yang bertujuan untuk membujuk calon konsumen agar  menggunakan 

produk atau jasa yang ditawarkan, pemasangan iklan dapat diaplikasikan di 

berbagi media yang pemasangannya dilakukan atas dasar pembayaran. 

Jenis iklan dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Dalam website 

www.inirumahpintar.com mengemukakan jenis iklan berdasarkan media yang 

digunakan dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Iklan Cetak, yaitu jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media 

cetak, seperti koran atau surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya. 

Berdasarkan ruang yang digunakan dalam media surat majalah, dan tabloid, 

iklan dikenal dalam dus bentuk, yaitu Iklan baris dan Iklan kolom. 

2. Iklan Advertorial, yaitu jenis iklan yang dikemas seperti berita.  

3. Iklan Display, yaitu iklan yang menampilkan gambar dan tulisan yang 

besar. 

4. Iklan Elektronik, yaitu jenis iklan yang dipublikasikan dalam media 

elektronik. Antaralain; iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Adapun 

berdasarkan tujuannya dapat diklasifikasikan menjadi; iklan komersial, 

iklan taktis, dan iklan Strategis. 
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5. Iklan Perusahaan, merupakan iklan yang bertujuan untuk membangun citra 

perusahaan yang berujung pada membangun citra produk atau jasa yang 

diproduksi oleh perusahaan tersebut agar dibeli. 

6. Iklan Layanan Masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan mengajak atau menghimbau untuk 

tidak atau melakukan sesuatu. 

Kesimpulan dari pernyataan di atas, jenis iklan dibagi menjadi enam 

golongan, antara lain; iklan cetak, iklan advertorial, iklan display, iklan 

elektronaik, iklan perusahaan, dan iklan layanan masyarakat. 

 

2.1.3 Pengertian Iklan Layanan Masyarakat 

Iklan layanan masyarakat (bahasa Inggris: public service announcement atau 

disingkat PSA) adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan 

untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang 

harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mangancam keselarasan dan 

kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat salah satu upaya untuk mempersuasi 

masyarakat dengan cara mengajak dan menghimbau mereka untuk mengerti, 

menyadari, turut memikirkan, serta menempatkan posisinya agar tidak larut dan 

terjerumus dengn permasalahan (http://digilib.petra.ac.id). 

Iklan layanan masyarakat (ILM) adalah iklan yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi, mengajak atau mendidik khalayak di mana tujuan akhir 

bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. 

Keuntungan sosial yang dimaksud adalah munculnya penambahan pengetahuan, 
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kesadaran sikap dan perubahan perilaku masyarakat terhadap masalah yang 

diiklankan, serta mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat.  Secara 

normatif, bertambahnya pengetahuan, dimilikinya kesadaran sikap dan perubahan 

perilaku masyarakat tersebut sangat penting bagi kualitas kehidupan masyarakat 

itu sendiri. Sebab masyarakat akan terbangun dan digiring pada keadaan yang 

baik. Umumya, materi pesan yang disampaikan dalam iklan jenis ini berupa 

informasi-informasi publik untuk menggugah khalayak melakukan sesuatu 

kebaikan yang sifatnya normatif (Widyatama, 2007). 

Iklan layanan masyarakat (ILM) merupakan ajakan atau himbauan kepada 

masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi 

kepentingan umum melalui perubahan kebiasaan atau perilaku masyarakat yang 

tidak/ kurang baik menjadi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat sifatnya 

sosial, bukan semata-mata mencari keuntungan (bisnis). ILM muncul didasari 

oleh kondisi negara/ mayarakat yang dilanda suatu permasalahan sosial, sehingga 

pesan-pesan yang ditampilkan kebanyakan bersifat sosial. ILM selalu berkembang 

sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat, teknologi, dan permasalahan 

yang terjadi di masyarakat. Setiap iklan membutuhkan penanganan khusus dan 

khas agar pesan yang diiklankan mendapat perhatian dari kelompok masyarakat. 

Tugas utama suatu ILM adalah menginformasikan pesan sosial kepada 

masyarakat agar tertarik dan mengikutinya/ menjalankannya (Pujiyanto, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian iklan 

layanan masyarakat adalah iklan yang digunakan untuk memberikan informasi, 

mengajak masyarakat agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi 
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kepentingan umum melalui perubahan kebiasaan atau perilaku masyarakat yang 

tidak/ kurang baik menjadi lebih baik tanpa ada kepentingan untuk mencari 

keuntungan (bisnis). 

Agar ILM diterima masyarakat, tentunya perlu konsep yang baik dan 

diperlukan pengetahuan yang luas, yaitu  kemampuan mengkaji dan memilih data 

tentang audiens dan tema yang hangat di masyarakat, serta ilmu yang 

berhubungan dengan kemanusiaan (antropologi, sosiologi, psikologi), ilmu 

komunikasi, pengetahuan bahasa (verbal dan visual), kemampuan merancang, dan 

mengatur elemen-elemen desain dalam karya ILM (Pujiyanto, 2013). 

Rhenald Kasali (1995) mengatakan bahwa sebelum menciptakan ILM perlu 

melalukan langkah-langkah identifikasi masalah serta pemilihan dan analisis 

kelompok sasaran, yaitu: 

a. Menganalisis kebutuhannya, suasana psikologi dan sosiologi yang 

melingkupinya, bahasanya, jalan pikirannya, serta simbol-simbol yang dekat 

dengannya. 

b. Menentukan tujuan khusus ILM tentang apa yang harus dicapai dalam 

kampanye tersebut. Tujuan menyangkut penambahan jumlah yang dilayanai 

klien sampai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap adanya organisasi 

atau program-program khusus. 

c. Menentukan tema ILM. Tema ILM adalah topik pokok atau selling point 

yang ingin dituju oleh ILM. Suatu tema ILM harus berpusat pada topik atau 

dimensi program yang sangat penting bagi klien. 
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d. Menentukan anggaran ILM yang diperlukan untuk suatu kampanye selama 

periode tertentu. 

e. Perencanaan media yang meliputi identitas media yang ada dan tersedia, 

memilih media yang cocok dan dapat digunakan, dan menentukan waktu 

dan frekuensi pempublikasian. 

f. Menentukan pesan-pesan ILM. Komponen-komponen suatu ILM termasuk 

headline, subheadline, bodycopy, artwork, dan tanda/ logo yang menarik 

dan memelihara perhatian sasaran. 

g. Menilai keberhasilan kampanye tersebut melalui serangkaian evaluasi. 

Evaluasi dilakukan sebelum, selama, dan sesudah kampanye dipublikasikan. 

Pengetahuan tentang hal tersebut perlu dimiliki seorang advertiser/ praktisi 

ILM untuk menghasilkan konsep dan hasil desain yang baik. Desain selain harus 

baik dan santun, juga harus memasyarakat. Keberhasilan desain komunikasi, 

khususnya ILM, perlu didukung oleh hasil pengamatan atau penelitian dari 

berbagai sumber seperti penenlitian tentang audiens, media, segmen, dan 

sebagainya (Djumhana, 1999). 

Pada umumnya, perumusan konsep ILM didasarkan atas pedoman 

penciptaan iklan yang diusulkan oleh biro iklan yang disetujui oleh produsen/ 

pemesan. Beberapa faktor dalam pedoman penciptaan ILM adalah: segmen, 

konsep iklan, pesan iklan, media iklan, dan dilengkapi dengan data-data mengenai 

permasalahan, strategi, target, dan sebagainya. Keseluruhan faktor tersebut 

sebenarnya merupakan masalah yang sangat kompleks karena satu dan lainnya 

saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, 
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hinggan terciptanya suatu ILM. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama beberapa 

pihak antara lain biro iklan, produsen atau pemesan, dan masyarakat sebagai 

audiens, agar dapat menemukan suatu keputusan guna menghasilkan bentuk ILM 

yang, komunikatif, tepat, sesuai, kreatif dan tidak mengandung SARA (Pujiyanto, 

2013). 

Komunikasi dalam ILM sangatlah penting, Burton (2008) mengatakan 

bahwa semua tindakan komunikasi adalah sebuah proses. Proses ini mencakup 

sumber, pesan, dan penerima pesan. Ketika media berkomunikasi dengan audiens 

mereka, maka sebuah proses berlangsung. Pada media komunikasi, setiap faktor 

dalam proses komunikasi akan mempengaruhi isi dan representasi pesan-

pesannya. Jika proses tersebut mencakup ide tentang pesan, maka ide tersebut 

mencakup gagasan tentang makna.  

 

Gambar 2.1: Model komunikasi lewat media model Burton 

Sumber: Burton 

Makna adalah pesan yang tersusun secara harmonis melalui istitusi/ 

produksi, pengenkodean makna-makna, produk, tanda-tanda, pesan-pesan, 

audiens, pendekodean makna-makna, dan umpan balik. 
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2.1.4 Pengertian dan Bentuk Video 

Video merupakan gabungan dari Visual dan Audio (audio visual). Sehingga 

perlunya membahas pengertian audio visual dan juga media audio visual. Sebelum 

beranjak ke pengertian media audio visual maka terlebih dahulu perlu diketahui 

pengertian media itu sendiri. Apabila dilihat dari etimologi, kata media berasal 

dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara 

harfiah berarti perantara atau pengantar, maksudya sebagai perantara atau alat 

menyampaikan sesuatu (Salahudin, 1986:3). 

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian audio visual. 

Rohani (1997) berpendapat bahwa audio visual ialah instruksional modern yang 

sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi).  

Djaramah dan Zain (2010) berpendapat bahwa media Audio Visual adalah 

media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini 

mempunyai yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media auditif 

(mendengar) dan visual (melihat). 

Media audio visual merupakan sebuah alat bantu audio visual yang berarti 

bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan 

dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide 

(Suprijanto, 2005). 

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengetian media audio visual (video) ialah alat perantara yang digunakan 
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untuk menyampaikan informasi berupa suara dan gambar. Media audio visual ini 

juga dapat dikatakan media yang efektif untuk menyampaikan informasi, karena 

media tersebut memakai kedua jenis media, yaitu auditif (mendengar) dan visual 

(melihat). 

Pratista (2008) berpendapat bahwa unsur-unsur pembentukan film dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu; 

a) Unsur Naratif 

Unsur narafif berhubungan dengan cerita atau tema film. Setiap film cerita 

tidak mungkin lepas dari unsur naratif. Setiap cerita pasti memiliki unsur-unsur 

seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu serta lainnya. Seluruh elemen 

tersebut membentuk unsur naratif secara keseluruhan. Elemen-elemen tersebut 

saling berinteraksi serta berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk 

sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan. seluruh jalinan 

peristiwa tersebut terikat oleh sebuah aturan yakni, hukum kausalitas (logika 

sebab-akibat). Aspek kausalitas bersama unsur ruang dan waktu adalah elemen-

elemen pokok pembentuk naratif. Adapaun pembahasan lainnya bahwa beberapa 

jenis film dapat dibentuk tanpa elemen cerita (non-naratif). 

b) Unsur Sinematik 

Unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film. 

Mise-en-scene adalah segala hal yang berada di depan kamera. Mise-en-scene 

memiliki empat elemen pokok yakni, setting atau latar, tata cahaya,  kostum, dan 

make-up, serta akting dan pergerakan pemain. Sinematografi adalah perlakuan 

terhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera dengan obyek yang diambil. 
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Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) ke gambar (shot) lainnya. Sedangkan 

suara adalah segala hal dalam film yang mampu kita tangkap melalui indera 

pendengaran. Seluruh unsur sinematik tersebut saling terkait, mengisi, seta 

berkesinambungan satu sama lain untuk memebentuk unsur senimatik secara 

keseluruahan. 

 

 

 

 

      Mise-en-scene 

      Sinematografi 

      Editing 

      Suara 

Gambar 2.2 : Unsur-unsur pembentukan film  

Sumber: Pratista, 2008:2  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimulkan bahwa unsur film dibagi 

menjadi dua, di antaranya; unsur naratif dan unsur sinematik. Unsur naratif sendiri 

memiliki beberapa bagian di antaranya; tokoh, masalah, konflik, lokasi, dan 

waktu. Sedangkan unsur sinematik memiliki beberapa bagian di antaranya; Mise-

en-scene (latar, tata cahaya, kostum, make-up, dan akting) , Sinematigrafi, 

Editing, dan Suara. 

 

2.1.4.1 Bentuk-bentuk Media Audio Visual 

FILM 

Unsur Naratif Unsur Sinematik 
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Bentuk-bentuk media audio visual sangatlah beragam. Soedjarwono 

(1997:175) mengklasifikasikan bentuk media visual menjadi delapan jenis, yaitu; 

media audio visual gerak (film, iklan, televisi), media audio visual diam (komik 

dengan suara), media audio visual semi gerak (telewriter), media visual gerak 

(film bisu), media visual diam (gambar), media seni gerak, media audio (radio), 

dan media cetak (koran).  

Media audio visual gerak adalah media intruksional modern yang sesuai 

dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan tegnologi, karena 

meliputi penglihatan, pendengaran, dan gerakan, serta menampilkan unsur gambar 

yang bergerak. Jenis media yang termasuk dalam kelompok ini adalah televisi, 

video tape, dan film bergerak (https://teknologi 

pendidikan4ablog.wordpress.com).  

Berdasarkan uraian di atas bahwa bentuk bentuk media audio visual dibagi 

menjadi delapan jenis. Salah satu dari kedelapan jenis media audio visual ialah 

media audio visual gerak. Media audio visual gerak ialah alat pengantar informasi 

berupa pendengaran dan penglihatan (objek bergerak) seperti televisi dan film. 

 

2.1.4.2 Unsur-unsur Audio dan Visual 

Unsur-unsur audio dibagi menjadi tiga, di antaranya;  

a) Unsur kata merupakan kata-kata yang diucapkan oleh pemain (artis) secara 

teratur dan bermakna. Beberapa hal yang dapat dieksplorasi untuk 

memperindah sebuah media audio, penghayatan dalam pengucapan, 

intonasi, artikulasi, pilihan kata (diksi), dll. 
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b) Unsur musik dapat diartikan secara umum, merupakan perpaduan bunyi 

yang mempunyai arti dan nilai artistik yang tinggi. Musik dapat membuat 

sebuah media audio lebih menarik. Dalam media audio, musik dapat 

dimanfaatkan untuk beberapa hal, di antaranya; menciptakan suasana, 

identitas sebuah program studio, dan jembatan dua buah adegan yang 

berbeda. 

c) Unsur efek suara merupakan suara-suara yang dapat memberikan gambaran 

suasana atau latar, baik waktu , tempat, maupun suatu kegiatan atau 

peristiwa (https://yhulie-marlina.blogspot.co.id/). 

Unsur visual terdiri dari lima macam, di antaranya;  

a) Titik adalah salah satu unsur visual yang wujudnya relatif kecil, dimana 

dimensi memanjang dan melebarnya dianggap tak berarti. Titik cenderung 

ditampilkan dalam bentuk berkelompok, dengan variasi jumlah, susunan 

dan kepadatan tertentu. 

b) Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap 

pembentukan suatu objek sehingga garis, selain dikenal sebagai goresan 

atau coretan, juga menjadi batas limit suatu bidang atau warna. Ciri khas 

garis adalah terdapatnya arah serta dimensi yang memanjang. Garis dapat 

tampil dalam bentuk lurus, lengkung, gelombang, zigzag, dan lainnya. 

Kualitas garis ditentukan oleh tiga hal, yaitu orang yang membuatnya, alat 

yang digunakan serta bidang dasar tempat garis digoreskan. 

c) Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. 

Ditinjau dari bentuknya, bidang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
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bidang geometri/beraturan dan bidang non-geometri alias tidak beraturan. 

Bidang geometri adalah bidang yang relatif mudah diukur keluasannya, 

sedangkan bidang non-geometri merupakan bidang yang relatif sukar diukur 

keluasannya. Bidang bisa dihadirkan dengan menyusun titik maupun garis 

dalam kepadatan tertentu, dan dapat pula dihadirkan dengan 

mempertemukan potongan hasil goresan satu garis atau lebih. 

d) Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Pembagian bidang atau 

jarak antar objek berunsur titik, garis, bidang, dan warna. Ruang lebih 

mengarah pada perwujudan tiga dimensi sehingga ruang dapat dibagi dua, 

yaitu ruang nyata dan semu. Keberadaan ruang sebagai salah satu unsur 

visual sebenarnya tidak dapat diraba tetapi dapat dimengerti. 

e) Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang mendukung 

keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. Kesan yang diterima oleh 

mata lebih ditentukan oleh cahaya. Permasalahan mendasar dari warna di 

antaranya adalah hue (spektrum warna), saturation (nilai kepekatan), dan 

lightness (nilai cahaya dari gelap ke terang). Ketiga unsur tersebut memiliki 

nilai 0 sampai 100. hal yang paling menentukan adalah lightness. Jika ia 

bernilai 0, maka seluruh palet warna  akan menjadi hitam(gelap tanpa 

cahaya), sebaliknya jika lightness bernilai 100, warna akan berubah menjadi 

putih, alias tidak berwarna karena terlalu silau. Pada nilai 40 hingga 60 kita 

akan melihat warna-warna yang jelas. 

f) Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Secara fisik tekstur dibagi 

menjadi kasar dan halus, dengan kesan pantul : mengkilat dan kusam. 
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Ditinjau dari efek tampilannya menjadi tekstur nyata dan tekstur. Disebut 

tekstur nyata bila ada kesamaan antara hasil raba dan penglihatan dan 

perabaan. Misalnya, bila suatu permukaan terlihat kasar dan ketika diraba 

juga terasa kasar. Sementara itu, pada tekstur semu terdapat perbedaan 

antara hasil penglihatan dan perabaan. Misalnya, bila dilihat tampak kasar, 

tetapi ketika diraba terasa halus. Dalam penerapannya, tekstur dapat 

berpengaruh  terhadap unsur visual lainnya, yaitu kejelasan titik, kualitas 

garis, keluasan bidang dan ruang, serta intensitas warna 

(https://setiadesain.wordpress.com/). 

Berdasarkan pembagian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur audio 

berupa kata, musik, dan efek. Sedangkan unsur visual berupa titik, garis, bidang, 

ruang, warna, dan tekstur. 

 

2.1.4.3 Prinsip-prinsip Visual 

Prinsip-prinsip visual dibagi menjadi lima bagian, di antaranya; 

a) Pengaturan 

Pertama-tama harus tentukan unsur-unsur apa saja yang disertakan dalam 

visual. Kemudian pertimbangkan tampilan keseluruhannya. Gagasannya adalah 

menentukan sebuah pola dasar untuk menentukan bagaimana mata penonton akan 

mengikuti disepanjang tampilan. Pada pengaturan harus memperhatikan perataan, 

bentuk, aturan sepertiga, kedekatan, pengarah, kontras/latar, konsistensi. 

b) Keseimbangan 
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Sebuah perasaan kesamarataan. Keseimbangan dicapai ketika unsur-unsur 

dalam sebuah tampilan secara merata tersebar pada tiap sisi sebuah sumbu, entah 

secara horizontal atau vertikal atau keduanya. Ketika desain tersebut berulang 

pada kedua sisi, keseimbangannya menjadi simetris atau formal. 

 

c) Warna 

Ketika memilih sebuah skema warna untuk sebuah visual, perhatikan 

keharmonisan warna. Pett dan Wilson (1996) memberikan alasan untuk 

penggunaan warna-warna dalam materi; untuk menambah realitas, untuk 

membedakan antara unsur-unsur sebuah visual, untuk memfokuskan perhatian 

pada isyarat yang relevan, untuk mengodekan dan mengaitkan secara logis unsur-

unsur yang berkaitan, dan untuk menarik perhatian dan menciptakan respons 

emosional. 

d) Kemudahan Dibaca 

Sebuah visual tidak bisa dipahami kecuali kalau seluruh penonton bisa 

melihat kata-kata dan gambar. Kemudahan untuk dibaca bisa diperbaiki dengan 

meningkatkan ukuran, jenis huruf dan kotras diantara benda-benda dalam sebuah 

visual. 

e) Menarik 

Visual tidak bisa menampilkan sebuah efek kecuali visual itu menarik dan 

mempertahankan perhatian para penonton (http://cenasrizal. blogspot.co.id). 
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Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa prinsip-prinsip visual harus meliputi 

lima prinsip, di antaranya; pengaturan, keseimbangan, warna, kemudahan dibaca, 

dan menarik. 

 

2.1.5 Strategi dan Efektivitas Periklanan  

Strategi harus dirancang secara kreatif, dengan menggali segala sesuatu di 

balik fakta dan menyusunnya ke arah gagasan kreafi yang mampu menciptakan 

penjualan. Strategi kreatif bukan semata-mata proses logika, tetapi juga 

menyangkut seni. Namun demikian, untuk memperoleh strategi harus dibuat 

berdasarkan fatka. Secara sederhana, perencanaan kreatfi periklanan adalah proses 

membuat strategi mencapai tujuan melalui iklan yang dibuat. Tujuan pokok 

perencanaan kreatif periklanan adalah agar iklan dapat membentuk iklan yang 

lebih kreatif sehingga berhasil meraih tujuan sebagaimana yang diharapkan secara 

maksimal. Oleh karena itu, sebelum diciptakan kreatif periklanan, maka perlu 

dilakukan perencanaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua 

fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Dalam perencanaan kreatif 

periklanan, hal yang sangat penting dilakukan adalah merumuskan tujuan 

periklanan dan segmentasi pasa untuk menentukan pasar sasaran dan khalayak 

sasaran. Kegiatan tersebut dirumuskan dalam bentuk perencanaan kreatif 

periklanan (Kertamukti, 2015). 

Berdasarkan tujuan periklanan ini, proses komunikasi dilanjutkan dengan 

perumusan strategi kreatif dan strategi media. Strategi kreatif mencakup 
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pemilihan strategi dasar untuk menciptakan iklan, baik dalam aspek gagasan 

isinya (content) maupun visualisasi iklan. Strategi kreatif dituangkan ke dalam 

bentuk rencana kerja kreatif (creative workplan) yang kemudian akan dijadikan 

dasar untuk pelaksanaan eksekusi kreatif (pembuatan visual dan penulisan pesan 

iklan). Criative wordplan merupakan panduan kreatif yang berisi antara lain 

tentang strategi kreatif dan sejumlah informasi relevan yang diharapkan dapat 

memudahkan pekerja kreatif merancang isi pesan (Kertamukti,2015). 

Kertamukti (2015) juga mengemukakan bahwa Keuntungan dari 

perancangan antara lain; aktivitas-aktivitas akan teratur yang ditujukan ke arah 

pencapaian sasaran, memberikan hasil optimal, dan memberikan landasan bagi 

evaluasi dan pengawasan. Adapun strategi iklan yang efektif adalah dengan 

menjawab pertanyaan; What (apa tujuannya), Who (siapa khalayak yang akan 

dijangkau), When (kapan iklan dipasang), Where (di mana iklan dipasang), Why 

(mengapa harus demikian), dan  How (bagaimana bentuk iklannya). 

Perusahaan produk atau jasa yang sudah berkembang pastinya memiliki 

bagian khusus yang bekerja merancang strategi pemasaran produk atau jasa 

supaya dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, Strategi 

Periklanan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menarik minat calon 

konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Adapun sesuatu yang tidak dapat 

ditinggalkan dalam menentukan strategi periklanan ialah perencanaan. Dan 

efektivitas iklan dapat ditentukan apabila iklan dapat menjawab pertanyaan 

5W+1H. 
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Iklan tentunya memiliki konsep yang berbeda-beda, yang mencerminkan 

dan mewakili produk itu sendiri. Produsen iklan tentunya mempunyai strategi 

khusus untuk dapat menciptakan suatu iklan yang menarik dan bisa menarik 

perhatian konsumen. Salah satu strategi untuk menarik perhatian dari konsumen 

yaitu dengan adanya beberapa pendekatan periklanan yang dapat dibuat sesuai 

dengan kebutuhan produk dan juga mengikuti selera pasar.   

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas iklan 

antara lain, iklan dibuat harus menyesuaikan dengan segmentasi pasar, iklan dapat 

menjawab 5W+1H, dan pendekatan periklanan yang dapat dibuat sesuai dengan 

kebutuhan produk dan selera pasar. 

Daya tarik iklan dapat dibagi menjadi dua kategori (Lee & Johnson, 

2007:179 dalam Pratami 2012:14-15) yaitu :  

a) Daya tarik informasional/rasional (penjualan agresif). Daya tarik ini 

menekankan kepada ciri-ciri, manfaat, atau alasan menggunakan produk 

tertentu. 

b) Daya tarik emosional (penjualan persuasif). Daya tarik ini meggunakan 

pesan emosional yang diharapkan dapat menyentuh hati dan menciptakan 

tanggapan berdasarkan perasaan dan sikap. Daya tarik emosional terdiri dari 

daya tarik humor, daya tarik seks, dan daya tarik rasa takut. 

c) Daya tarik kombinasi. Daya tarik ini menggabungkan daya tarik 

informasional/rasional dan daya tarik emosional.  
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Menurut Suyanto (dalam Haerudin 2010:19-21), daya tarik pesan diciptakan 

menggunakan selebritis, humor, rasa takut, kesalahan, positif/ rasional, emosi, 

komparatif, dan kombinasi:  

a) Daya tarik selebritis  

Produk atau merek dapat menonjol dalam periklanan salah satunya karena 

selebritis bisa berupa bintang televisi, aktor, aktris, ilmuwan, dan sebagainya. 

Selebritis menjadi juru bicara produk bahkan menjadi ikon produk tersebut.  

 

 

 

b) Daya tarik humor  

Pengiklan juga menggunakan humor untuk mencapai sasaran komunikasi 

yang bervariasi. Humor merupakan metode yang efektif untuk menarik perhatian 

terhadap iklan. 

c) Daya tarik rasa takut  

Daya tarik rasa takut lebih efektif digunakan untuk memperbaiki motivasi. 

Fakta yang tidak menguntungkan pada konsumen yang hidup pada akhir abad dua 

puluh adalah dunia yang penuh kriminal dan masalah yang berhubungan dengan 

kesehatan. Pengiklan memotivasi konsumen untuk mengolah informasi dan 

mengambil tindakan. Pengiklan menggunakan daya tarik rasa takut dengan 

mengidentifikasi dua hal pertama, konsekuensi negatif jika tidak menggunakan 

produk. Kedua, konsekuensi negatif terhadap perilaku yang tidak aman misalnya 

minuman keras dan merokok.  
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d) Daya tarik kesalahan  

Rasa takut akan kesalahan juga merupakan daya tarik negatif, orang merasa 

salah ketika melanggar peraturan, menyimpang dari nilai standar atau nilai 

kepercayaan dan tidak bertanggung jawab. Daya tarik kesalahan dapat berjalan 

baik karena memotivasi individu dewasa secara emosi mengambil alih tanggung 

jawab tindakan terdepan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan berupaya 

membujuk calon konsumen dengan menerapkan perasaan bersalah yang dapet 

diganti dengan menggunakan produk yang diiklankan. 

 

 

e) Daya tarik komparatif 

Periklanan terdapat praktik komparatif langsung atau tidak langsung suatu 

produk dengan produk pesaing, yang mempromosikan bahwa produk tersebut 

superior di banding produk pesaing. Penelitian tahun 1970 mempelajari iklan dan 

hasilnya sebagai berikut:  

1) Iklan komparatif lebih baik dalam meningkatkan kesadaran akan merek 

dibandingkan iklan non komparatif.  

2) Iklan komparatif lebih baik dalam mempromosikan recall titik pesan.  

3) Iklan komparatif secara umum lebih sesuai dengan sikap, terhadap 

merek yang diiklankan.  

4) Iklan komparatif secara umum mendorong lebih kuat intensitas 

konsumen untuk membeli produk.  
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5) Iklan komparatif mempercayai persepsi kurang dapat dipercaya 

dibandingkan iklan non komparatif.  

f) Daya tarik positif/ rasional  

Daya tarik rasional berfokus pada praktek, fungsi, atau kebutuhan konsumen 

secara optimal terhadap suatu produk, yang memberikan tekanan pada manfaat 

atau alasan untuk mempunyai atau menggunakan suatu merek. Isi pesan 

menekankan fakta, belajar dan persuasi logis. Nada positif/ rasional cenderung 

informatif dan pengiklan menggunakan nada ini umumnya mencoba meyakinkan 

konsumen bahwa produk mempunyai manfaat khusus yang memuaskan 

konsumen.  

 

 

g) Daya tarik emosional  

Daya tarik emosional berhubungan dengan kebutuhan psikologis konsumen 

untuk membeli suatu produk, karena emosional dan perasaan terhadap atribut dan 

pernak-pernik produk tersebut. Para pengiklan percaya bahwa daya tarik 

emosional lebih baik untuk menjual merek daripada daya tarik rasional.  

h) Daya tarik kombinasi  

Daya tarik kombinasi adalah daya tarik perpaduan anatara daya tarik 

rasional dan emosional. Daya tarik kombinasi merupakan cara yang efektif untuk 

menarik minat audiens. Dengan daya tarik rasional, audiens akan mengerti akan 

kualitas sebenarnya produk tersebut, ditambah dengan adanya tampilan iklan yang 

sesuai dengan lifestyle audiens itu sendiri.  
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Berdasarkan pembagian daya tarik iklan dari beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa daya tarik iklan antara lain; daya tarik rasional, daya tarik 

emosional, daya tarik kombinasi, daya tarik selebritis, daya tarik humor, daya 

tarik rasa takut, daya tarik kesalahan, dan daya tarik komparatif. 

 

2.1.6 Pengertian Semiotika  

Semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti “tanda”. Tanda itu 

sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang 

terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain (Eco, 1979:16, 

dalam Sobur, 2002:95).  

Sedangkan semiotik menurut Preminger (2001:89, dalam Sobur, 2002:96) 

dikatakan “Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap 

bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. 

Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti”.  

Dengan menggunakan teori semiotika dalam membedah iklan, unsur iklan 

yang tidak terlihat dengan jelas dapat diteliti dan dibedah dari masing-masing 

unsur yang berbeda seperti warna, visual, ataupun tanda-tanda lainnya. Dengan 

semiotika, gerakan tangan atau matapun bisa mempunyai suatu arti dan makna 

yang tidak terlihat secara langsung tadinya. 

Dengan demikian pengertian semiotik ialah ilmu yang membahas tentang 

tanda-tanda yang sesuai dengan latar belakang sosial/masyarakat dan kebudayaan 

itu sendiri. Suatu tanda akan dinilai berbeda walaupun sama dalam hal sifat dan 
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bentuknya akan tetapi dalam segi pemaknaan berbeda dikarenakan latar belakang 

budaya yang mereka ketahui. 

 

2.1.6.1 Jenis-jenis Semiotika 

Kajian semiotika sampai sekarang telah membedakan dua jenis semiotika, 

(Eco, 1979, Hoed, 2001:140, dalam Sobur, 2006:15) :  

a) Semiotika komunikasi  

Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang 

salah satu diantara nya mengasumsikan adanya enam faktor dalam komunikasi 

yaitu pengirim, penerima kode (sistem tanda), pesan, saluran komunikasi, dan 

acuan (hal yang dibicarakan), (Jakobson, 1963, dalam Hoed 2001:140, dalam 

Sobur, 2006:15).  

b) Semiotika signifikasi   

Semiotika signifikasi menekankan pada teori tanda dan pemahamannya dalam 

suatu konteks tertentu. Pada jenis yang kedua ini tidak dipersoalkan adanya 

tujuan berkomunikasi sebaliknya yang di utamakan adalah segi pemahaman suatu 

tanda sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih di perhatikan daripada 

proses komunikasinya.  

Dari kedua semiotika yang ada, yaitu semiotika komunikasi ataupun 

signifikasi, dalam penelitian ini lebih merujuk pada kajian semiotika komunikasi 

Charles Sanders Peirce, karena dapat membantu pemahaman mengenai makna 

pesan yang terkandung dalam iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018 yang 

dapat dikaji dengan penggunaan tanda seperti ikon, indeks, dan simbol.  
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2.1.6.2 Teori Semiotika Charles Sanders Peirce  

Peirce (Berger, 2000:14, dalam Sobur, 2006:34-35) menandaskan bahwa 

tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya, keberadaannya 

memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan 

konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Ia menggunakan istilah ikon untuk 

kesamaannya, indeks untuk hubungan sebab akibat, dan simbol untuk asosiasi 

konvensional.  

Tanda Ikon Indeks Simbol 

Ditandai 

Dengan: 

Persamaan 

(kesamaan) 

Hubungan sebab 

akibat 

Konvensi 

Contoh Gambar-gambar, 

Patung-patung, 

Foto reagan 

Asap/api, 

Tokoh 

gejala/penyakit, 

bercak 

merah/campak, 

Kata-kata, isyarat 

Proses Dapat dilihat Dapat diperkirakan Harus dipelajari 

 

Tabel 2.1: Teikotomi Ikon/Indeks/Simbol Peirce  

Sumber: Arthur Asa Berger, 2000b. Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer. 

Yogyakarta: PT Tiara Wacana, hlm.15 dalam Sobur (2006:34-35) 

 

Menurut Peirce, sebuah analisis tentang esensi tanda mengarah pada 

pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya:  

a) Dengan mengikuti sifat objeknya, ketika menyebut tanda sebuah ikon. 

b) Menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual, 

ketika menyebut tanda sebuah indeks.  

c) Kurang lebih, perkiraan yang pasti bahwa hal itu diintrepretasikan sebagai 

objek denotatif sebagai akibat dari suatu kebiasaan ketika menyebut tanda 
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sebuah simbol.  

Peirce (Pateda, 2001:44, dalam Sobur, 2006:.41) mengadakan klasifikasi 

tanda-tanda yang dikaitkan dengan ground (sesuatu yang digunakan agar tanda 

bisa berfungsi) diklasifikasikan menjadi:  

a) Qualisign  

Qualisign adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, 

keras, lemah, lembut, merdu. 

b) Sinsign 

Sinsign adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, 

misalnya kata kabur atau keruh yang ada pada urutan kata air sungai keruh yang 

menandakan bahwa ada hujan di hulu sungai.  

 

c) Legisign  

Legisign adalah norma yang dikandung oleh tanda, misalnya rambu- rambu 

lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan 

manusia.  

Berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda atas: 

a) Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat 

bersamaan bentuk alamiah. Atau dengan kata lain, ikon adalah hubungan 

antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan, misalnya, potret 

dan peta.  

b) Indeks adalah tanda yang menunjukan adanya hubungan alamiah antara 

tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau 
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tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. Contoh yang paling jelas 

ialah asap sebagai tanda adanya api.  

c) Simbol adalah tanda yang menunjukan hubungan alamiah antara penanda 

dengan petandanya, hubungan di antaranya bersifat arbiter, hubungan 

berdasarkan konvensi (perjanjian) masyarakat.  

Dengan melihat bagaimana fungsi semiotika dari Charles Sanders Peirce di 

atas yaitu teori tanda yang lebih mengartikan makna yang terkandung pada sifat 

objeknya yang dapat dilihat dari elemen-elemen tanda berupa ikon, indeks dan 

simbol, maka iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke 

dapat dibedah secara detail dan maknanyapun akan terlihat baik dari pesan ataupun 

visualisasinya.  

 

 

2.1.6.3 Semiotika dalam Iklan 

Dalam menganalisa iklan, hal-hal berikut perlu dipertimbangkan, (Berger, 

2000:199, dalam Sobur, 2006:117):  

a) Penanda dan petanda  

b) Gambar, indeks, dan simbol  

c) Fenomena sosiologi: demografi orang di dalam iklan dan orang- orang yang 

menjadi sasaran iklan, rekfleksikan kelas-kelas sosial ekonomi, gaya hidup, 

dan sebagainya.  

d) Sifat daya tarik yang dibuat untuk menjual produk, melalui naskah dan orang-

orang yang dilibatkan di dalam iklan.  
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e) Desain dari iklan, termasuk tipe perwajahan yang digunakan, warna, dan 

unsur estetik yang lain.  

f) Publikasi yang ditemukan dalam iklan, dan khayalan yang diharapkan oleh 

publikasi tersebut.  

Dari uraian tentang semiotika pada iklan dapat dilihat bahwa dalam meneliti 

iklan televisi, tidak hanya bicara tentang visual dari iklan itu saja tetapi juga bicara 

tentang warna, perpindahan kamera, alur cerita, mimik wajah dan sebagainya. 

Dengan semiotika, makna dan pesan yang ingin disampaikan oleh suatu iklan akan 

terlihat. 

 

2.1.7 Pemilihan Gubernur sebagai Agenda Politik 

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa 

mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum 

tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara 

memerintahkan ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga 

yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golonga masyarakat, dan 

mengabdi pada kepentingan umum (Budiman, 1996).  

Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya menurut Philipus M Hadjon 

bahwa perlindungan hukum bagi rakyat  terhadap tindak pemerintahan dilandasi 

oleh dua prinsip; prinsip hak atas manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat 



48 
 

 
 

dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Sebaliknya dalam negara 

totalier tidak ada tempat bagi hak asasi manusia (Hadjon, 1987). 

Berdasarkan pengertian di atas, negara hukum ialah peraturan negara yang 

menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa yang mempunyai dasar 

hukum jelas atau legalitasnya baik; pemerintahan yang netral, tidak berpihak, 

berdiri atas semua golongan masyarakat dan mengabdi pada kepentingan umum; 

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dapat diartikan negara republik 

Indonesia merupakan negara hukum karena seluruh aspek yang ada, sesuai dengan 

ketentuan negara hukum. Negara hukum tidak akan lepas dari politik. 

Sejak awal hingga perkembangan yang terakhir ada sekurang-kurangnya 

lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik ialah usaha-usaha yang 

ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaiakan 

bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan 

untuk mencari dan memerintahkan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik 

sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mecari dan/atau 

mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Surbakti, 1992). 

Politik Hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara 

dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari 

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-

citakan (Syaukani, 2004:58). Bila menujuk pada kalimat terakhir pengertian 

politik hukum nasional di atas, jelas bahwa politik hukum nasional dibentuk 
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dalam rangkan mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. 

Tujuan itu meliputi dua aspek yang saling berkaitan: (1) sebagai suatu alat (tool) 

atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintahan untuk 

menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan (2) dengan 

sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih 

besar (Syaukani, 2004:59). 

Sebelum tahun 1960-an yang dipelajari dalam ilmu politik terfokus pada 

kegiatan pemerintahan. Namun, sejak tahun 1960-an pada ahli melihat kegiatan 

politik juga berlangsung dalam masyarakat (di luar pemerintahan), seperti partai 

politik, kelompok kepentingan, pers, dan golongan masyarakat yang lain. bahkan 

pemimpin pemerintahan berasal dari masyarakat melalui pemilihan umum. 

Kebijakan umum yang merumuskan merupakan hasil interaksi dengan berbagai 

organisasi, kelompok, dan glongan dalam masyarakat. Itu sebabnya, mengapa 

politik dirumuskan sebagai interaksi antara pemerintahan dan masyarakat 

(Surbakti, 1992). 

Dapat disimpulkan bahwa politik ialah suatu alat yang digunakan oleh 

pemerintah untuk menciptakan sistem hukum pemerintah untuk mewujudkan cita-

cita bangsa Indonesia yang lebih besar, kegiatan politik bersinggungan langsung 

dengan masyarakat. Pemimpin pemerintahan berasal dari masyarakat melalui 

pemilihan umum. 

Konsep yang berkaitan erat dengan badan perwakilan rakyat ialah berupa 

sistem pemilihan umum. Hal ini disebabkan salah satu fungsi sistem pemilihan 

umum ialah mengatur prosedur seseorang unutk dipilih menjadi anggota badan 



50 
 

 
 

perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Setiap sistem pemilihan 

umum, yang biasanya diatur dalam peratuan perundang-undangan, setidak-

tidaknya mengandung tiga variabel pokok, yaitu, penyuaraan (balloting), distrik 

pemilihan (electoral district), dan formula pemilihan (Surbakti, 1992).  

Pertama, penyuaraan artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang 

berhak dalam memberikan suara. Pilihan yang dihadapi pemilih terdiri atas tiga 

kemungkinan, yakni memilih partai, memilih calon, atau keduanya (partai politih 

dengan daftar calonnya). Kedua, daerah pemilihan artinya ketentuan yang 

mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan. Dalam 

menentukan daerah pemilihan ada dua faktor selalu dipertimbangkan yakni 

wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk. Ketiga, formula 

pemilihan artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai 

politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. Formula 

pemilihan dibedakan menjadi tiga, yakni formula pluralitas, formula mayoritas, 

dan formula perwakilan berimbang. Apabila menggunakan formula pluralitas 

maka seseorang atau suatu partai dapat dikatakan menang pada suatu daerah 

pemilihan manakala orang/partai tersebut berhasil memeperoleh suara lebih 

banyak daripada calon-calon atau partai-partai lain tidak peduli apakah bedanya 

satu suara atau lebih. Pemilihan anggota kongres di Amerika Serikat 

menggunakan formula pluralitas. Apabila menggunakan formula mayoritas maka 

seorang calon atau partai harus mencapai suara terbanyak dengan rumus: 50% + 

1. Rumus ini berguna untuk dapat ditetapkan sebagai memenagkan satu kursi di 

satu daerah pemilihan (Surbakti, 1992:178). 
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Sementara itu, sistem pemilihan umum di Indonesia menggunakan formula 

perwakilan berimbang, tetapi pemilih memilih partai politik yang telah menyusun 

program dan daftar urutan calon sehingga pemilih praktis tidak memilih nama 

calon yang dikehendaki. Keterangan di atas merupakan pola umum, sebab dalam 

kenyataannya hampir semua negara memiliki kekhususan dalam sistem pemilihan 

umum sesuai dengan karakteristik sistem politik yang bersangkutan (Surbakti, 

1992:179). 

Undang-undang pemilihan umum ditetapkan suatu ketentuan bahwa seorang 

kandidat dari partai tertentu dapat detetapkan sebagai pemenang apabila ia behasil 

mengumpulkan jumlah suara mayoritas (mayoritas sederhana (50% + 1) atau 

mayoritas mutlak (75%). Dalam itu pula ditetapkan ketentuan lain apabila dalam 

pemilihan umum pertama tidak tercapai suara mayoritas maka akan diadakan 

pemilihan umum kedua dengan peserta yang lebih terbatas (biasanya dua besar) 

(Surbakti, 1992:180). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum di 

Indonesia menggunakan formula perwakilan berimbang, dan berdasaran undang-

undang pemilihan umum sudah ditetapkan bahwa seorang kandidat dari partai 

tertentu dapat dinyantakan memenangkan pemilihan umum apabila suara yang 

didapat lebih dari 50%. Apabila salah satu kandidat yang diajukan tidak mendapat 

suara 50% lebih, maka pemilihan umum akan diulangi dengan calon yang lebih 

sedikit pula. 

Indonesia merupakan sala satu negara penganut sistem demokrasi yang 

memiliki pengertian demokrasi yang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia 
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yang melaksanakan pemilihan umum lima taun sekali. Pemilihan umum tersebut 

ditujukan sebagai ajang untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan 

menjadi anggota lembaga perwakilan seperti DPR, MPR, serta DPRD, daik 

DPRD provinsi maupun DPRD tingkat kabupaten (guruppkn.com). 

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya 

turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga 

pemerintahan rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya 

pemerintahan oleh rakyat, demokrasi bukanlah suatu bentuk pemerintahan yang 

timbul dan berkembang seperti semua lembaga-lembaga masyarakat. Maksudnya 

secara evolusi. Demokrasi yang pertama kali dikenal ialah demokrasi langsung, 

dimana keseluruhan warga negara dengan nyata ikut serta dalam 

permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum atau undang-undang 

(Kusnardi dan Saragih, 1988). 

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan hirarki kekuasaan yang 

terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya akan terdapat sub sistem 

politik daerah dalam bingkai sistem negara yang menganut sistem demokrasi 

dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu wujud dari demokrasi 

adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hutapea, 2015). 

Terdapat beberapa jenis pemilihan umum yang di laksanakan di Indonesia, 

di antaranya Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden,  pemilihan umum 
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anggota lembaga legislatif, dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala 

daerah (Pilkada). Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 menyatakan 

bahwa Pemilihan Kepala daerah dan wakilnya atau dalam istilah dikenal dengan 

Pilkada yang memiliki otonomi daerah merupakan pemilihan umum yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah 

secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada 

Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud antara lain adalah 

Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil 

walikota. Jadi, pilkada atau pemilukada dilaksanakan secara langsung oleh 

penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat. 

(gurupkn.com). 

Berdasarkan uraian di atas, pemilihan umum di Indonesia memiliki 

beberapa jenis pemilihan umum di antaranya, pemilihan umum presiden dan wakil 

presiden, pemilihan umum legislatif, dan pemilihan umum kepala daerah dan 

wakil kepala daerah. Adapun pemilihan wakil daerah terdiri atas pemilihan umum 

Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil 

walikota.  

 

2.2    Kerangka Berfikir 

Setelah mengamati bentuk iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018 

Becik tur nyenengke, peneliti berupaya untuk menguak isi pesan yang ingin 

disampaikan dari iklan tersebut. Adapun hal lain, peneliti juga berusaha mencari 

https://guruppkn.com/otonomi-daerah
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tahu efektivitas iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke 

dan juga pengaruhnya terhadap target audience melalui survei yang berupa 

wawancara dan penyebaran angket terhadap target audience yang telah melihat 

tayangan iklan tersebut. Bentuk kegiatannya menayangkan iklan kepada target 

audience beberapa kali, dan kemudian mencari tahu efek audiens terhadap 

kesediaan audiens untuk menggunakan hak pilihnya di Pilgub 2018 dengan 

wawancara atau penyebaran anget.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan simpulan 

sebagai berikut: 

 Pertama, iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018 Becik tur 

nyenengke di buat oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan maksud sebagai 

sosialisasi kepada masyarakat khsusunya Jawa Tengah untuk menggunakan hak 

pilihnya di pemilihan kepala daerah/ pemilihan Gubernur tahun 2018. Iklan 

tersebut di beri nama Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke. Menampilkan 

beberapa pemeran yang mewakili sebagain besar masyarakat Jawa Tengah. 

Berawal dari seorang budayawan yang memberikan pengertian terkait 

memilih sosok pemimpin yang kemudian disambung oleh penyandang disabilitas, 

mahasiswa, petugas kebersihan, pelajar, petani, guru, sopir angkot, ibu rumah 

tangga, pengusaha, dan pedagang. Semuanya mengutarakan seperti apa sosok 

pemimpin yang mereka inginkan, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan 

masyarakat seluruhnya. Mereka semua berkomitmen akan datang ke TPS untuk 

menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan wakil kepala daerah/ pemilihan 

gubernur tahun 2018. Bagian akhir iklan menampilkan informasi judul iklan, 

maskot dan nama instansi sebagai informasi kepada audiens. 

Kedua, video iklan layanan masyarakat Pilgub Jateng 2018 Becik tur 

nyenengke setelah dibagi menjadi 6 scene, memuat pesan sebagai berikut: Scene 1 
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terdapat 4 tokoh yang memberikan gambaran tentang mimilih seorang pemimpin 

berdasarkan latar belakang sosialnya. Dapat disimpulkan dari yang dipaparkan 

pemeran, tidak bisa sembarangan memilih pemimpin untuk Jawa Tengah ke 

depan, karena menyangkut peran dan kinerja pemimpin tersebut kedepannya demi 

mensejahterakan rakyatnya. Scene 2 terdapat 4 tokoh yang berpendapat tentang 

pemimpin yang baik, salah satunya mau membaur dengan masyarakat kecil, 

penyandang disabilitas, dan peduli terhadap pendidikan. Harapan masyarakat 

ingin memiliki pemimpin seperti yang terdapat pada scene ke 3, yaitu pemimpin 

yang bersih, dapat mensejahterakan masyarakat yang ekonominya berada di 

bawah rata-rata, kebijakan-kebijakan yang dibuat juga tidak merugikan 

pengusaha. Scene 4 berisikan pesan masyarakat Jawa Tengah yang pada 

kesempatan ini di wakilkan oleh budayawan yang cukup populer di Jawa Tengah 

dengan memasrahkan secara penuh mandat kepemimpinan kepada Gubernur 

terpilih supaya amanah dalam mengemban tugas yang diberikan. Demi 

kelangsungan kegiatan pemilihan kepala daerah/ pemilihan gubernur, pada scene 

5 seluruh elemen masyarakat akan datang ke TPS untuk memilih bakal calon 

gubernur dan calon wakil gubernur periode 2018-2023. Scene terakhir berisikan 

tipografi PILGUB JATENG 2018 BECIK TUR NYENENGKE sebagai judul 

video, maskot berupa ilustrasi Semar sebagai icon Pemilihan Gubernur Jawa 

Tengah tahun 2018, dan tipografi KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai nama 

instansi membuat iklan tersebut. 

Iklan Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke merupakan jenis semiotika 

komunikasi. Terdapat enam faktor dalam komunikasi yaitu pengirim, penerima 
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kode (sistem tanda), pesan, saluran komunikasi, acuan, dan komunikan/ penerima 

pesan. 

 Ketiga, Iklan Pilgub Jateng 2018 Becik tur nyenengke memiliki kualitas 

yang bagus akan tetapi kurang efektif terhadap target audiens karena kurangnya 

keseriusan sosialisasi KPU Provinsi Jawa Tengah melalui video iklan layanan 

masyarakat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

Pertama, dalam membuat video iklan layanan masyarakat, kendala desainer 

(lihat: lampiran 7) adalah sedikitnya waktu yang diperikan kepada desainer untuk 

menyelesaikan video tersebut, disarankan desainer membuat sebuah tim khusus 

dan dibagi berdasarkan peranan/ tugas masing-masing berdasarkan bahan-bahan 

yang dibutuhkan dalam pembuatan video iklan tersebut. Sehingga waktu yang ada 

terkondisikan dengan baik dan cukup untuk pembuatan video tersebut. Disarankan 

pula kepada KPU Jateng, untuk tugas pembuatan video iklan kedepannya dapat 

memberikan alokasi waktu yang cukup, supaya hasil dari video nantinya lebih 

relevan dan memiliki nilai jual yang tinggi dan berdampak baik untuk seluruh 

elemen masyarakat yang menonton iklan tersebut. 

Kedua, kurangnya publikasi iklan pada media sosial membuat iklan ini 

sedikit diketahui oleh beberapa masyarakat khususnya provinsi Jawa Tengah. 

Kedepannya KPU Jawa Tengah dapat membuat event tertentu kaitannya dengan 

Pemilihan Kepala Daerah sebagai daya tarik tersendiri kepada masyarakat, 
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sehingga sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan maksimal, di antaranya 

sosialisasi menggunakan media massa seperti Iklan Layanan Masyarakat Pilgub 

Jateng 2018 Becik tur nyenengke.  
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