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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Desain Grafis 

Dalam Graphic Design Solutions menurut Landa (2011), desain grafis adalah  

bentuk komunikasi dengan menggunakan visual yang bertujuan untuk 

menyampaikan pesan/informasi kepada audiens (hlm. 2). 

2.1.1 Elemen Desain 

Elemen - elemen dalam desain grafis menurut Landa (2011) anatara lain, yaitu: 

a. Garis, sebuah titik yang dibuat memanjang (menyambungkan dari satu 

titik ke titik lainnya), tanda yang dibuat seakan memberikan kesan 

bergerak.  

b. Bentuk,  area yang dibuat pada permukaan dua dimensi dengan garis atau 

warna baik sebagian atau seluruhnya. Bentuk dibagi menjadi bentuk 

geometris, yaitu bentuk yang tebuat dari garis lurus, garis lengkung yang 

terukur. Bentuk organis, bentuk yang terbuat secara alami. Bentuk 

rectilinear, bentuk yang terbuat dari garis dan sudut yang lurus. Bentuk 

curvilinear, yaitu bentuk yang terbuat dari garis dan sudut yang 

melengkung. Bentuk accidental, yaitu bentuk yang terbuat akibat dari 

proses yang spesifik atau karena kecelakaan. Bentuk non-objective, yaitu 

bentuk yang secara murni diciptakan namun tidak berasal dari apapun 

(bentuk yang benar-benar baru). 
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c.  Figure/Ground, disebut juga sebagai ruang positif dan negatif yang 

merupakan dasar persepsi visual mengenai hubungan gambar dan latarnya 

pada permukaan dua dimensi. 

d. Warna, merupakan penggambaran atau bagian dari energi cahaya. Sumber 

warna adalah cahaya. Unsur-unsur warna antara lain hue, ciri yang 

membedakan satu warna dengan warna lain, saturation, tingkat kepekatan 

cahaya pada warna dan value, yang mengatur tingkat gelap terangnya 

suatu warna. Jenis warna antara lain warna primer, warna yang tidak 

berasal dari pencampuran warna lain (merah, kuning, biru) serta warna 

sekunder yaitu warna yang berasal dari pencampuran warna primer (warna 

oranye, hijau dan ungu). 

e. Tekstur, kualitas tertentu dari sebuah permukaan. Dibagi menjadi dua 

yaitu, tekstur taktil, tekstur yang dapat disentuh dan dirasakan, serta 

tekstur visual, yaitu tekstur yang menekankan pada ilusi, dibuat dengan 

teknik-teknik menggambar, melukis, fotografi dan teknik lainnya. 

f. Pola, merupakan repetisi/pengulangan dari suatu bentuk pada sebuah 

bidang. 

2.1.2 Prinsip Desain 

Sedangkan prinsip dalam desain grafis antara lain, yaitu: 

a. Keseimbangan, dapat dicapai ketika elemen-elemen desain sama-sama 

disusun dan menempati ruang yang ada pada media. Jenis keseimbangan 

yang ada pada prinsip ini adalah keseimbangan simetris dan keseimbangan 

asimetris. 
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b. Hirearki visual, merupakan susunan dari elemen-elemen grafis yang 

mengarahkan ke penekanan. 

c. Kesatuan, memiliki arti adanya hubungan antar satu elemen dengan 

elemen lain dalam sebuah desain dan terlihat baik ketika semua elemen itu 

bersama. Prinsip kesatuan ini juga berhubungan erat dengan prinsip 

Gestalt, bahasa Jerman yang berarti bentuk, prinsip Gestalt sendiri 

meliputi similarity, yaitu kesamaan ciri pada elemen-elemen, Proximity, 

kedekatan satu elemen dengan elemen yang lain, Continuity, 

kesinambungan antar elemen yang saling terhubung dan seakan bergerak. 

Closure, kecenderungan otak untuk menghubungkan satu elemen dengan 

elemen lain menjadi sesuatu bentuk atau pola. Common Fate, elemen-

elemen yang dirasa menjadi satu kesatuan dan bergerak ke arah yang 

sama. Continuing Line, merupakan kesinambungan yang menyambung 

garis tersebut meskipun bagian-bagiannya terpisah  

d. Ritme, merupakan repetisi (pengulangan) serta variasi dari pola dari 

elemen desain yang bertujuan menciptakan irama. 

e. Penekanan, diartikan sebagai penyusunan elemen grafis sesuai dengan 

kepentingannya. Seperti pada informasi/visual yang hendak ditampilkan 

yang menjadi  fokus utama audiens. Penekanan bisa didapat melalui 

permainan kontras, isolasi, penempatan, arah, dan struktur. 

f. Proporsi, adalah perbandingan ukuran satu bagian dengan bagian lainnya 

serta satu bagian dengan seluruhnya. 
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2.2 Warna 

Warna menurut Poulin (2011), diartikan sebagai fenomena dari cahaya atau 

sebagai persepsi visual yang dapat membedakan satu objek dengan objek lain 

yang sama dengan sebutan seperti merah, merah muda dan abu-abu.  

2.2.1 Unsur-Unsur Warna 

Poulin membagi unsur-unsur yang ada pada warna sebagai berikut,yaitu: 

a. Hue yang merupakan ciri pembeda satu warna dengan warna lain 

(nama warna), hue juga dapat dibedakan berdasarkan temperaturnya. 

Temperatur pada warna merujuk pada dingin atau hangatnya suatu 

warna. Contoh warna hangat seperti merah, oranye, dan kuning, 

sedangkan  contoh warna dingin adalah warna seperti biru, hijau dan 

ungu. 

 

Gambar 2.1. Hue 
(color-wheel-artist.com, 2013) 

b. Saturation (Chroma) yang berarti tingkat kepekatan cahaya pada 

warna. Misal jika sebuah warna memiliki saturasi yang rendah maka 

warna akan cenderung memudar dan sebaliknya jika saturasi pada 

warna tinggi, maka cenderung cerah.  
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Gambar 2.2. Saturation 
(shannon-brinkley.com, 2017) 

c. Value yaitu tingkatan gelap dan terangnya warna. 

 

 

Gambar 2.3. Value 
(learn.leighcotnoir.com, 2015) 

2.2.2 Kelompok Warna 

Kelompok warna, pada dasarnya terbagi atas 3 kelompok besar yaitu: 

a. Warna Primer, yaitu warna yang tidak berasal dari pencampuran warna 

manapun seperti warna merah, kuning dan biru. 
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Gambar 2.4. Warna Primer 
(The Language of Graphic Design: An Illustrated Handbook for Understanding 

Fundamental Design Principles, Poulin, 2011) 

b. Warna Sekunder, yaitu warna yang berasal dari pencampuran dua warna 

primer seperti ungu dan hijau. 

 

Gambar 2.5. Warna Sekunder 
(The Language of Graphic Design: An Illustrated Handbook for Understanding 

Fundamental Design Principles, Poulin, 2011) 

 

c. Warna Tertier, yaitu warna yang berasal dari pencampuran satu warna 

primer dan warna sekunder seperti warna ungu-merah, biru-hijau dan 

kuning-hijau. 
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Gambar 2.6. Warna Tertier 
(The Language of Graphic Design: An Illustrated Handbook for Understanding 

Fundamental Design Principles, Poulin, 2011) 

d. Warna Komplementer, yaitu warna yang bersebrangan dengan warna 

lainnya pada roda warna. 

 

Gambar 2.7. Warna Komplementer 
(The Language of Graphic Design: An Illustrated Handbook for Understanding 

Fundamental Design Principles, Poulin, 2011) 

e. Warna Monokromatik, yaitu warna yang berasal dari satu kelompok yang 

sama, namun yang dengan intensitas yang berbeda. 
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Gambar 2.8. Warna Monokromatik 
(The Language of Graphic Design: An Illustrated Handbook for Understanding 

Fundamental Design Principles, Poulin, 2011) 

f. Warna Analogous, yaitu warna yang berdekatan satu sama lain (senada)  

pada roda warna. 

 

Gambar 2.9. Warna Analogous 
(The Language of Graphic Design: An Illustrated Handbook for Understanding 

Fundamental Design Principles, Poulin, 2011) 

g. Warna Triadik, perpaduan yang menggunakan tiga warna pada roda warna 

dengan membentuk segitiga sama sisi. 
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Gambar 2.10. Warna Triadik 
(The Language of Graphic Design: An Illustrated Handbook for Understanding Fundamental 

Design Principles, Poulin, 2011) 

h. Warna Quadratik, yaitu perpaduan yang menggunakan empat warna yang 

membentuk persegi dalam roda warna. 

 

Gambar 2.11. Warna Quadratik 
(The Language of Graphic Design: An Illustrated Handbook for Understanding Fundamental 

Design Principles, Poulin, 2011) 

2.2.3 Model Pewarnaan 

Poulin (2011) menjelaskan bahwa pada praktiknya warna saling berhubungan, dan 

memiliki model pewarnaan yang dibagi menjadi 3 jenis yaitu: 

a. RGB, (Red, Green, Blue) merupakan jenis warna yang digunakan dalam 

media digital seperti pada layar laptop, komputer, televisi. Seringkali 
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disebut dengan warna additive, karena menggunakan pancaran cahaya 

pada untuk memunculkan warna pada medianya. Gabungan tiga warna ini 

menghasilkan warna putih. 

 

Gambar 2.12. RGB 
 (www.sparkfun.com, 2018) 

b. RYB, (Red, Yellow, Blue) warna primer yang  juga merupakan warna  

primer subtractive. Dalam praktiknya penggunaan warna RYB 

diaplikasikan pada peralatan karya – karya seni seperti pada pigmen pada 

tinta, cat, dan pensil warna. Gabungan tiga warna ini menghasilkan warna 

hitam. 

 

Gambar 2.13. RYB 
(www.sparkfun.com, 2018) 

c.   CMYK, (Cyan, Magenta, Yellow, Key Black), merupakan warna yang 

digunakan dalam percetakan, sering juga disebut sebagai warna 
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subtractive. Karena pada praktiknya, media (permukaan yang sudah 

diwarnai/ pigmen) yang digunakan memanfaatkan pantulan cahaya untuk 

menghasilkan warna. Gabungan tiga warna ini menghasilkan warna 

hitam. 

 

Gambar 2.14. CMYK  
(www.kisspng.com, 2015) 

2.2.4 Psikologi Warna 

Menurut Samara (2011), warna dalam penggunaannya memiliki makna dan 

artinya masing-masing. Seringkali makna dari warna diasosiasikan dengan objek 

yang ada seperti warna biru dengan lautan, hijau dengan tumbuhan, dan 

sebagainya. Warna juga dapat menggambarkan perasaan seseorang berdasarkan 

presepsinya seperti warna merah yang identik dengan kemarahan, rasa lapar, 

kekerasan. Warna juga dapat membawa makna kebudayaan dan hal-hal bersifat 

religius yang digambarkan lewat upacara, karya seni, pakaian dan hal lainnya 

seperti pada kebudayaan barat yang memandang warna violet dan emas 

melambangkan bangsawan, sedangkan untuk umat Hindu warna putih erat 

kaitannya dengan kematian.  
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Gambar 2.15. Psikologi Warna 
(www.color-meanings.com, 2016) 

2.3 Grid 

Grid  menurut Toendreau (2009) merupakan komposisi dari serangakian garis 

vertikal dan horizontal yang akan memunculkan alignment dan intersection yang 

membantu desainer agar dapat mendesain dengan jelas dan stabil. Dalam 

komunikasi visual, grid  dapat membentuk kesatuan visual yang dicapai dengan 

kejelasan dan ketepatan pesan. Grid juga digunakan sebagai kerangka terorganisir 

yang efektif, yang dalam praktiknya digunakn pada media seperti majalah, buku, 

brosur, dan lain-lainnya. 

2.3.1 Elemen Dasar Grid 

Menurut Tondreau (2009), Grid sendiri memiliki elemen dasar penyusunnya, 

yaitu: 
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a. Column, garis vertikal yang dapat memuat gambar atau teks pada sebuah 

layout . 

b. Modules, kotak yang dipisahkan oleh jarak. Kumpulan modules dapat 

membentuk sebuah kolom dan baris. 

c. Margins, area yang berupa jarak antara konten halaman dan ukuran 

potongan kertas nantinya. Margins juga dapat digunakan sebagai catatan 

tambahan pada halaman. 

d. Spatial zones, kumpulan dari column dan modules. 

e. Flowlines, garis yang membagi area pada bidang secara horizontal. 

Flowlines juga dapat membantu pembaca dalam melihat suatu halaman. 

f. Markers, penanda yang membantu pembaca dalam navigasi pada halaman 

seperti nomor halaman, header dan footer. 

 

Gambar 2.16 Elemen Grid 
(www.vanseodesign,com/web-design/grid-anatomy,2011) 
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2.3.2 Jenis Grid 

Jenis grid menurut Toendrau (2009) dalam bukunya yang berjudul “Layout 

Essentials: 100 Design Principles for Using Grids”, adalah sebagai berikut, yaitu:  

a. Single-Column Grid, merupakan struktur dasar pada tata letak halaman. 

Ciri dari jenis grid ini adalah banyak ruang kosong dan penentuan jenis 

huruf dan peletakannya yan paling ditekankan. Contoh pengaplikasian dari 

single column grid ini dapat dilihat pada teks yang panjang,seperti esai, 

buku dan laporan.  

 

 

Gambar 2.17. Single-Column Grid  

(www.visme.co/layout-design/ 2018) 

b. Two-Column Grid, merupakan jenis struktur grid yang membagi halaman 

menjadi dua bagian besar, baik dibagi sama rata maupun tidak. Two-

Column Grid digunakan untuk menyimpan konten yang lebih 

banyak,sehingga ada flow yang seimbang pada konten yang disajikan.  

Pada pembagian kolom tidak sama besar, biasanya bagian yang lebih besar 
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digunakan untuk teks sedangkan yang bagian kecil untuk tabel, gambar, 

hingga caption. 

 

             

Gambar 2.18. Double-Column Grid 

(www.designersinsights.com/designer-resources/using-layout-grids-effectively/, 2018) 

c. Multi-column Grid, merupakan strukur grid yang memiliki sifat lebih 

fleksibel dibandingkan single-column gird dan two-column grid. Struktur 

ini dgunakan untuk menyusun informasi dan memberikan kesan nyaman 

pada saat dibaca. Multi-column grid biasa di aplikasikan lewat halaman 

situs web dan majalah. 
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Gambar 2.19. Multi-Column Grid 

(www.designersinsights.com/designer-resources/using-layout-grids-effectively/, 2018) 

d. Modular-Grid, sruktur grid yang ditujukan untuk menyampaikan informasi 

yang kompleks, sehingga informasi tersebut tetap dapat memiliki nilai 

clarity, readability dan variation. Meskipun struktur ini memiliki modul 

yang banyak, akan tetapi hal tersebut tidak mengartikan bahwa module 

tersebut harus diisi dengan konten. Modular grid daoat ditemukan pada 

kalender, bagan dan tabel. 

 

 

Gambar 2.20. Modular- Grid 

(www.visme.co/layout-design/ 2018) 

e. Hierarchial Grid, struktur grid yang menekankan pada besarnya proporsi 

pada setiap desain. Prorporsinya tidak teratur namun tetap nyaman saat 
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dibaca., untuk menekankan urutan (hirarki) dari peletakan elemen yang 

menjadi prioritas Biasanya digunakan pada konten yang tidak standar dan 

repetitif. Struktur grid jenis ini biasanya ditemukan pada  tampilan halaman 

sebuah situs web. 

 

Gambar 2.21. Hierarchial- Grid 

(www.visme.co/layout-design/ 2018) 

2.4 Layout 

Menurut Amborse dan Harris (2011) dalam “Basics Design Layout”, Layout 

diartikan sebagai tataletak elemen-elemen desain dalam suatu bidang, sering 

disebut juga sebagai manajemen bentuk dan ruang. 

2.4.1 Elemen Layout 

Elemen-elemen yang ada dalam Layout menurut Amborse dan Harris (2011), 

antara lain: 

a. Kolom dan Gutter, kolom merupakan ruang vertikal yang dapat diisi 

dengan tipografi dan gambar, sedangkan gutter adalah spasi/jarak yang 

memisahkan antar satu kolom dengan kolom lain.  

b. Gambar, merupakan elemen grafis yang digunakan dalam desain agar 

desain, bertujuan sebagai penyampai pesan dan sebagai identitas visual 

pada sebuah desain. 
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c. Alignment, merupakan posisi teks/huruf pada sebuah teks yang di blok, 

baik pada poisisi horizontal dan vertikal. Jenis-jenis alignment antara lain : 

1.  Vertikal, penjajaran teks yang dapat diukur secara vertikal dari posisi 

terpusat (di tengah) dan di bagian atas dan bawah sebuah 

bidang/halaman. 

2. Horizontal, penajajaran teks yang dapat diukur secara horizontal dari 

kiri, kanan, dan yang terpusat pada sebuah bidang/halaman. 

3. Top Aligned, seperti namanya penajajaran teks jenis ini ada diposisi 

atas sebuah halaman/bidang. 

4. Bottom Aligned, penajajaran teks yang berada di posisi bawah pada 

sebuah halaman/bidang. 

5. Range Left (Ragged right), penajajaran teks ini rata pada bagian kiri, 

sedangkan kanannya tidak. 

6. Range Right (Ragged Left), penajajran teks ini rata pada bagian kanan, 

sedangkan kirinya tidak. 

7. Centered, penjajaran teks jenis ini berpusat pada tengah 

bidang/halaman baik diukur secara horizontal dan vertikal. 

8. Justified,  penjajaran teks jenis ini rata dalam segala arah. 

d. Hypenation dan Justification, penggunaan jeda pada kata-kata yang 

digunakan agar sebuah kata yang ditekankan pada teks blok dapat dibaca 

secara bersih, dengan jarak yang tidak terlalu rapat. Dan justification yang 

memberikan tampilan teks menjadi lebih rapi. Hal-hal yang berpengaruh 

dalam hal ini adalah seperti spasi antar kata dan spasi antar huruf. 
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e. Hierarki, merupakan panduan yang digunakan dalam penempatan elemen-

elemen dalam sebuah layout. Mengenai hal apa yang hendak difokuskan 

terlebih dahulu seperti headline, visual dan isi teks. 

f. Arrangement, pengaturan elemen desain antara peletakan teks dan gambar 

pada sebuah halaman/bidang. 

g. Entry Point, indikasi visual yang menekankan darimana sebuah layout 

akan dibaca. 

h. Pace, dapat diartikan kecepatan yang dibutuhkan untuk memahami konten 

suatu bacaan, misal penggunaan huruf yang berukuran besar akan 

cenderung membuat orang membaca cepat, sedangkan penggunaan huruf 

yang berukuran lebih kecil cenderung membuat orang membaca 

keseluruhan teks yang ada. 

2.4.2 Jenis Layout 

jenis–jenis penggunaan layout dalam menurut Blakeman (2011) dalam 

“Advertising Campaign Design Just The Essential” adalah sebagai berikut: 

a. Big Type, biasa digunakan pada headline dengan menggunakan ukuran 

huruf yang besar untuk menarik perhatian audiens. 
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Gambar 2.22. Big Type 
(www.behance.net,  2015) 

b. Circus,  jenis layout yang menggunakan banyak gambar serta kombinasi 

huruf dengan warna dan yang bervariasi. Biasa digunakan untuk 

pembukaan suatu event/acara hingga penjualan produk. 

 

Gambar 2.23. Circus Layout 
(www.pinterest.co.uk, 2017) 

c. Copy Heavy, jenis layout yang informatif, headline yang panjang, visual 

yang kecil dan isi teks yang banyak untuk menjelaskan produk ataupun 

informasi-informasi penting lainnya seperti berita . 

Perancangan Kampanye Sosial..., Patrick, FSD UMN, 2019



25 

 

 

Gambar 2.24. Copy Heavy Layout 
(www.pinterest.com, 2013) 

d. Frame, layout yang memiliki garis/pembatas pada setiap informasi yang 

ada,misal pada iklan pada koran, dikarenakan informasi yang disampaikan 

pada kolom iklan berbeda-beda, bentuknya selain garis/batas dapat juga 

berupa grafik diletakkan dekat dengan latar belakang yang berwarna agak 

gelap. 

 

Gambar 2.25. Frame Layout 
(www.theworkof.co.uk, 2010) 

Perancangan Kampanye Sosial..., Patrick, FSD UMN, 2019



26 

 

e. Mondrian, ciri layout ini terinspirasi dari seniman bernama Piet Mondiran, 

penggunaan bentuk-bentuk geometris (kotak), warna yang cerah (biasanya 

merah, biru, kuning). Penggunaan bentuk geometris tersebut sebagai 

panduan bagi audiens yang hendak membaca iklan pada layout tersebut 

untuk memisahkan headline, isi, visual dan logo. 

 

Gambar 2.26. Mondrian Layout 
(www.behance.net, 2014) 

 

f. Multi-Panel, layout yang memiliki banyak panel, biasanya digunakan pada 

pada sebuah katalog, setiap panel akan menjelaskan mengenai informasi 

produk.  
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Gambar 2.27. Multi Panel Layout 
(www.behance.net, 2018) 

g. Picture-Window, merupakan layout yang memiliki ciri visual yang 

mengisi 2/3 ruang pada bidang, sedangkan headlinenya dipisahkan dari 

visualnya yang memiliki ukuran besar. 

 

Gambar 2.28. Picture-Window Layout 
(rachaeldcruze.files.wordpress.com, 2011) 

h. Rebus, layout yang memiliki ciri tulisan dan gambar yang saling 

dipadukan,. Headlinenya dapat berupa teks maupun gambar. 
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Gambar 2.29. Rebus Layout 
(www.studentshow.com, 2015) 

i. Silhouette, layout yang menggunakan satu visual yang dominan atau dapat 

dipadukan dengan visual lainnya yang lebih berukuran kecil, serta dengan 

penambahan teks pada layout tersebut. 

 

Gambar 2.30. Silhouette 
(www.pixempire.com, 2012) 

j. Type Specimen, layout yang menggunakan banyak jenis typeface dalam 

menjelaskan suatu konten misal typeface yang berbeda pada headline, 
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subheadline dan isi teks yang ada pada layout tersebut, untuk menciptakan 

kesan tertentu pada konten yang ditampilkan. 

 

Gambar 2.31. Type Specimen 
(lthscomputerart2.weebly.com, 2015) 

 

2.5 Tipografi 

Tipografi menurut Supriyono (2010)  dalam Desain Komunikasi Visual Teori dan 

Aplikasi, diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai proses perincian, 

pemilihan dan pengelolaan huruf berdasarkan ciri-ciri huruf dengan tujuan 

tertentu. 

Berdasarkan fungsinya, ada dua jenis huruf yang digunakan yaitu huruf teks (text 

type), biasanya dengan memilih typeface (bentuk huruf), yang mudah dikenali dan 

dibaca serta huruf judul (display type), yang digunakan untuk penggunaan judul, 

subdjudul dan slogan agar terlihat lebih menarik. 

Hal yang perlu diperhatikan saat memilih huruf untuk teks adalah dengan 

mempertimbangkan readability, yaitu tingkat keterbacaan, seberapa mudah  huruf  

untuk dibaca dan dikenali, serta legibility, yaitu kejelasan dan kenyamanan pada 

huruf saat dibaca. Legibility juga menentukan keterbacaan huruf dalam kondisi 
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seperti, digerakkan dengan kecepatan tinggi, cahaya yang minim dan faktor 

lainnya. 

2.5.1 Jenis Tipografi 

Berdasarkan perkembangannya, Supriyono (2010) membagi huruf secara umum 

dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) jenis/style yaitu: 

a. Huruf klasik/Classical Typefaces, merupakan huruf yang memiliki ciri 

serif (kait) sudut lengkung, penggunaan tebal tipis  pada tubuh huruf 

(stroke) yang kontras. Contoh huruf jenis klasik adalah Garamond 

(dikembangkan oleh Claude Garamod pada tahun 1540).  

 

Gambar 2.32. Garamond Typeface 
 (www.identifont.com, 2010) 

b. Transisi, mirip dengan ciri pada huruf klasik, namun yang membedakan 

adalah ujung dari serif (kait) yang lebih runcing serta tebal tipis pada 

tubuh huruf (stroke) yang lebih sedikit kontrasnya. Contoh huruf jenis ini 

adalah Baskerville (dikembangkan oleh John Baskerville pada tahun 

1750). 
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Gambar 2.33. Baskerville Typeface 
(www.identifont.com, 2010) 

c. Huruf Modern Roman, sering disebut sebagai modern saja, ciri pada huruf 

ini adalah  penggunaan serif (kait) yang tipis dan permainan tebal tipis  

pada bagian tubuh huruf (stroke)  yang kontras. Contoh jenis huruf ini 

adalah Bodoni (dikembangkan oleh Giambattista Bodoni pada tahun 

1767). 

 

Gambar 2.34. Bodoni Typeface 
(creativebosster.net, 2015) 

d. Huruf Sans Serif, seperti namanya ciri pada huruf jenis ini adalah tidak 

adanya serif (kait) dan penggunaan tebal tipis pada tubuh huruf (stroke) 

yang kurang terlihat (umumnya sama-sama tebal). Contoh huruf  yang 

telah digunakan pada tahun 1800 ini adalah Helvetica, Arial, Univers, 

Futura dan Gill Sans. 
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Gambar 2.35. Helvetica Typeface 
(www.ephifonts.com, 2013) 

e. Huruf Berkait Balok/ Egyptian Slab Serif, disebut sebagai Egyptian karena 

jenis huruf yang berkembang di tahun 1895 ini erat kaitannya dengan 

kebudayaan Mesir. Jenis huruf memiliki ciri serif (kait) yang berbentuk 

seperti balok/kotak,  serta permainan tebal tipis pada tubuh huruf (stroke) 

yang kurang terlihat karena sama-sama tebal. Contoh pada jenis huruf ini 

adalah Egyptian. 

 

Gambar 2.36.Egyptian Typeface 
(www.identifont.com, 2010) 

f. Huruf Tulis/Script, terinspirasi dari tulisan tangan, jenis tulisan ini sulit 

untuk dibaca. 
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Gambar 2.37. Variane Script 
(www.identifont.com, 2014) 

g. Huruf Dekoratif, yaitu huruf yang digunakan untuk kebutuhan estetis 

(keindahan), tidak untuk digunakan dalam teks panjang. 

 

Gambar 2.38. Dood Leafs (Decorative) 
  (www.fontbundles.net, 2017) 

2.6 Copywriting 

Rangkuti (2013) dalam “Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus 

Integrated Marketing Communications”, mengartikan copywriting sebagai sebuah 

kemampuan menjual lewat kata-kata pada media cetak.  

Sedangkan Albrighton (2013), dalam “The ABC of Copywriting” 

megartikan copywriting sebagai penulisan dengan menggunakan bahasa secara 

optimal yang digunakan untuk melakukan promosi atau mengajak. 

2.6.1 Jenis-Jenis Copywriting 

Menurut Blake (2015), ada lima jenis copywriting secara umum yaitu: 
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a. SEO Copywriting, merupakan jenis copywriting yang digunakan untuk 

mesin pencari (seperti google, bing dan lainnya) dengan menggunakan 

kata-kata kunci sering dicari dan hasilnya dapat ditampilkan secara berurut 

pada halaman mesin pencari tersebut. 

b. Copywriting penjualan, jenis copywriting yang digunakan untuk penjualan 

dengan pendekatan yang bersifat membujuk orang untuk 

membeli/menggunakan produk yang ditawarkan. 

c. Copywriting teknis, jenis copywriting yang digunakan untuk penjelasan 

mengenai suatu produk secara mendetail, mengenai fitur, fungsi dan hal-

hal lainnya. 

d. Copywriting konten,  jenis copywriting yang ditujukan untuk membahas 

suatu topik secara mendalam dan sejelas mungkin. 

e. Copywriting kreatif, jenis copywriting yang digunakan oleh banyak 

penulis dengan menambahkan unsur-unsur seperti imajinasi untuk 

menambah daya tarik dari konten yang dibuat. 

2.6.2 Gaya Penulisan Copywriting 

Sedangkan untuk gaya penulisan copywriting, Blake (2015) membaginya menjadi 

empat jenis, yaitu: 

a. Narasi, sebuah gaya copywriting yang dibuat seperti sebuah cerita atau 

dihubung-hubungkan dengan cerita yang telah ada sebelumnya terlepas 

nyata atau tidak. 

b. Down Home Copy, yaitu gaya penulisan copywriting yang membuat 

penulisnya seakan-akan sedang berbicara dengan para pembacanya. 
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c. The you-copy, gaya penulisan copywriting ini berpusat pada pembacanya 

sebagai responden, dengan penggunaan kata “anda” yang banyak dalam 

menyampaikan pesannya. 

d. Shout Copy, gaya penulisan copywriting yang memiliki ciri seakan sedang 

menyatakan perasaaan dengan impresi kuat seperti sedang berteriak. 

2.7 Ilustrasi 

Male (2017) dalam “Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective”, 

mengartikan ilustrasi sebagai karya seni terapan yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan pesan secara kontekstual kepada audiens lewat visual. (Hlm. 

43) 

2.7.1 Jenis Ilustrasi 

Dalam “Illustration: A Theoritical and Contextual Perspective”, Male (2017) 

membagi jenis ilustrasi menjadi tiga kelompok besar yaitu: 

a. Metafora Visual, meliputi gaya: 

1. Gambar berkonsep dan surealisme, menggambarkan sesuatu yang 

imajinatif, namun tidak dapat diaplikasikan pada kenyataan, biasanya 

ada makna/penjelasan simbolis dibalik penggunaan visualnya. 

Sedangkan surealisme, jenis ilustrasi yang memiliki penggambaran 

objek seperti dalam fantasi (mimpi). 
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Gambar 2.39. Gambar Berkonsep dan Surrealisme   
(www.pinimg.com, 2015) 

2.  Diagram, merupakan jenis ilustrasi yang biasa digunakan untuk 

menggambarkan/menjelaskan fungsi suatu benda, sistem,  proses alami 

lewat penggunaan visual yang alami maupun secara simbolis. 

 

Gambar 2.40. Ilustrasi Diagram 
( www.rbpaonline.com, 2018) 

3. Abstrak, jenis ilustrasi yang menggunakan visual yang sulit 

dimengerti, karena tidak merepresentasikan apapun, sering diciptakan 

lewat teknik kolase, namun tetap pada intinya yaitu menyampaikan 

pesan. 
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Gambar 2.41. Abstrak 

(www.stock.adobe, 2014) 

b. Gambar-gambar nyata 

1. Representasi nyata, seperti namanya jenis ilustrasi ini menyampaikan 

pesan sesuai dengan menggunakan visual yang sama sesuai dengan 

kenyataan apapun tema/konteks utamanya. 

 

Gambar 2.42. Representasi Nyata 
(demilked.com, 2016) 

2. Hyperrealisme, merupakan jenis ilustrasi yang bertujuan untuk 

menciptakan suasana tertentu dengan detail-detail dan objek tambahan 

yang mendukung lewat visual yang terkesan nyata (sangat mirip 

dengan objek aslinya). 
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Gambar 2.43. Hyperealisme 
(www.designinspiration.com, 2018) 

3. Realisme yang bergaya, jenis ilustrasi yang terinspirasi dari aliran 

impresionis, yang mana lebih mengarah ke penekanan pada 

pengalaman dari objek visual yang ditampilkan. 

 

Gambar 2.44. Realisme 
 (www.creativenerds.co,uk, 2017) 

4. Penggambaran yang berurutan, jenis ilustrasi yang memiliki ciri dari 

sekumpulan gambar yang disusun berdasarkan urutannya yang 

bertujuan menyampaikan pesan. 
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Gambar 2.45. Gambar berurut 
(www.artstation.com, 2018) 

c. Estetik dan Non Estetik 

1. Chocolate Box (Kotak Coklat), jenis ilustrasi yang banyak 

menggunakan visual, biasa ditemukan pada iklan-iklan untuk 

menggambarkan/menyampaikan pesan bahwa pesan bahwa produknya 

terbuat dari bahan alami (persuasif). 

 

Gambar 2.46. Chocolate Box 
(www.behance.net, 2011) 
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2. Tren, merupakan jenis ilustrasi yang disesuaikan dengan tema, subjek 

yang sedang menjadi pusat perhatian banyak orang, misal pada 

ilustrasi fesyen, manga ataupun untuk kebutuhan iklan. 

 

 

Gambar 2.47. Tren 
  (www.vogue.co.uk, 2017) 

3. Shock, penggunaan jenis ilustrasi ini lebih mengarah pada respon yang 

seakan tidak menyenangkan dari audiens lewat penggunaan visual dan 

konten yang ditampikan berupa hal-hal berbau agama, politik, 

kekerasan dan lain-lainnya 

 

Gambar 2.48. Shock 
(www.earthporm.com, 2017) 
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2.7.3 Manfaat Ilustrasi 

Memurut Male (2017), ilustrasi bermanfaat untuk memvisualisasikan pesan yang 

diasampaikan kepada pembaca lewat gambar, lukisan, kartun. Ilustrasi juga 

berpengaruh terhadap cara memberikan informasi dan pengajaran, lewat contoh 

mengenai apa yang akan dibeli, cara melakukan sesuatu, memberikan pendapat, 

saran hingga hiburan. 

2.8 Naïve  Art 

Menurut Brodskaya (2014), naïve art diartikan sebagai aliran seni yang dalam 

praktiknya, visual objek pada karya tidak merepresentasikan bentuk asli dari 

objek yang sebenarnya. Ciri dari karya ini adalah tidak adanya permainan 

perspektif dan membuat figur pada karya terlihat seakan melayang. Contoh dari 

pengaplikasian naïve art ada pada karya Henri Rousseau, Iyad Sabbah dan Guido 

Vedovato. 

 

Gambar 2.49. Contoh Naïve art karya Henri Rosseau 
(https://www.widewalls.ch/naive-art-movement-artists/, 2016) 
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  Gambar 2.50. Contoh Naïve art karya Iyad Sabbah 
(http://artbreakout.com/folk-art/imaginary-landscapes-part-ii-guido-vedovato-robert-

delaunay-avraham-kan-iyad-sabbah-luis-joaquin-rodriguez-ricardo/ 2016) 

 

  Gambar 2.51. Contoh Naïve art karya Guido Vedovato 
(http://artbreakout.com/folk-art/imaginary-landscapes-part-ii-guido-vedovato-robert-

delaunay-avraham-kan-iyad-sabbah-luis-joaquin-rodriguez-ricardo/ 2016) 

2.9  Ruang Waktu Datar (RWD) 

Menurut Tabrani (2009), ruang waktu datar adalah sistem menggambar dengan 

ciri teknik menembak dari segala arah, jarak dan waktu. Misal pada gambar yang 

dibuat bergerak, objek tersebut dibuat beberapa kali, lalu tidak adanya perspektif,  

dan ukuran gambar yang diperbesar.  Dengan beberapa lapis latar, tiap objek dan 

latar punya ruang dan waktu sendiri sendiri, tapi kesemuanya bisa menjadi bagian 
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dari tema suatu karya.  Ruang waktu datar juga akrab dengan teori relativitas 

Einstein, karena berdimensi waktu.  

Sehingga gambar RWD seakan dapat menceritakan suatu kejadian dalam 

karya tersebut. Karena media yang bercerita adalah media yang memiliki dimensi 

waktu seperti pada tarian, musik dan teater. Sedangkan pada karya seni rupa, 

pengaplikasian RWD dapat ditemukan seperti pada hasil gambar anak-anak. 

  

Gambar 2.52. RWD pada gambar anak-anak 
(https://www. kebudayaan.kemdikbud.go.id/bkborobudur/relief-petani-pemburu-dan-

nelayan-di-candi-borobudur, 2017) 

2.10. Motion Graphic 

Dalam buku “Motion Graphic Design Applied History and Aesthetics” (Krasner, 

2013) Motion graphic atau gambar bergerak adalah cabang ilmu desain grafis 

yang menggabungkan elemen desain (ilustrasi, tipografi, foto dan lain-lain) 

dengan bahasa visual sinema. Motion graphic juga menekankan penyampaian 

pesan kepada penerimanya dengan mengutamakan kejelasan, makna dan ekspresi 

(hlm. 12). 

Dalam “Motion Graphic: Principles And Practices From Ground Up” 

(Beare dan Crook, 2016), mendeifinisikan motion graphic merupakan cabang 

ilmu yang mencakup pergerakan, rotasi, permainan skala dari gambar, video,  dan 
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teks pada layar dengan menambahkan suara seperti soundtrack dan voice over 

(hlm. 10). 

2.10.1 Tujuan Motion Graphic 

Beare dan Crook (2016), tujuan dari motion graphic sendiri adalah komunikasi 

dalam penyampaian informasi dari konsep yang telah dibuat. Motion graphic juga 

harus mampu untuk menjual, mempromosikan, menjelaskan dan 

menginformasikan suatu konten. Hal ini dapat diartikan bahwa fektivitas 

komunikasi lebih diutamakan dari sisi artistiknya (estetik). Sementara Jon Krasner 

(2013) berpendapat bahwa salah satu fungsi motion graphic dalam praktiknya 

digunakan untuk iklan layanan masyrakat, guna merubah perilaku khalayak dari 

pesan yang disampaikan lewat iklan motion graphic yang dikeluarkan salah satu 

badan/instansi tertentu. 

2.11.Logo 

Menurut Landa (2011), logo dapat diartikan sebagai sebuah simbol identitas. 

Logo sendiri bertujuan untuk mereperesentasikan sebuah kelompok, merk ataupun 

ciri khas seorang individu.  

2.11.1 Jenis Logo 

Landa dalam Graphic Design Solutions (2011), menkategorikan logo keadalam 6 

kelompok besar, yaitu: 
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a. Logotype, yaitu jenis logo yang dibuat dari tipografi unik. 

              

Gambar 2.53. .Logotype 
(www. https://99designs.com /tips/types-of-logos/ 2019) 

b. Lettermark, logo yang dibuat dari inisial merk. 

 

Gambar 2.54. Lettermark 
(www. https://99designs.com /tips/types-of-logos/ 2019) 

c. Pictorial Symbol, logo yang menyerupai orang, tempat, dan objek. 

 

Gambar 2.55. Pictorial Symbol 
(www. https://99designs.com /tips/types-of-logos/ 2019) 

d. Abstract Symbol, logo yang merepresentasikan merk dapat berupa 

sederhana, kompleks dan juga repersentasi dari wujud alami suatu objek. 

           

Gambar 2.56. Abstract 
(www. https://99designs.com /tips/types-of-logos/ 2019) 

Perancangan Kampanye Sosial..., Patrick, FSD UMN, 2019



46 

 

e. Nonrepresentational, logo yang tidak merepresentasikan apapun dan tidak 

berhubungan dengan objek yang ada. 

 

Gambar 2.57. Nonrepresentational 
(www. https://99designs.com /tips/types-of-logos/ 2019) 

 

f. Character icon, logo yang diasosiasikan dengan karakter pada merk. 

 

Gambar 2.58. Character Icon 
(www. https://99designs.com /tips/types-of-logos/ 2019) 

g. Combination, kombinasi dari kata dan simbol. 

 

Gambar 2.59. Combination 
(www. https://99designs.com /tips/types-of-logos/ 2019) 

h. Emblem, kombinasi dari visual dan teks yang tidak dapat dipisahkan. 
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Gambar 2.60. Emblem 
(www. https://99designs.com /tips/types-of-logos/ 2019) 

2.12 Kampanye  

Kampanye menurut Barnard & Parker (2012), adalah serangkaian kegiatan 

komunikasi terencana yang ditujukan kepada penerima pesan mengenai infomasi 

yang hendak disampaikan dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif. 

Sedangkan, menurut Venus (2018), kampanye adalah bentuk komunikasi yang 

direncanakan dengan tujuan memberikan gagasan dan pesan untuk mempengaruhi 

publik. 

2.12.1 Prinsip Kampanye 

Menurut buku Campaigning It ! Achieving Success Through Commnucation, ada 

tujuh prinsip dalam kampanye, prinsip tersebut antara lain yaitu: (Barnard & 

Parker, 2012, hlm. 26-27). 

1. “Sebab” menjadi inti dari sebuah kampanye. Maka itu setiap 

kampanye  bertujuan mengajak audiens untuk berubah (dari segi sikap, 

perilaku dan kebiasaan), baik  secara individu maupun sosial ke arah 

yang lebih baik. 

2. Mengetahui penerima pesan apakah sesuai dengan tema kampanye 

yang sedang dijalankan. 
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3. Kampanye yang dilaksanakan bersifat naratif, hal ini bertujuan untuk 

mempermudah penerima pesan dalam memahami dan menerima 

pengaruh dari pesan melalui cerita naratif yang hendak disampaikan. 

4. Cerita menarik dalam kampanye harus tersusun, terurut dan 

direnacanakan serta membuat cerita tersebut dapat mempegaruhi 

perasaan dari penerima pesan agar pesan yang disampaikan dapat 

diterima secara berkesan. 

5. Perencanaan dalam kampanye yang rinci akan mempengaruhi terhadap 

respon yang akan dihasilkan oleh penerima pesan, dan sebagai 

pembuat kampanye seharusnya perencanaan dapat dibuat secara 

fleksibel dan adaptif sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang 

terjadi. 

6. Umpan balik dari sebuah kampanye merupakan nyawa dari sebuah 

kampanye, yang berarti respon dari penerima pesan perlu untuk 

dipantau secara berkala misal dapat berupa pertanyaan dari audiens. 

7. Kampanye yang sudah diselesaikan dapat diaplikasikan dalam 

keseharian. 

2.12.2 Jenis Kampanye 

Jenis-jenis kampanye menurut Larson dalam Venus (2018), “Manajemen 

Kampanye Panduan Teoretis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye 

Komunikasi Publik”. Kampanye terbagi atas tiga jenis : 
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1. Kampanye Produk 

Kampanye jenis ini lebih menekankan pada proses promosi/ pemasaran 

suatu produk/jasa yang  ditawarkan oleh perushaan untuk menarik banyak 

konsumen untuk membeli produk/jasa yang ditawarkan. 

2. Kampanye Kandidat  

Kampanye yang bertujuan untuk kepentingan dalam politik, misal dalam 

pemilu, pemilihan calon legislatif hingga kampanye pemilihan calon 

presiden dan wakil presiden yang bertujuan untuk menarik perhatian 

masyarakat untuk mendukung calon pilihannya karena faktor-faktor 

seperti program kerja yang akan dilaksanakan, serta visi misi yang bagus. 

3. Kampanye Gagasan/ Perubahan Sosial  

Kampanye yang bertujuan untuk membuat masyarakat luas sadar dan peka 

dalam menghadapi permasalahan sosial yang terjadi, dengan 

menyampaikan pesan yang bersifat persuasif yang bertujuan untuk 

mengarah ke kehidupan yang lebih baik. Kampanye jenis ini bertujuan 

untuk mengarah ke perubahan sosial. Misal kampanye HIV/AIDS, 

narkoba, cara menghadapi penyakit, pelestarian lingkungan, kesehatan dan 

lain-lainnya.  

2.12.3 Tujuan Kampanye 

Tujuan kampanye menurut buku Campaigning It ! Achieving Success Through 

Commnucation, adalah untuk menciptakan suatu perubahan melalui pesan yang 

disampaikan kepada penerima dengan metode dan cara yang telah disesuaikan dan 
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direncanakan agar sesuai dengan target yang dituju (Barnard & Parker, 2012, 

hlm.11). 

2.12.4 Media Kampanye 

Menurut Ruslan (2013) dalam “Kiat dan Strategi Public Relations”, media 

kampanye didefinisikan sebagai sarana/perantara penyampai pesan dan target 

audiens dalam menyampaikan pesannya. Media yang digunakan dalam kampanye 

antara lain sebagai berikut (Hlm. 29-31): 

1. Media Umum 

Media yang digunakan orang-orang secara umum untuk saling 

berkomunikasi, contohnya adalah surat. 

2. Media Massa 

Media yang memiliki dampak serentak dan jangkauan luas kepada target 

yang dituju. Contohnya seperti majalah, koran, tabloid, dan media 

elektronik. 

3. Media Khusus  

Media yang memberikan identitas pada suatu perusahaan/organisasi yang 

bersangkutan dengan kampanye misal dari iklan, logo, nama perusahaan 

dan produk yang digunakan sebagai alat promosi. 

4. Media Internal 

Media yang digunakan untuk komunikasi namun tidak bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan (non komersil). Media internal ini dibagi menjadi 

beberapa jenis, seperti: 
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a. House Journal, seperti profil perusahaan, majalah bulanan, laporan 

tahunan perusahaan dan tabloid. 

b. Printed Materials, seperti kop surat, pamphlet, booklet, kartu nama, 

memo dan kalender. 

c. Spoken dan Visual Words, seperti audio visual, tape record, video 

record, broadcasting media dan slide film. 

2.12.5 Teknik Kampanye 

Menurut Ruslan (2013), dalam praktiknya, ada 7 (tujuh) jenis teknik kampanye, 

antara lain yaitu: 

1. Partisipasi  

Teknik yang menekankan kepada minat target audiens untuk ikut serta 

dalam komunikasi yang disampaikan, yang bertujuan agar terciptanya 

rasa saling pengertian, kerja sama, serta toleransi. 

2. Asosiasi 

Teknik yang mengangkat tema kampanye dari fenomena/tren yang 

sedang terjadi di masyarakat, yang bertujuan untuk membuat 

kampanye teresbut menjadi lebih menarik bagi masyarakat. 

3. Integratif 

Teknik yang bertujuan untuk kepentingan bersama, sehingga sang 

penyampai pesan (komunikator) bisa menyatu dengan target audiens 
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(komunikan), agar kampanye ini tidak terlihat untuk kepentingan suatu 

perusahaan/organisasi. 

4. Teknik Ganjaran 

Teknik kampanye yang menggunakan ganjaran seperti janji akan 

memberikan hadiah dan juga bisa berupa manfaat serta 

ancaman/peringatan. 

5. Teknik Penataan Patung Es 

Teknik yang menekankan kepada penataan dan penyampaian pesan 

yang sedemikian rupa sehingga dapat diterima dengan baik dan mudah 

oleh  target audiens. 

6. Empati 

Teknik kampanye yang menempatkan posisi kampanye terssebut 

sebagai penyampai pesan, namun juga ikut merasakan apa yang 

dirasakan oleh target audiens, yang bertujuan untuk meraih sisi 

emosional khususnya empati, sehingga akan muncul rasa peduli dari 

target audiens. 

7. Koersi/Paksaan 

Teknik kampanye yang menekankan paksaan pada target audiensnya, 

agar kampanye yang disampaikan dapat didengarkan dengan segala 

kondisi 
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2.12.6 Teknik Komunikasi dalam Kampanye 

Sugiyama dan Andree (2010) berpendapat bahwa teknik komunikasi yang dapat 

digunakan dalam sebuah iklan/kampanye untuk menarik perhatian audiens dikenal 

sebagai, AISAS, yaitu teknik komunikasi yang disempurnakan dari pendahulunya 

yaitu teknik tradisional AIDMA (Attention, Interest, Desire, Memory, Action). 

AISAS merupakan teknik komunikasi yang teridiri dari: 

1. A, Attention, meupakan proses yang dilakukan untuk menarik perhatian 

audiens lewat penjelasan barang, jasa, dan iklan. 

2. I, Interest, proses ketika timbul ketertarikan audiens akan barang, jasa atau 

dan iklan yang ditayangkan tersebut. 

3. S, Search, audiens mencari informasi-informasi mengenai ketertarikannya 

akan produk, jasa dan iklan yang telah dilihat lewat keluarga, teman, 

internet, blog, situs pembanding dan lainnya. 

4. A, Action, audiens melakukan kegiatan yang diharapkan, berupa membeli 

barang, menggunakan jasa, hingga melakukan gagasan yang disarankan.  

5. S, Share, berbagi pengalaman dengan audiens lainnya mengenai barang, 

jasa, dan gagasan baik secara mulut ke mulut maupun lewat internet, 

media sosial. 
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Gambar 2.61. Model Komunikasi AISAS 

(www.bbaa.or.jp, 2014) 

2.13.7 Penyampaian Pesan pada Kampanye 

Dalam penyampaian pesan terhadap audiens yang Shimp dan Andrew (2012) 

berpendapat ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan agar pesan yang 

hendak disampaikan dapat diterima, yaitu dengan cara-cara berikut (Hlm. 310): 

a. Humor, yaitu penyampaian pesan pada iklan/kampanye dengan 

menampilkan unsur-unsur berbau humor seperti candaan yang membuat 

konten yang dibahas menjadi lebih ringan dan dapat diterima oleh audiens 

dengan lebih mudah. 

b. Ketakutan, penyampaian pesan yang digunakan pada iklan/kampanye 

biasanya tanpa menampilkan merk dari iklan/kampanye tersebut dengan 

tujuan untuk memancing reaksi negatif dan memotivasi audiens untuk 

tidak melakukan hal-hal buruk dengan menampilkan konsekuensi yang 
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akan terjadi dari kegiatan seperti misal mabuk, merokok, makan makanan 

tidak sehat dan mengemudi tanpa sabuk pengaman. 

c. Rasa bersalah, biasanya penyampaian pesan ini digunakan pada 

iklan/kampanye yang bertujuan untuk memancing reaksi negatif dari 

audiens dengan tujuan memotivasi audiens ke arah yang lebih baik 

(seseorang akan merasa bersalah apabila merasa tidak bertanggung jawab, 

melanggar aturan, bahkan merusak nilai yang diyakininya.), misal dengan 

menggunakan produk/saran tertentu yang disampaikan dari 

iklan/kampannye.  

d. Sex, pendekatan pesan pada iklan/kampanye ini bertujuan untuk 

menyampaikan pesan secara terang-terangan dengan menggunakan 

pria/wanita sebagai modelnya biasanya dengan tujuan membangkitkan 

gairah dan perhatian dari audiens terhadap pesan yang hendak 

disampaikan. Misal pada iklan kosmetik, kendaraan, minuman ringan 

dengan menampilkan model dengan berpakaian minim. 

e. Pesan sumblimial dan simbolis, biasanya pendekatan dengan pesan ini 

digunakan pada iklan/kampanye dilakukan dengan menggunakan 

perumpamaan/analogi untuk menyampaikan pesannya dengan menyentuh 

pikiran bawah sadar audiens untuk menggunakan produk, jasa. Seperti 

iklan rokok yang tidak menampilkan produk rokoknya namun lebih ke 

sensasi yang didapat dari rokok tersebut. 
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2.13 Pengertian Asuransi 

Dalam KBBI lewat kbbi.web.id, asuransi/pertanggungan diartikan sebagai 

perjanjian pihak pertama sebagai yang berkewajiban untuk membayar iuran dan 

pihak kedua yang bertanggung jawab dalam memberikan jaminan sesuai dengan 

perjanjian yang telah dibuat  seandainya terjadi sesuatu kepada pihak pertama. 

Menurut Ototritas Jasa Keuangan (OJK) lewat buku “Seri Literasi Keuangan 

Perguruan Tinggi: Perasuransian”, asuransi diartikan sebagai bentuk pengalihan 

risiko pihak tertanggung dengan membayar premi kepada pihak penanggung, 

pihak penanggung berwajib untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan 

perjanjian jika pihak tertanggung mengalami risiko (hlm.22). 

Unsur-unsur yang terdapat pada asuransi antara lain: 

1. Pengalihan risiko dari tertanggung (nasabah) ke penanggung (perusahaan 

asuransi). 

2. Tertanggung wajib membayar premi. 

3. Penanggung wajib membayar ganti rugi. 

4. Sesuai dengan persyaratan dan perjanjian yang ada pada polis. 

2.13.1 Jenis-Jenis Asuransi  

Menurut Ototritas Jasa Keuangan (OJK) (2016) asuransi berdasarkan jenisnya 

asuransi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
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1. Asuransi Umum,asuransi yang ditujukan untuk memberikan jaminan 

apabila terjadi risiko kerugian pada harta benda (baik harta bergerak 

maupun tidak bergerak), serta memberikan jaminan berupa tanggung 

jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian. Contoh 

asuransi umum seperti asuransi kendaraan, asuransi mikro, asuransi 

properti, asuransi kesehatan, asuransi pertanian, asuransi kebakaran. 

2. Asuransi Jiwa, asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dalam 

bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau orang yang 

hidupnya dipertanggungkan. Tujuan asuransi jiwa adalah menanggung 

risiko finansial yang tak terduga akibat meninggalnya seseorang atau 

hidupnya terlalu lama. Terdapat juga jaminan yang dapat ditambahkan 

dari polis utama asuransi jiwa seperti asruansi kesehatan dan asuransi 

kecelakaan, yang seringkali disebut dengan rider. 

2.13.2 Jenis Asuransi Jiwa 

Jenis asuransi jiwa menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) (2016) 

dapat dibagi menjadi empat yaitu: 

1. Asuransi Jiwa Berjangka (Term Life Insurance), yaitu asuransi jiwa yang 

memberikan pertanggungan apabila terjadi risiko pada jangka waktu 

tertentu, biasa disebut dengan jangka waktu polis (policy term). 

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life Insurance), yaitu asuransi jiwa 

yang memberikan pertanggungan kepada nasabah jika terjadi risiko 

meninggal dunia dengan jangka waktu seumur hidup selama polis berlaku. 

Perancangan Kampanye Sosial..., Patrick, FSD UMN, 2019



58 

 

3. Asuransi Jiwa Dwiguna (Ednownment Insurance), yaitu asuransi jiwa 

yang memberikan dua manfaat yaitu pertanggungan (pemberian santunan) 

apabila terjadi risiko meninggal dalam jangka waktu pertanggungan dan 

jika tertanggung masih hidup saat kontrak selesai, pihak penanggung akan 

membayarkan uang habis kontrak. 

4. Asuransi Jiwa Unit Link, yaitu asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat 

yaitu perlindungan terhadap tertanggung jika terjadi risiko dan nilai tunai 

yang bervariasi. 

2.13.3 Data Mengenai Asuransi Jiwa 

Tabel 2.1. Pertumbuhan Tertanggung Asuransi jiwa (Diluar Produk Asuransi Kesehatan 

dan Asuransi Kecelakaan Diri).  

(Buku Statistik Perasuransian 2017, OJK) 

 

Tahun 

Jumlah 

Tertanggung 

Awal Tahun 

Pertambahan 

Tertanggung 

Baru 

Pengurangan 

Tertanggung  

 

Surplus 

Tertanggung 

Jumlah 

Tertan

ggung 

Akhir 

Tahun 

      

2013 27,258,360 30.764.002 17.486.600 12,917,402 

40.175.

762 

2014 42,963,762 14.944.626 11.259.334 3,685,292 

46.649.

054 

2015 40,820,335 22.038.980 19.797.128 2,241,851 

43.062.

186 

2016 38,022,425 19.583.940 19.200.151 384,789 

38,407.

214 

2017 36,920,461 15.942.093 13.281.019 2,661,074 

39.581.

535 
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Data diatas merupakan pertumbuhan tertanggung asuransi jiwa periode 

2013–2017, pertumbuhan tertanggung asuransi diluar produk asuransi jiwa, yaitu 

kesehatan dan asuransi kecelakaan diri tersebut bersifat fluktuatif setiap tahunnya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tertanggung asuransi jiwa,   

seperti pihak tertanggung yang meninggal (death), habis kontrak (maturity), 

pemutusan kontrak (lapse), dan penyebab lain – lainnya. Jumlah tertanggung yang 

paling rendah ada di tahun 2015, dibandingkan dengan jumlah tertanggung paling 

banyak ada di tahun 2014, dengan rata – rata pertumbuhan tertanggung setiap 

tahunnya sebesar 4,307,081 jiwa.  

Untuk pertambahan tertanggung baru asuransi jiwa periode 2013–2017, 

juga mengalami fluktuatif tiap tahunnya namun lebih cenderung menurun dalam 

periode tersebut. Seperti pada data diatas, jumlah pertambahan pertanggungan 

baru asuransi jiwa periode 2013–2017 paling banyak ada di tahun 2013. 

Sedangkan pertambahan pertanggungan baru paling sedikit ada di tahun 2014. 

Dengan rata–rata pertambahan tertanggung baru diluar produk kesehatan dan 

kecelakaan diri sebesar 20,654,928 jiwa per tahunnya.  

Tabel 2.2. Jumlah Pendapatan Premi Asuransi Jiwa (Dalam Triliun Rupiah) 

(Statistik Perasuransian 2015, Buku Statisik Perasuransian 2017, , Statistik Asuransi Desember 

2018, OJK) 

Tahun 

 

 

Pendapatan Premi Asuransi jiwa (Dalam Triliun  

Rupiah) 

2013 

 

106,030,686 

2014 

 

104,492,988 

2015 

 

126,860,417 

2016 

 

157,728,271 
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2017 

 

183,332,684 

2018 

 

186,047,238 
 

Tabel 2.3. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa (Dalam Triliun 

Rupiah) 

Statistik Perasuransian 2015, Buku Statisik Perasuransian 2017, Statistik Asuransi Desember 

2018, OJK)  

Periode  

Kenaikan/Penurunan Pertumbuhan Pendapatan 

Premi Asuransi Jiwa ( Dalam %) 

2013 - 2014 -1,4% 

2014 - 2015 21,4% 

2015 - 2016 24,3% 

2016 - 2017 16,2% 

2017 - 2018 1,5% 

 

Dari sisi pendapatan premi asuransi jiwa dari data OJK lewat “Buku 

Statistik Perasuransian 2017”, dan” Statistik Asuransi dari periode per Desember 

2018”, pada 2016 dengan pendapatan premi sebesar 157,728,271 triliun rupiah, 

2017 sebesar 183,332,684 triliun rupiah serta Desember 2018 sebesar 

186,047,238 triliun rupiah menunjukan bahwa pendapatan asuransi jiwa 

cenderung mengalami kenaikan. Namun target yang ditetapkan AAJI di tahun 

2018 yaitu pendapatan sebesar  221,6 triliiun rupiah, namun yang terealisasi 

adalah 186,047,328 triliun rupiah dengan target pertumbuhan pendapatan asuransi 

jiwa yang lewat ketua Asosisasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Hendrisman 

Rahim yang didapat dari keuangan.kontan.co.id adalah 20–30% berdasarkan 

pencapaian yang pernah terjadi di tahun sebelumnya, sebagai catatan hanya di 

tahun 2015 (periode 2014 – 2015) dengan pertumbuhan 21,4% dan di tahun 2016 

(periode 2015 – 2016) dengan pertumbuhan pendapatan 24,3%.  
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Tabel 2.4 Total Klaim Asuransi Berdasarkan Jenis usahanya periode 2013-2017 (Dalam 

Triliun Rupiah).  

(Buku Statistik Perasuransian 2017) 

 

Berikut adalah data klaim asuransi jiwa dari sisi klaim berbanding dengan jenis 

usahanya, tahun 2013 – 2017. Dalam “Buku Statistik Asuransi 2017”, dari data 

tersebut klaim usaha asuransi jiwa memiliki proporsi yang besar dibandingkan 

dengan usaha asuransi lainnya. Meskipun pada 2014 mengalami penurunan 

namun jumlah klaim cenderung naik pada tahun-tahun berikutnya 

2.11.4 Manfaat dan Tujuan Memiliki Asuransi Jiwa 

Dalam praktiknya menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) (2015) 

dalam buku “Hidup Cerdas Dengan Asuransi Jiwa”, asuransi jiwa memiliki tujuan 

dan manfaatnya, yaitu sebagai berikut 

Tujuan dari memiliki asuransi jiwa adalah untuk menanggung beban 

keuangan/finansial yang terjadi secara tak terduga akibat risiko yang akan 

dihadapi. 

Tahun 

 

 

Asuransi Umum dan  

Reasuransi 

Asuransi 

Jiwa 

Asuransi 

Sosial 

Asuransi 

Wajib 

2013 

 

21,59 75,20 4,71 14,80 

2014 

 

27,93 71,82 56,66 7,01 

2015 

 

33,22 82,83 75,00 6,70 

2016 

 

34,19 96,19 86,81 10,16 

2017 

 

35,26 118,58 109,64 12,13 
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Sedangkan manfaatnya adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan rasa aman, menghindarkan dari kerugian finansial akibat 

risiko. 

b. Pendistribusian biaya dan manfaat, penyesuaian biaya premi dengan risiko 

pertanggungan. 

c. Memberikan kepastian, mengurangi konsekuensi dari keadaan yang 

merugikan 

d. Sarana menabung. 

e. Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko, pihak penanggung yang 

menerima dan membayar kerugian akibat risiko. 

f. Membantu kegiatan usaha tertanggung. 

g. Sebagai jaminan kredit. 
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