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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Stratifikasi Sosial 

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada lapisan-lapisan yang memiliki kedudukan 

bertingkat dari bawah ke atas. Pelapisan sosial ini disebut stratifikasi sosial. 

Pitirim A. Sorokin (1954), mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah 

pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat 

(hierarki). Istilah stratifikasi berasal dari kata stratum (jamaknya adalah strata, 

yang berarti lapisan). Manifestasi dari gejala stratifikasi sosial adalah adanya 

kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Dasar dan inti lapisan-

lapisan dalam masyarakat itu adalah karena tidak adanya keseimbangan dalam 

pembagian hak-hak, kewajiaban dan tanggung jawab, serta dalam pembagian 

nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara para anggota masyarakat (Sajogyo, 

198:61). 

Sorokin mengatakan bahwa gejala ini adalah sebagai suatu ciri yang tetap 

dan umum bagi setiap masyarakat yang hidup teratur (organized). Barang siapa 

yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak, dianggap 

oleh masyarakat bahwa mereka berkedudukan dalam lapisan atas. Mereka yang 

hanya sedikit sekali atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga 

tersebut, dalam pandangan masyarakat mereka mempunyai kedudukan yang 

rendah. Biasanya golongan yang berada dalam lapisan atas itu tidak hanya 
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memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, tetapi 

kedudukan yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya mereka yang memiliki uang 

banyak. 

Max Weber seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman 

(Svalastoga, 1989:12) membedakan empat sistem tingkatan sosial, di mana anak 

jalanan berada pada tingkatan sosial paling bawah, yaitu sebagai berikut:  

1. Tingkatan kekayaan yang menimbulkan kelas-kelas kekayaan. Kelas atas 

adalah orang yang hidup dari hasil kekayaannya. Kelas bawah adalah orang 

yang terbatas kekayaannya atau mereka sendiri mungkin menjadi milik orang 

lain.  

2. Tingkatan menurut kekuatan ekonomi yang menimbulkan kelas-kelas 

pendapatan : kelas atas adalah bankir, pemodal; kelas bawah adalah buruh.  

3. Tingkatan yang tercermin menurut kekayaan dan pendidikan : kelas atas 

adalah orang kaya dan berpendidikan tinggi.  

4. Tingkatan status sosial : kelas atas adalah orang yang memiliki gaya hidup 

yang paling dapat diterima, berpendidikan tinggi, dan memegang posisi 

dengan gengsi sosial yang tinggi pula, serta anak keturunan orang yang 

berstatus sosial tinggi itu. 

 

Lebih lanjut Weber (Svalastoga, 1989:12) membedakan empat faktor yang 

menentukan status sosial, sebagai berikut:  

1. Gaya hidup atau cara hidup (Lubensfuhrungsart).  
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2. Pendidikan atau latihan formal berkenaan dengan kemampuan, sikap dan 

aktivitas.  

3. Asal-usul keturunan.  

4. Gengsi pekerjaan.  

Weber pun mengemukakan bahwa perkawinan dan kesepadanan 

(commensalism) adalah ciri yang paling nyata dari persamaan status (weber, 

1925:177-178). 

 

2.2. Faktor Urbanisasi 

Proses urbanisasi dapat menyangkut dua aspek, yaitu berubahnya masyarakat desa 

menjadi masyarakat kota dan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Penyebab 

terjadinya urbanisasi ke suatu tempat antara lain (Bambang, 2006:115-117) :  

1. Tujuan urbanisasi menjadi pusat pemerintahan atau menjadi ibu kota.  

2. Daerah tersebut letaknya sangat strategis untuk usaha-usaha perdagangan dan 

perniagaan.  

3. Timbulnya industri yang memproduksi barang-barang atau jasa-jasa di daerah 

tersebut. 

Kota-kota di Indonesia yang menjadi tujuan sebagian besar urbanisasi, 

yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang. Penyebab urbanisasi 

secara umum digolongkan dalam dua hal, yaitu faktor pendorong dari desa (push 

factor) dan faktor penarik dari kota (pull factor).  

1. Faktor pendorong dari desa antara lain kurangnya lapangan kerja di desa 

sehingga banyak tenaga produktif yang pindah ke kota, pemilikan tanah di 
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desa semakin sempit sehingga tanah garapan petani hanya sedikit, kurangnya 

sarana dan prasarana di desa, seperti pendidikan, hiburan, dan rekreasi, serta 

adanya pengangguran tidak kentara.  

2. faktor penarik dari kota antara lain fasilitas dan pelayanan di kota lebih bayak 

dan lengkap sehingga menjdi daya tarik bagi orang desa, lapangan pekerjaan 

di kota cukup banyak sehingga mudah mencari nafkah, dan upah kerja di kota 

lebih tinggi dari pada di desa. 

Sebagai suatu gejala sosial yang terjadi di wilayah perkotaan, urbanisasi 

tentunya membawa pengaruh bagi wilayah perkotaan sebagai daerah tujuan para 

urbanisan maupun bagi wilayah desa yang ditinggalkan oleh penduduknya. 

Pengaruh atau dampak negatif urbanisasi bagi daerah perkotaan adalah :  

1. Timbulnya daerah pemukiman kumuh (slum area) yang sangat tidak layak 

huni. Beberapa lokasi pemukiman kumuh antara lain di kolong jembatan, 

sepanjang rel kereta api, dan di pinggir sungai.  

2. Pertumbuhan penduduk di kota semakin cepat.  

3. Demoralisasi atau kemerosotan moral.  

4. Jumlah tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih di kota semakin 

meningkat.  

5. terjadinya ketegangan sosial karena perbedaan latar belakang antara orang 

desa dengan ciri kekeluargaan dan gotong royong, serta orang kota dengan 

ciri materialis dan individualis. 
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Pada masa pembangunan Ibu Kota di tahun 1960-an terjadi urbanisasi 

yang tak terbendung (Tim Narasi, 2005:38). Ali Sadikin menjabat Gubernur DKI 

Jakarta selama 2 periode, terhitung sejak tahun 1966-1977, dan pada akhir masa 

jabatannya tahun 1977 dia meninggalkan uang di kas daerah sebesar Rp 89,5 

miliar. Tak hanya kas negara, begitu juga dengan jalan-jalan yang mulus, 

penambahan ratusan sarana pendidikan dan kesehatan, terminal bus, pasar 

tradisional hingga pertokoan yang modern, dan beberapa bangunan utama yang 

dapat dinikmati sekaligus sebagai simbol kota Jakarta pada saat itu hingga kini. 

Pembangunan yang besar-besaran ini menyerap banyak pendatang dari 

pedesaan yang tergiur bekerja di ibukota karena menganggap Jakarta sebagai 

tempat yang baik untuk mengadu nasib. Sebagian berhasil; namun, sebagian lagi 

yang tidak memiliki keterampilan kerja dan pendidikan yang rendah menjadi 

masalah sosial di Jakarta, seperti kuli, pemulung, dan pedagang asongan. 

masyarakat kelas bawah lainnya yang memiliki penghasilan tidak tetap seperti 

gelandangan dan pengemis (GEPENG). 

 

2.3. Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan  

Menurut Departemen Sosial R.I., gelandangan adalah orang-orang yang hidup 

dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam 

masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang 

tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan 

pengemis adalah orang-orang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka 
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umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang 

(Depsos RI, 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya 

untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah 

atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya (Depsos RI 1995). 

Batasan umur anak jalanan adalah 0-18 tahun, sebagaimana pengertian anak 

menurut UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun , termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.  

Berdasarkan hasil kajian lapangan, secara garis besar anak jalanan 

dibedakan dalam tiga kelompok (Surbakti dkk.,1997) :  

1. Children on the street / anak-anak yang turun ke jalanan, yakni anak-anak 

yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak di jalan, tetapi 

Gambar 2.1. Gelandangan dan Pengemis  

(Sumber: http://rehsos.kemsos.go.id/) 
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masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua mereka. Sebagian 

penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu 

memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan 

kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh 

kedua orang tuanya.  

2. Children of the street / anak-anak yang ada di jalanan, yakni anak-anak yang 

berpartisipasi penuh dijalankan, baik secara social maupun ekonomi. 

Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, 

tetapi frekwensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka 

adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan atau lari dari 

rumah.  

3. Children from family of the street / anak-anak dari keluarga yang ada di 

jalanan, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan. 

Meski anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, 

tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lai 

dengan segala resikonya (Blanc & Associate, 1990;Irwanto dkk,1995; Taylor 

& Veale, 1996). Salah satu cirri penting dari kategori ini adalah 

pemampangan kehidupan jalanan sejak masih bayi bahkan sejak masih dalam 

kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai 

kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran 

sungai walau secara kwantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti. 
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2.4. Kampanye 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye artinya gerakan (tindakan) 

serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya); kontes yang 

dilaksanakan oleh beberapa organisasi polotik atau beberapa calon yang bersaing 

memperebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan 

dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara. 

Menurut Yongky Safanayong (2006:71), seorang Guru Besar Desain 

Komunikasi Visial Universitas Pelita Harapan, kampanye adalah suatu kegiatan 

promosi, komunikasi atau rangkaian pesan terencana yang khususnya spesifik 

atau untuk memecahkan masalah kritis, bisa masalah komersial, bisa juga masalah 

non komersial, seperti masalah sosial, budaya, politik, lingkungan hidup/ekologi. 

Pada tingkat yang paling umum, kampanye dapat dipahami sebagai 

metode dan teknik yang terbaik bagi aktivitas pengiriman dan pertukaran 

Gambar 2.2. Anak Jalanan  

(Sumber: http://www.radar-bogor.co.id/) 
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informasi yang bertujuan untuk membujuk dan memobilisasi khalayak sasaran (to 

be understood as organized efforts to inform, persuade, and mobilize). 

Alo Liliweri (2011:676-677) menjelaskan, kampanye merupakan kegiatan 

komunikasi publik yang dilakukan secara berencana yang bertujuan untuk:  

1. Memobilisasi dan melibatkan orang-orang untuk terlibat dalam 

menyebarluaskan informasi tertulis melalui media atau media tidak tertulis 

(langsung dengan publik) untuk mencegah dan mendorong sikap individu 

atau publik untuk melakukan suatu tindakan tertentu demi kesejahteraan 

individu maupun publik pada umumnya.  

2. Memberikan tekanan kepada para pemegang kekuasaan atau kewenangan dari 

para pembuat keputusan (pressurising decision makers) untuk mencari solusi 

yang bermanfaat bagi kesejahteraan individu atau publik pada umumnya.  

3. Menginformasikan dan memberikan pendudukan kepada individu atau 

publik.  

4. Melakukan perubahan terhadap perilaku dan sikap demi kesejahteraan hidup.  

5. Mempersuasi orang-orang untuk mengerti, memahami, dan melakukan suatu 

tindakan tertentu. 

Kita mengenal  sangat banyak variasi tipe kampanye, yang bisa saja antara 

satu tipe kampanye dan tipe kampanye lain sangat eksklusif dan bahkan mungkin 

tunpang-tindih. Meskipun ada begitu banyak versi namun sekurang-kurangnya 

dikenal dua tipe kampanye berdasarkan tujuan, yaitu: 

1. Indivudual behavior change campaigns atau kampanye perubahan perilaku 

indivudu; Individual behavior change campaigns atau kampanye perubahan 
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perilaku individu. Sering disebut public information (informasi publik) atau 

public education campaigns (kampanye pendidikan publik). Tujuan 

kampanye ini adalah mengubah perilaku individu yang “kurang berkenan” 

dan menganjurkan perilaku baru yang dianjurkan. Contoh tipe kampanye ini 

adalah kampanye pencegahan merokok, meminum alkohol, pemakai obat 

aditif atau narkoba, seks bebas, penularan virus HIV/AIDS, dan penyakit 

menular.   

2. Public will campaigns atau yang sering disebut value atau attitude 

campaigns. (Dungan & Seaver, 1999; Henry & Rivera, 1998.). Public Will 

Campaigns atau yang sering disebut value atau attitude campaigns adalah 

kampanye yang bertujuan untuk mengubah kebijakan publik yang 

menekankan pada mobilisasi tindakan publik dalam rangka mengubah 

kebijakan umum. Sering kampanye ini juga bertujuan menciptakan kemauan 

publik untuk menolak atau menerima suatu kebijakan yang merugikan 

kepentingan publik. (Weiss & Tschirhart, 1994; Dungan & Seaver, 1999; 

Coffman, 2002b; Dorfman et al., 2002.) 

Sebagai catatan, kampanye komunikasi publik umumnya terfokus pada 

usaha untuk menciptakan kesadaran publik termasuk memotivasi para pejabat 

publik untuk membuat keputusan dalam kebijakan dan tindakan demi kepentingan 

publik. Kampanye publik juga berfungsi untuk melegitimasi atau membuat 

menjadi penting suatu masalah sosial dimata publik agar publik termotivasi untuk 

berpartisipasi dalam kebijakan untuk membuat perubahan sosial. 
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Media yang dapat digunakan untuk kampanye adalah sebagai berikut 

(Safanayong, 2006) : 

1. Poster 

2. Advertising yang meliputi, majalah (trade, profesional), TV, radio, surat 

kabar, billboards, transit 

3. Promosi yang meliputi, penawaran spesial, diskon, potongan, insentif, undian, 

publisitas, periklanan promosi 

4. Public relations yang meliputi, event, publisitas event, news release, 

newsletter 

5. Internet/interctive yang meliputi, websites, internet advertising, search engine 

marketing, customer relationship marketing, online & CD-ROM Interactive 

Programs and Games 

6. Direct marketing yang meliputi, database marketing, direct mail (letters, 

cards, dimensional mailers), fulfillment (mailing information or merchandise) 

7. Selebaran / pamphlet / flyer 

Pendekatan peran media sesuaikan dengan sasaran, waktu, pertimbangan 

kreatif dan anggaran. 

8. Penjadwalan + anggaran 

2.5. Ilustrasi 

Ilustrasi adalah teknik yang penulis pakai dalam proyek kampanye ini. Menurut 

Rakhmat Supriyono (2010:51), pengertian ilustrasi secara umum adalah gambar 

atau foto yang bertujuan menjelaskan teks dan sekaligus menciptakan daya tarik. 

Adanya ilustrasi dimaksudkan untuk memperjelas informasi atau pesan dan 
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sekaligus sebagai alat untuk menarik perhatian pembaca (attention grabber). 

Dalam  proyek Tugas Akhir ini, ilustrasi dibuat untuk menarik perhatian target 

kampanye untuk turut mengambil bagian dalam gerakan “Stop Beri Uang! Mari 

Jadi Sahabat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Desain Komunikasi Visual 

Menurut Rakhmat Supriyono (2010:56), Desain Komunikasi Visual termasuk 

dalam disiplin ilmu yang mempelajari konsep komunikasi menggunakan elemen-

elemen visual, serta mempelajari teknik dan media penyampaian pesan sehingga 

pesan atau informasi dapat diterima pembaca, dengan mudah dan menyenangkan. 

 

Gambar 2.3. Contoh Ilustrasi  

(Sumber: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/) 
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Elemen-elemen desain berikut sudah tidak asing lagi di mata dan hampir setiap 

hari kita jumpai, sebagi berikut (Supriyono, 2010:57-85):  

1. Garis (line) 

 Secara sederhana, garis dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu benda. Garis 

tidak memiliki kedalaman, hanya memiliki ketebalan dan panjang. 

2. Bidang (shape) 

 Bidang yaitu segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. 

Bidang dapat berupa bentuk geometris (lingkaran, segitiga, segiempat, elips, 

setengah lingkaran, dan sebagainya) dan nentuk yang tak beraturan. 

3. Warna (color) 

 Warna merupakan salah satu elemen visual yang dapat dengan mudah 

menarik perhatian pembaca. Dalam seni rupa, warna dapat dilihat dari tiga 

dimensi, yaitu: 

a. Hue yaitu pembagian warna berdasarkan nama-nama warna, seperti 

merah, biru, hijau, kuning, dan seterusnya. 

b. Value yaitu terang gelapnya warna. 

c. Intensity yaitu tingkat kemurnian atau kejernihan warna. 

4. Gelap-Terang (value) 

 Perbedaan nilai gelap-terang dalam desain grafis disebut value. Kontras 

value bersifat relatif, sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan elemen-

elemen lain disekitarnya. 
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5. Tekstur (texture) 

 Tekstur adalah nilai raba atau halus-kasarnya suatu permukaan benda. 

Dalam senirupa, khususnya desain grafis, tekstur dapat bersifat nyata dan 

dapat pula tidak nyata (tekstur semu). Karya desain grafis umumnya dicetak 

di atas kertas halus, seperti HVS, art paper, ivory, dan lain-lain. 

6. Ukuran (size)  

 Dalam mendesain, Besar-kecilnya elemen visual perlu diperhitungkan 

secara cermat sehingga desain komunikasi visual memiliki nilai kemudahan 

baca (legibility). Ukuran huruf untuk judul, sub judul, dan teks sebaiknya 

diperhitungkan agar mempermudah pembaca dalam memilih informasi yang 

perlu dibaca atau dilihat terlebih dahulu. begitu pula dengan foto atau 

elemen visual yang lain. 

2.7. Psikologi Warna 

Warna adalah salah satu elemen visual yang dapat dengan mudah menarik 

perhatian pembaca. Sebagai contoh, desain publikasi yang menggunakan warna-

warna lembut dapat menyampaikan kesan lembut, tenang, dan romantik.warna-

warna yang kuat dan kontras dapat memberi kesan dinamis dan cenderung meriah. 

Mood atau image yang dipancarkan oleh warna-warna tertentu dapat digunakan 

untuk memperkuat isi atau pesan (Supriyono, 2010:70-72). 

 Warna pada dasarnya dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 

1. Warna Primer (primary colors) terdiri dari merah, kuning, dan biru. 
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2. Warna sekunder (secondary colors), merupakan campuran dua warna 

primer dengan perbandingan seimbang (1:1), menghasilkan warna 

oranye (merah+kuning), hijau (kuning+biru), dan ungu (biru+merah). 

 

 

 

 

 

 

3. Warna tersier (tertiary colors), merupakan warna primer yang 

dicampur dengan warna sekunder, menghasilkan warna kuning-

oranye, merah-oranye, merah-ungu, biru-ungu, biru-hijau, dan kuning-

hijau. 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Warna Primer  

Gambar 2.6. Warna Tersier  

Gambar 2.5. Warna Sekunder  
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Berikut adalah daftar warna dan maknanya (Rustan, 2009:73) : 

 

 

 

Warna 

 

Makna 

Merah Gairah, kuat, energi, api, cinta, gembira, cepat, panas, 

sombong, ambisi, pemimpin, maskulin, tenaga, bahaya, 

menonjol, darah, perang, radikal, sosialisme, komunisme, 

revolusi 

Biru Damai, keasatuan, harmoni, tenang, percaya, sejuk, bersih, 

setia, dingin, idealisme, udara, bijaksana, bangsawan, 

ramah 

Hijau  Alam, kesuburan, masa muda, lingkungan, kekayaan, giat, 

murah hati, cemburu, rakus, keseimbangan, stabil, kreatif 

Kuning  Gembira, bahagia, optimis, cerdas, idealisme, musim 

panas, pengecut, takut. Tidak jujur, serakah, lemah, 

feminin, bergaul, persahabatan 

Ungu  Bangsawan, iri, sensual, spiritual, kreativitas, kaya, 

misteri, bijaksana, pencerahan, flamboyan, tidak senonoh, 

kebingungan, harga diri 

Tabel 2.1. Daftar Warna dan Maknanya 
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Jingga/Oranye Hinduisme, Budddhisme, kebahagiaan, energi, 

keseimbangan, panas, antusiasme, peringatan, musim 

gugur, hasrat,  

Coklat  Tenang, berani, kedalaman, makhluk hidup, desa, 

ketidaktepatan, tidak sopan, bosan, miskin, kasar, tanah, 

membumi, tabah, sederhana, persahabatan, ketergantungan 

Pink/Merah Muda Musim semi, rasa syukur, terimakasih, penghargaan, 

kagum, feminin, cinta, kesehatan, perkawinan, sukacita, 

kekanaan 

Abu-abu Dapat diandalkan, keamanan, elegan, rendah hati, rasa 

hormat, stabil, kehalusan, kebijaksanaan, renta, polusi, 

urban, seimbang, netral, formal 

Putih  Rendah hati, suci, netral, cahaya, penghormatan, 

kebenaran, damai, aman, dingin,penyerahan, tanpa 

imajinasi, harapan, lemah lembut   

Hitam  Klasik, baru, ketakutan, depresi, kemarahan, kematian, 

kecerdasan, pemberontakan, misteri, ketiadaan, modern, 

kekuatan, duniawi, formal, elegan, kejahatan, serius, 

kesatuan, duka cita 
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Ilustrasi yang dibuat menekankan pada karakter bentuk dan pemakaian warna 

yang ada dalam golongan warna, seperti merah, kuning, biru, oranye, hijau, ungu, 

putih, abu-abu, dan hitam. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Tipografi 

Menurut Surianto Rustan, secara tradisional istilah tipografi berkaitan erat dengan 

setting huruf dan pencetakannya. Pengaruh perkembangan teknologi digital yang 

sangat pesat pada masa kini membuat maknanya semakin meluas. Kini Tipografi 

dimaknai sebagai: segala disiplin yang berkenaan dengan huruf. 

  Karakter-karakter yang didesain khusus untuk digunakan bersama-sama 

disebut Typeface. Istilah typeface lebih mengarah pada bentuk/desain huruf yang 

digunakan. Typeface pun memiliki hubungan antara bentuk visual huruf (aspek 

fisik, yang kelihatan) dan kepribadian/personality yang dikandungnya (aspek non-

fisik, yang tidak kelihatan), yang dapat dianalogikan sebagai bentuk tubuh dan 

jiwa pada manusia (Rustan, 2011:16-18). 

  Analisa aspek fisik dan non fisik typeface: 

 

Gambar 2.7. Warna CMYK 
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Tabel 2.2. Typeface dan Kepribadiannya  

 

Jenis Typeface Klasifikasi Kepribadian / Personality 

ABC  

Curlz 

Display / dekoratif Berkesan feminin,cantik, 

kekanakan, tidak bisa diam, 

periang, positif, apa adanya, 

extrovert, menyenangkan, 

polos, bebas, riang, tidak 

kaku, bersahabat 

ABC 
Rockwell Bold 

Slab Serif Berkesan maskulin, 

berwibawa, dewasa, serius, 

teratur, berat, gelap, kaku, 

to-the-point, tegas, akurat, 

kuat, intovert, kokoh, tegap, 

penuh keyakinan 

ABC 

Vladimir Script 

Script Berkesan bijaksana, 

berkharisma, tua, tenang, 

serius, teratur, ringan, 

artistik, penuh pemikiran, 

konservatif, berhati-hati, 

bernilai tinggi  

ABC 

Scratch My Back 

Display / dekoratif Berkesan kacau, 

sembarangan, dinamis, 

menyalahi aturan, spontan, 

frustasi, kemarahan, negatif, 

keburukan, pemberontakan, 

blak-blakan, agresif 
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Typeface yang penulis gunakan dalam proyek Tugas Akhir ini yaitu typeface 

Rockwell yang berkesan maskulin, berwibawa, dan tegas sebagai judul kampanye 

Stop Beri Uang! Mari Jadi Sahabat. Typeface Calibri yang berkesan stabil, netral, 

dan casual dalam body text visual. 

2.9. Layout 

Pada dasarnya layout dapat dijabarkan sebagai tataletak elemen-elemen desain 

terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang 

dibawanya. 

 Prinsip dasar layout adalah juga prinsip dasar desain grafis (Rustan, 

2008:74-75), antara lain: 

1. Sequence/urutan 

Yaitu membuat prioritas dan mengurutkan dari yang harus dibaca 

pertama sampai ke yang boleh dibaca belakangan. Denagn adanaya 

sequence akan membuat pembaca secara otomatis mengurutkan 

pandangan matanya sesuai dengan yang kita inginkan. 

 Supaya lebih mudah mengingat, sequence diwakili dengan huruf: 

Z, C, T, I, dan banyak lagi lainnya. 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Sequence Z Book Cover Parmenides Publishing 

(Sumber: Buku Layout, Dasar &Penerapannya) 
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2. Emphasis/penekanan 

Emphasis dapat diciptakan dengan berbagai cara, antara lain: 

1) Memberi ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan elemen-

elemen layout lainnya pada halaman tersebut. 

2) Warna yang kontras/berberda sendiri dengan latar belakang dan 

elemen lainnya 

3) Letakan diposisi yang strategis atau yang menarik perhatian. 

4) Menggunakan bentuk atau style yang berbeda dengan sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Balance/keseimbangan 

Yaitu pembagian berat yang merata pada suatu bidang layout agar 

menghasilkan kesan seimbang dengan menggunakan elemen-elemen 

yang dibutuhkan dan meletakan pada tempat yang tepat. 

Gambar 2.9. Emphasis gabungan foto dan bentuk huruf pada poster 

Red nose day – Oxfam 

(Sumber: Buku Layout, Dasar &Penerapannya) 
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4. Unity/kesatuan 

Adanya unity supaya sebuah layout memberi efek yang kuat bagi 

pembacanya. Tidak hanya dalam hal penampilan, kesatuan di sini juga 

mencakup selarasnya elemen-elemen yang terlihat secara fisik dan 

pesan yang ingin disampaikan dalam konsepnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Keseimbangan simetris vertikal poster film Titanic 

(Sumber: Buku Layout, Dasar &Penerapannya) 

Gambar 2.11. Unity iklan m&m – nuansa propaganda tercermin dari semua 

elemen visualnya 

(Sumber: Buku Layout, Dasar &Penerapannya) 
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Jadi dalam proyek Tugas Akhir ini, prinsip dasar layout inilah yang penulis 

gunakan sebagai dasar pembuatan visual karya Tugas Akhir. 

 

2.10. Booklet 

Istilah booklet telah mengalami perluasan arti, beberapa sumber mengartikannya 

sebagai buku kecil dan tipis, tidak lebih dari 30 halaman bolak-balik, yang berisi 

tulisan dan gambar-gambar. Ada yang mengatakan bahwa istilah booklet berasal 

dari buku dan leaflet, artinya media booklet merupakan perpaduan antara leaflet 

dengan buku atau sebuah buku dengan format (ukuran) kecil seperti leaflet. 

 Pada dasarnya booklet adalah sebuah media publikasi yang terdiri dari 

beberapa lembar dan halaman, tetapi tidak setebal buku. Prinsip-prinsip layout 

tetap perlu diperhatikan dalam mendesain sebuah booklet, terutama emphasis, 

sequence, dan unity. Namun, yang teteap diperhatikan bukan hanya lingkup kecil 

satu halaman, namun keeluruhan halaman booklet tersebut. (Surianto Rustan, 

2010:115) 

Booklet ini direncanakan ada delapan belas halaman yang sudah termasuk 

halaman cover,  yang berisi tentang fenomena munculnya anak jalanan, masalah 

yang muncul dari memberi uang kepada anak jalanan, seruan untuk “Stop Beri 

Uang! Mari Jadi Sahabat, dan solusi yang ditawarkan untuk mensejahterakan anak 

jalanan. Booklet ini akan menjadi media edukasi kepada para target kampanye 

yaitu para pemberi uang kepada anak jalanan. 
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