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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Behaviour pengunjung mall 

Menurut artikel dengan judul Mall Sweet Mall yang diakses melalui 

health.kompas.com (21 Mei 2015 pukul 21.18), mengatakan bahwa pengunjung 

mall didominasi oleh perempuan karena menurut mereka mall merupakan tempat 

wisata dengan fasilitas yang lengkap. Para perempuan tersebut dalam survey yang 

dilakukan oleh MarkPlus Insight berkerjasama dengan Komunitas Marketeers 

mengatakan bahwa mereka dapat menghabiskan waktu hingga 10 jam didalam 

mall. Kebiasaaan yang dilakukan oleh para perempuan tersebut adalah hang out 

bersama teman atau rekan kerja, shopping, atau bahkan sekadar window shopping. 

 Bukan hanya para remaja yang gemar mengunjungi mall, tetapi para ibu 

muda juga gemar mengahabiskan waktu mereka bersama keluarga. Dengan 

adanya babysitter, maka para ibu mudapun akan semakin dipermudah dalam 

melakukan aktifitas di mall dan akan lebih lama menghabiskan waktu disana. 

Keadaan ini juga mempengaruhi meningkatnya pengunjung yang memanfaatkan 

toilet umum di mall, dengan meningkatnya volume yang memasuki toilet umum 

mall maka meningkat juga penggunaan tissue yang disediakan toilet tersebut. 

 

2.2. Proses pembuatan tissue 

Menurut sumber academia.edu (15 April 2015, pukul 21.44) proses pembuatan 

dilakukan dengan proses mekanis, kimia, dan semikimia. Prinsip pembuatan pulp 

secara mekanis yakni dengan pengikisan dengan menggunakan alat seperti 
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gerinda. Proses mekanis yang biasa dikenal diantaranya PGW (Pine 

Groundwood), SGW (Semi Groundwood).  

Proses semi kimia merupakan kombinasi antara mekanis dan kimia. Yang 

termasuk ke dalam proses ini diantaranya CTMP (Chemi Thermo Mechanical 

Pulping) dengan memanfaatkan suhu untuk mendegradasi lignin sehingga 

diperoleh pulp yang memiliki rendemen yang lebih rendah dengan kualitas yang 

lebih baik daripada pulp dengan proses mekanis. Selain itu proses pembuatan pulp 

dengan proses kimia dikenal dengan sebutan proses kraft. Disebut kraft karena 

pulp yang dihasilkan dari proses ini memiliki kekuatan lebih tinggi daripada 

proses mekanis dan semikimia, akan tetapi rendemen yang dihasilkan lebih kecil 

diantara keduanya karena komponen yang terdegradasi lebih banyak (lignin, 

ekstraktif, dan mineral). 

2.3. Tissue pada lingkungan 

Menurut Emil Salim selaku Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan 

Lingkungan Hidup Indonesia ke-1 pengertian lingkungan adalah segala benda, 

kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati 

dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang 

lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, tetapi untuk praktisnya kita 

batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor  yang dapat dijangkau oleh manusia 

seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain. 

(Samadi 2006: 112) 

 Dapat dikatakan bahwa lingkungan adalah sistem kompleks dalam sebuah 

ruang, dimana ruang tersebut merupakan tempat bagi komponen- komponen 
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lingkungan hidup dalam melakukan setiap proses, yaitu saling mempengaruhi 

(interaksi), saling berhubungan (interelasi), dan saling ketergantungan 

(interdepedensi). Menurut suatu artikel dalam situs apakabardunia.com (23 Mei 

2015, pukul 22.39) sejak tahun 1880-an kulit pohon menjadi bahan baku 

pembuatan tissue, dan hingga saat ini permintaan tissue mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun, dapat dikatakan bahwa peningkatan permintaan tissue 

berdampak pada pengurangan jumlah pohon, sedangkan pohon adalah salah satu 

komponen dalam suatu lingkungan yang berpengaruh pada suatu ekosistem. 

  

2.3.1. Ekosistem 

Terdapat dua jenis komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah 

makhluk hidup berupa hewan, tumbuhan, dan manusia, sedangkan komponen 

abiotik merupakan benda tak hidup berupa air, tanah, udara, cahaya matari, dan 

lainnya. Kesatuan fungsional antara kedua komponen tersebut disebut ekosistem. 

(Samadi 2006: 126) 

Ekosistem adalah suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun 

yang beragam, maka dengan adanya ekosistem yang baik akan terjadi 

keharmonisan pada lingkungan hidup. Dengan adanya keharmonisan tentunya ada 

hubungannya dengan pola perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan 

disertai dengan proses perubahan. 
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2.4. Kampanye 

Menurut Ruslan dalam bukunya berjudul Kiat dan Strategi Kampanye Public 

Relations kampanye merupakan suatu konsep komunikasi yang terencana dengan 

program jelas beserta narasumber dan cenderung berkonotasi positif serta bersifat 

terbuka dan persuasif. Berdasarkan buku Manajemen Kampanye, kampanye 

merupakan kegiatan komunikasi yang bukan diselenggarakan oleh perorangan 

melainkan oleh lembaga atau organisasi dan mempunyai tujuan tertentu. (Venus, 

2012:9) 

Dapat disimpulkan bahwa kampanye adalah kegiatan terencana untuk 

mengkomunikasikan informasi positif dan bersifat terbuka yang diselenggarakan 

oleh lembaga atau organisasi. Untuk menciptakan kampanye yang efektif harus 

memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi penyampaian pesan, yaitu 

model, jenis, strategi dan teknik. Beberapa faktor tersebut yang membuat 

kampanye terencana dengan baik dan dapat berjalan dengan sukses. 

 

2.4.1. Model kampanye Ostegaard dengan tema penghematan tissue 

Model merupakan representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, 

dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting dari fenomena tersebut. (Mulyana, 

2000). Model juga memberikan manfaat dalam kemudahan pemahaman tentang 

proses berlangsungnya suatu hal. Model kampanye yang sesuai dengan tema 

penghematan tissue merupakan model kampanye Ostegaard.  

Model kampanye ini di kembangkan oleh Leon Ostegaard, seorang teoritis 

dan praktisi kampanye kawakan dari Jerman. Sesuai dalam buku Manajemen 
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Kampanye karangan Antar Venus, model kampanye ini merupakan rancangan 

program kampanye yang harus disertai dengan temuan ilmiah sehingga dapat 

menimbulkan efek. (Venus, 2012:14-17) 

Pada model ini dilakukan beberapa langkah diataranya adanya  

1. Prakampanye yaitu mengidentifikasikan masalah secara jernih.  

2. Tahap pertama, yaitu mengindentifikasikan masalah factual yang 

dirasakan lalu dihubungakan dengan hubungan sebab-akibat. 

3. Tahap kedua, yaitu pengelolaan kampanye yang dimulai dari perancangan, 

pelaksanaan, hinggal evaluasi. Pada tahap ini seluruh isi program 

kampanye diarahkan untuk membekali dan mempengaruhi aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan komunikan. 

 

Gambar 2.1 Bagan Model Kampanye Ostegaard 
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2.4.2. Jenis kampanye sosial 

Menurut Venus dalam buku Manajemen Kampanye, kampanye terbagi menjadi 

tiga jenis, yaitu kampanye dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 

finansial, kampanye dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan, serta 

kampanye untuk menyampaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakan 

luas. Sesuai dengan perancangan kampanye sosial peduli tissue peduli bumi yang 

sesuai adalah jenis kampanye dengan tujuan untuk menyampaikan permasalahan 

yang ada di masyarakat. (Venus, 2012: 10-12) 

 Kampanye sosial peduli tissue peduli bumi merupakan bentuk 

penyampaian kepada masyarakat yang dilatarbelakangi oleh permasalahan 

terhadap pemborosan pemakaian tissue. Maka dari itu tujuan kampanye ini bukan 

untuk kekuasaan ataupun untuk keuntungan finansial, melainkan untuk mengubah 

pola perilaku masyarakat yang salah dengan menyampaikan informasi mengenai 

permasalahan yang mereka alami. 

 

2.4.3. Teknik kampanye dalam kampanye sosial 

Menurut Ruslan dalam buku yang berjudul Kiat dan Strategi Kampanye Public 

Relations, dalam melakukan kampanye ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dan beberapa langkah yang harus dilakukan. Untuk keberhasilan suatu persuasi 

dalam berkampanye harus melalui berbagai teknik agar dalam penyampaiannya, 

pesan dapat tersampaikan dengan cukup efektif. Teknik yang digunakan antara 

lain adalah: (Ruslan, 2002:67-68) 
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1. Teknik memperoleh empati (empathy) 

Suatu teknik berkampanye yang memposisikan komunikan untuk ikut merasakan 

rasa “peduli” terhadap suatu situasi atau kondisi pihak komunikan, istilah ini 

dikenal dengan social responsibility and human relations. (Ruslan, 2002:67) 

Dengan teknik ini masyarakat dapat ikut merasakan rasa “peduli” terhadap 

lingkungan yang akan terjadi bila pemborosan tissue terus berkelanjutan.  

 Teknik ini ditujukan kepada masyarakat yang paham akan lingkungan dan 

ingin menjaga kelestariannya. Dengan memaparkan keadaan lingkungan yang 

rusak dan menyedihkan, komunikan diajak untuk merasa lebih peduli lagi dan 

mengubah pola perilaku mereka yang salah. Empati juga dapat membuat 

komunikan merasa bersalah bila mengulang kesalahan sehingga pesan dapat 

tersampaikan dengan baik dan dapat mengubah pola perilaku masyarakat.  

 

2. Teknik koersi atau paksaan (coercion technique) 

Yaitu suatu teknik yang menekankan suatu hal yang bersifat memaksaa serta 

dapat menimbulkan rasa ketakutan atau kekhawatiran bagi pihak komunikan yang 

tidak mau tunduk melalui suatu ancaman tertentu. (Ruslan, 2002:68)  

Teknik paksaan ini digunakan kepada masyarakat yang cenderung acuh 

tak acuh terhadap lingkungan, karena masyarakat dengan sifat demikian tidak 

akan tertarik untuk mengubah perilaku mereka bila disampaikan dengan cara 

halus. Teknik paksaan dapat berupa paparan hal yang tidak ingin dilihat oleh 

masyarakat karena bersifat menimbulkan rasa takut. Hal ini penting untuk 

diperhatikan karena dapat menjadi cara yang efektif dalam memberikan informasi. 
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2.4.4. Persuasi 

Sesuai buku Manajemen Kampanye, persuasi didefinisikan sebagai tindakan 

komunikasi yang bertujuan untuk membuat komunikan mengadopsi pandangan 

komunikator mengenai suatu hal atau melakukan suatu tindakan tertentu, atau 

secara lebih spesifik berarti persuasi adalah proses transaksional antara dua orang 

atau lebih dimana terjadi upaya merekonstruksi makna yang kemudian 

menghasilkan perubahan kepercayaan, sikap atau perilaku komunikan secara 

sukarela seperti yang di harapkan komunikator. (Venus, 2012: 30) 

 

2.4.5. Teori-Teori Persuasi dalam Praktik Kampanye 

Dalam buku Manajemen Kampanye teori merupakan seperangkat pernyataan yang 

sistematis, metodis, logis dan factual yang dikemukaan untuk menjelaskan suatu 

realita. Realita merupakan opini subjektif manusia yang dibuat berdasarkan fakta. 

Karena teori berdasarkan pada fakta maka sebuah teori sangatlah bermanfaat. Ada 

beberapa teori yang sesuai dengan kampanye sosial tentang penghematan tissue 

diantaranya adalah (Venus, 2012:31) 

1. Model Keyakinan Kesehatan (Health Belief Model) 

Model keyakinan kesehatan menjelaskan kondisi-kondisi yang sangat diperlukan 

terjadinya sebuah perubahan perilaku. Meski teori ini terkesan mengkhususkan 

diri pada perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, ternyata teori model ini 

dapat digunakan untuk menganalisis berbagai pemikiran yang harus ditumbuhkan 

dalam diri komunikan melalui pesan-pesan kampanye.  
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Ada 6 faktor yang sangat membantu dalam perancangan kampanye mulai 

dari tahap penyadaran hingga mengubah perilaku sesuaipesan yang disampaikan, 

diantaranya adalah; persepsi akan kelemahan (perceived susceptibility), persepsi 

risiko (perceived severity), persepsi akan keuntungan (perceived benefits), isyarat 

untuk bertindak (clues to action), dan kemampuan diri (self efficacy). (Venus, 

2012:31-33) 

 

2. Teori Disonansi Kognitif 

Teori ini diungkapkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957 yang dikutip dalam 

buku Manajemen Kampanye, ia mengungkapkan bahwa keyakinan seseorang 

dapat berubah pada saat mereka sedang berada pada situasi konflik. Ini terjadi 

karena pada dasarnya manusia didorong oleh keinginan untuk selalu berada pada 

keadaan psikologis yang seimbang (konsonan). Bila terjadi ketidakkonsistenan di 

antara kepercayaan atau tindakan, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan.  

Ada tiga faktor yang mempengaruhi besarnya disonansi atau 

ketidaknyamanan yang dirasakan orang, yaitu; derajat kepentingan atau 

kepentingan isu tersebut, besarnya perbandingan kesadaran dan ketidaksadaran 

orang tersebut terhadap isu, serta dasar pemikiran bahwa orang dapat 

memerintahkan untuk membenarkan inkonsistensi. (Venus, 2012:36-37) 

 

2.4.6. Strategi Penulisan Pesan 

Menurut Clemente dalam buku berjudul The Marketing Glossary: Key Terms, 

Concepts and Applications, model AIDA yaitu attention, interest, desire, dan 
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action merupakan 4 hierarki respon yang menggambarkan tahap di mana pembeli 

belajar dari produk dan akhirnya ada keinginan untuk membelinya. Model AIDA 

juga digunakan untuk menentukan tujuan komunikasi, yaitu respon yang 

diinginkan pengiklan mengenai produk mereka. Attention merupakan tahap 

pertama untuk meningkatkan kesadaran komunikan terhadap produk, interest 

adalah tahap dimana komunikan sudah tertarik terhadap produk tersebut, desire 

adalah keputusan komunikan untuk membeli produk tersebut, dan terakhir adalah 

action yang berupa terjadinya transaksi pembelian. (Clemente, 2002:26) 

 

2.5. Desain Komunikasi Visual 

Dalam Buku Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa, Agus Sachari 

menjelaskan desain komunikasi visual adalah profesi yang mengkaji dan 

mempelajari desain dengan berbagai pendekatan baik hal yang menyangkut 

komunikasi, media, citra tanda maupun nilai. 

Desain grafis dalam pandangan ilmu komunikasi adalah metode 

menyampaikan pesan visual berwujud teks dan gambar dari komunikator kepada 

komunikan, maka dapat dikatakan desain komunikasi visual adalah ilmu yang 

mengembangkan bentuk bahasa komunikasi visual berupa pengolahan pesan 

pesan untuk tujuan sosial atau komersial, dari individu atau kelompok yang 

ditujukan kepada individu atau kelompok lainnya (Yuliastanti, 2008:11).  
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2.6. Elemen Desain 

2.6.1. Bentuk dalam Kampanye Sosial 

Bentuk adalah segala hal yang memiki lebar dan diameter tinggi. Bentuk dasar 

yang dikenal oleh orang pada umumnya adalah kotak, lingkaran, dan segitiga. 

Namun dalam perkembangannya bentukpun menjadi lebih beragam dan menjadi 

salah satu elemen yang selalu digunakan dalam sebuah desain. Ada dua macam 

bentuk, yaitu bentuk alam, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, tidak teratur 

dan cairan serta bentuk abstrak, seperti ikon, angka, dan ilustrasi grafis, bentuk 

alam yang disederhanakan.  

 Dengan adanya bentuk, dapat mempermudah dalam penyampaian pesan 

melalui media visual, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan benar dan tepat 

sasaran. Bentukpun membantu dalam mengekspresikan pesan yang ingin 

disampaikan agar lebih menarik untuk dipahami, sehingga komunikan dapat 

merasakan apa yang ingin disampaikan.  

 

Gambar 2.2 Bentuk 
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2.6.2. Ilustrasi dalam Kampanye Sosial 

Menurut Baldinger (1986:120), ilustrasi adalah seni membuat gambar yang 

berfungsi untuk memperjelas dan menerangkan naskah. Sedangkan menurut Jan 

D. White (1982:110) ilustrasi adalah sebuah tanda yang tampak di atas kertas, 

yang mampu mengkomunikasikan permasalahan tanpa menggunakan kata. Ia 

dapat menggambarkan suasana, seseorang, dan bahkan objek tertentu agar dapat 

menarik penggambaran suasana yang dapat membawa pembacanya ke alam 

cerita. 

 Ada beberapa teknik dalam ilustrasi yang biasa digunakan, yaitu sketsa, 

realis, vector, dan kartun, teknik tersebut merupakan gaya dari pembuat ilustrasi 

yang merupakan karakter dari pembuatnya. Keempatnya memiliki fungsi yang 

sama yaitu untuk memperjelas dalam menyampaikan pesan tetapi dengan gaya 

yang berbeda sesuai dengan keinginan. 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi 

 

2.6.3. Warna dalam Kampanye Sosial 

Warna merupakan elemen desain yang dapat mengekspresikan suatu desain. 

Menurut Lupton, warna dapat memberikan emosi dan dapat memberikan 

kejelasan dalam sebuah penjelasan informasi. Kegunaan dari warna adalah untuk 

menarik perhatian dan dapat juga menghilangkan object yang ada (camouflage). 
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Warna membawakan perbedaan konotasi dalam lingkup yang berbeda. Setiap 

warna memiliki arti masing- masing karena disetiap warna mengandung emosi 

dan karakter, berikut adalah penjabaran perbedaan arti beberapa warna yang 

sesuai dalam kampanye sosial penghematan tissue. 

 

1. Hijau 

Hijau  merupakan warna yang langsung mengasosiasikan kita akan pemandangan 

alam sesuai yang dikatakan Anne Dameria dalam bukunya berjudul Color Basic 

halaman 32, maka penggunaan warna hijau dekat hubungannya dengan 

keramahan lingkangan seperti pesan yang ingin disampaikan penulis. Selain itu 

hijau juga warna yang paling mudah ditangkap oleh mata dan dapat memperbaiki 

pengelihatan sehingga sesuai dengan penyampaian kampanye sosial yang singkat.  

 

Gambar 2.4 Warna Hijau 

(pixgood.com) 
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2. Orange 

Orange merupakan warna yang paling hangat karena memiliki energy dua warna: 

merah yang panas dan kuning yang hangat lembut. Warna ini menebarkan energy, 

menghangatkan hati, sekaligus memancarkan keceriaan. (Dameria, 2007: 42) 

Warna yang dapat memecahkan kekakuan dan merangsang krativitas 

membuat warna ini dapat memberikan kesan yang cocok untuk penyampaian 

kampanye sosial yang membutuhkan kreativitas dari komunikan yang melihatnya. 

 

Gambar 2.5 Warna Orange 

(www.pinterest.com) 

 

3. Biru 

Biru adalah warna yang dapat memberikan inspirasi serta memberikan ketenangan 

dan pilihan paling tepat untuk area yang membutuhkan konsentrasi atau suasana 

meditasi. Biru merupakan warna langit dan warna air yang bersifat dingin. 

(Dameria, 2007: 30) Maka dari itu biru menjadi pilihan warna dominan yang akan 

digunakan sebagai warna bumi. 
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Gambar 2.6 Warna Biru 

(wattpad.com) 

 

2.6.4. Tipografi dalam Kampanye Sosial 

Huruf merupakan bagian terkecil dari struktur bahasa tulis dan merupakan elemen 

dasar untuk membangun sebuah kata atau kalimat. Rangkaian huruf dalamsebuah 

kata atau kalimat bukan saja dapat memberikan suatu makna yang mengacu 

kepada sebuah objek ataupun gagasan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk 

menyuarakan suatu citra ataupun kesan visual. (Sihombing,2001: 2) Pengetahuan 

tentang huruf itulah yang disebut tipografi. 

Pada penerapannya, huruf tidak dapat dikesampingkan karena memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam elemen desain. Untuk mempermudah 

pemahaman  ada beberapa klasifikasi huruf yang berdasarkan latar belakang 

sejarah tipografi, berikut adalah pengelompokannya yang dibuat sesuai dengan 

urutan waktu pembuatan beserta salah satu contoh hurufnya: 

1. Old Style (Garamond, 1617) 

2. Transitional ( Baskerville, 1757) 

3. Modern (Bodoni,1788) 
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4. Egyptian/ Slab Serif ( Century Expanded, 1895) 

5. Contemporary/ Sans Serif ( Helvetica, 1957) 

 

Dalam menggunakan ilmu tipografi, ada beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan. Hal ini merupakan suatu yang penting dan mendasar untuk 

dimengerti. Prinsip- prinsip seperti sintaksis, persepsi visual, focal point, grid 

systems, dan alignment akan membantu efektifitas dan efisiensi dalam tipografi 

ini (Ardhi, 2013:18). 

 

Gambar 2.7 Tipografi 

(www.noupe.com) 

 

1. Sintaksis 

Sintaksis merupakan penyusunan elemen- elemen dalam tipografi ke dalam 

sebuah kesatuan. Elemen- elemen ini seperti huruf, kata, garis, kolom, jarak antar 

kata, serta margin atau batas tulisan baik atas, bawah, samping kanan dan samping 

kiri. Tidak ada aturan yang benar-benar baku dalam penyusunan ini. Penyusunan 

sintaksis ini lebih berdasar pada logika serta persepsi visual yang ada (Ardhi, 

2013:18). 
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2. Persepsi Visual 

Persepsi visual berperan penting dalam menuntun mata untuk mengikuti pola 

visual yang ada. Pola visual akan membuat berbagai macam informasi yang 

ditampilkan akan terbaca dengan lebih terarah dan tidak membingungkan 

pembacanya. Persepsi visual ini dapat diatur dengan bentuk, warna, ukuran, dan 

pengelompokan objek dalam satu sisi tertentu (Ardhi, 2013:18) 

3. Focal Point 

Focal point atau penekanan merupakan titik penting yang menjadi pusat perhatian 

ketika melihat dalam suatu rancangan grafis. Focal point berperan sebagai penarik 

perhatian serta penekanan informasi yang penting. Keberadaan focal point ini 

bukan merupakan suatu keharusan dalam suatu rancangan (Ardhi, 2013: 19). 

 

Gambar 2.8 Focal Point 

(www.athenna.com) 

 

4. Grid Systems 

Grid systems merupakan penataan elemen- elemen visual ke dalam suatu 

komposisi. Komposisi di sini berfungsi sebagai keseimbangan penempatan 

elemen- elemen visual serta unsur estetika. Keseimbangan elemen- elemen visual 
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seperti gambar dan kata- kata penting untuk membangun sebuah rancangan desain 

yang komunikatif. Komposisi juga berguna untuk menghindari terjadinya 

pengulangan informasi serta pesan yang disampaikan menjadi lebih efektif 

(Ardhi, 2013: 21) 

 Dengan penggunaan sistem grid akan mempermudah penyampaian pesan 

dan ketepatan sasaran dalam memberikan informasi sehingga komunikan dapat 

menangkap dengan jelas maksud dari pesan tersebut. Dalam kampanye sosial grid 

dibutuhkan pada media visual agar dapat menarik komunikan untuk melihat dan 

memahami pesan. Kampanye sosial merupakan media untuk mengubah perilaku 

masyarakat sehingga dibutuhkan ketepatan dalam pengaplikasian pesan pada 

media visual tersebut. 

 

Gambar 2.9 Grid System 

(www.flickr.com) 
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5. Alignment 

Alignment merupakan pengaturan baris menjadi lebih tertata agar mudah dan 

rapih bentuknya (Ardhi, 2013:21). Pengaturan alignment ini ada beberapa jenis, 

rata kiri (flush left), rata kanan (flush right), rata tengah (centered), ataupun rata di 

kedua sisinya (justified). Rata kiri merupakan pengaturan paragraf dengan 

meratakan disisi bagian kiri sehingga membentuk garis lurus, begitupun 

sebaliknya. Rata tengah merupakan penyusunan paragraf dengan menyamakan 

melalui garis tengah buku, dan rata pada kedua sisinya ialah penyusunan paragraf 

dengan kedua sisi yang membentuk garis lurus dengan panjang yang sama. 

 Dalam media kampanye pengaturan baris akan disesuaikan dengan 

komposisi visual dan tulisan serta ukuran dari media tersebut dan kesan yang 

ingin disampaikan. Dengan menggunakan alignment yang tepat akan menciptakan 

keharmonisan dalam komposisi suatu bentuk visual, dan akan mempengaruhi 

terhadap tingkat ketertarikan komunikan untuk melihat. 

 

Gambar 2.10 Alignment 

(tympanus.net) 
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6. Layout  

Menurut Rustan dalam bukunya yang berjudul LAYOUT: Dasar & Penerapannya, 

layout adalah tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media 

tertentu untuk mendukung konsep/ pesan yang dibawanya. Banyak yang 

mengatakan bahwa me-layout sama dengan mendesain, tetapi menurut Rustan 

kedua hal itu berbeda, perumpamaan yang diambil adalah desain merupakan 

arsiteknya dan layout adalah pekerjanya, mereka sama-sama memiliki tujuan yang 

sama tetapi berbeda. (Rustan,2009: 0) 

Dalam media visual kampanye sosial, layout merupakan faktor penting 

yang harus diperhatikan, karena tataletak dapat memberikan kesan yang berbeda 

kepada komunikan sehingga dapat mempengaruhi ketertarikan masyarakat. 

Dengan meningkatkan daya tarik akan mempengaruhu keberhasilan suatu 

kampanye sosial. 

 

Gambar 2.11 Layout 

(www.pinterest.com) 
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2.7. Media Dalam Kampanye Sosial 

Media adalah sarana komunikasi seperti: Koran, majalah, radio, tv, film, poster 

dan spanduk yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dsb) (Hasan, 

2005:726). Media merupakan sarana atau alat untuk menyampaikan pesan atau 

sebagai mediator antara komunikator dengan komunikannya. (Ruslan, 2002: 23) 

Media dibagi menjadi 2 jenis dalam perikalanan yaitu: 

2.7.1. Media Lini Atas (above the line media) 

Adalah kelompok media promosi yang memerlukan luar ruang, artinya 

mengunakan sarana komunikasi massa yang merupakan media berbayar. 

Misalnya media cetak, elektronik, serta media luar ruang (iklan majalah, 

billboard). Media ini dilakukan untuk menjangkau target audience secara 

menyeluruh. 

2.7.2. Media Lini Bawah (below the line media) 

Adalah kelompok media promosi yang tidak memerlukan media luar ruang, media 

ini cocok digunakan untuk target yang lebih kecil seperti direct mail, public 

relation sales promotion yang menggunakan flyer, brosur, iklan di majalah atau di 

surat kabar dengan segmen terbatas termasuk below the line (Rustan, 2009:89). 

Media lini bawah bertujuan untuk merangkul konsumen untuk lebih aware 

terhadap produk yang ditawarkan. 

2.7.3. Poster 

Menurut Landa dalam buku Graphic Design Solutions poster merupakan media 

yang dapat dilihat oleh semuaorang yang diletakkan pada tembok di tempat umum 
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untuk kegiatan atau acara apapun. Poster merupakan media yang dilihat oleh 

orang dalam kondisi bergerak, misalnya mengemudi, ataupun berjalan sehingga 

visual yang diciptakan harus dapat menarik perhatian pihak komunikan agar 

poster tersebut dapat dilihat. Selain itu, poster juga dapat digunakan sebagai 

media untuk mengajak serta mempromosikan audiens mengenai tempat, acara, 

kegiatan, atau apapun yang dapat dipromosikan.  Pada umumnya poster dicetak 

dalam jumlah yang banyak dan dipajang di beberapa tempat sekaligus. (Landa, 

2014:178-190)  

 Landa mengatakan bahwa bila desain visual yang dipaparkan kurang 

menarik makan poster tersebut akan dilewati bila poster atau keadaan 

disekelilingnya lebih menarik, maka desain poster harus menarik dan membuat 

orang memperhatikannya. (Landa, 2014: 190) Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan poster, yaitu: 

1. Menarik perhatian 

Poster dapat membuka mata audiens akan hal baru serta mengajak 

mereka untuk melakukan apapun termasuk kegiatan sosial. Hal ini dapat 

terjadi apabila poster bisa menarik perhatian audiens, baik dari desain, pesan, 

maupun temanya (Landa, 2014: 195). 

2. Visual yang menarik 

Untuk menarik perhatian audiens, menyarankan agar poster didesain 

dengan visual yang menarik dan berbeda dari sekelilingnya tempat ia dipajang 

nantinya. Bagaimana seorang desainer dapat memvisualisasikan kegiatan yang 
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akan dibuat, bagaimana desainer menterjemahkan pesan menjadi visual yang 

unik dan memberikan emosi pada audiens, hal tersebutlah yang akan 

menentukan apakah visual poster menarik atau tidak (Landa, 2014:195). 

3. Mengkomunikasikan pesan 

Hirarki memainkan peranan penting. Hirarki dapat mengatur 

komposisi pesan yang akan disampaikan. Desainer dapat mengkombinasikan 

teks, gambar, serta elemen desain apapun untuk memberikan harmonisasi bagi 

hirarki. Hirarki inilah yang akan menuntun mata audiens untuk mendapatkan 

pesan yang ingin dikomunikasikan oleh desainer (Landa, 2014:195). 

4. Single surface 

keuntung dari poster yang merupakan single surface adalah desainer 

hanya perlu memikirkan desain satu sisi saja tanpa perlu memikirkan 

kesinambungan desain dengan halaman-halaman selanjutnya seperti pada 

buku. Namun karena hanya mendesain satu sisi permukaan, maka desainer 

harus memilih, elemen mana yang ingin ditonjolkan (Landa, 2014: 195). 
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