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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) 

Secara singkat, Kansas Assosiaction of Broadcasters (KAB) dalam bukunya How to 

Write Public Service Announcement (2008) yang ditulis oleh Dan O’day menjelaskan 

bahwa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) merupakan sebuah iklan gratis, tiap 

perusahaan menggunakan sepertiga dari waktu siar untuk iklan komersilnya untuk 

menayangkan ILM. O’day juga menjelaskan beberapa keuntungan dari ILM sebagai 

berikut: 

1. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu ILM tidaklah mahal. 

2. Sebagian besar perusahaan mengizinkan untuk menampilkan nomor telepon 

untuk keperluan lebih lanjut. 

3. ILM cenderung lebih efektif untuk menghimbau penonton. 

4. ILM dapat meningkatkan kepedulian terhadap sebuah masalah. 

Sedangkan keterbatasan dari ILM : 

1. Waktu tayang ILM tidak dapat ditentukan. Seringkali ILM ditayangkan di 

waktu yang penontonnya tidak terlalu banyak, seperti tengah malam atau siang 

hari dimana waktu banyak orang yang beraktivitas. 

2. Ada sekitar ratusan kelompok yang berlomba- lomba untuk mendapatkan jatah 

waktu tayang. 

3. Banyak perusahaan cenderung menghindari ILM yang mengandung unsur 

kontroversial. 
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4. Dimana saat ILM sudah ditayangkan, mereka mungkin tidak akan 

memberitahukan atas penyiaran tersebut, berbeda dengan iklan yang berbayar. 

 

Gambar 2.1 Public Service Announcement 
(Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, 2008) 

 

Dalam membuat sebuah Iklan Layanan Masyarakat, O’day menegaskan 

bahwa ILM harus diawali dengan menentukan tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya 

tidak rumit, yaitu untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan 

sesuatu, dalam hal ini kepedulian lingkungan. Setelah itu dapat diputuskan apakah 

ILM dapat dicapai atau tidak.  

Dalam sebuah ILM sebelumnya harus terlebih dahulu ditentukan siapakah 

target audience-nya. Semakin spesifik target audience-nya dan sempit ruang 

lingkupnya maka akan mempermudah pencapaiannya, seperti yang dijelaskan oleh 

O’day. Hal yang harus dipertimbangkan sebelumnya : 

1. Bagaimanakah hubungannya dengan masyarakat luas? 

2. Seberapa pentingkah  Iklan Layanan Masyarakat bagi audience yang dituju? 

 

Gambar 2.2 PSA Sequences 
(Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, 2008) 
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O’day menegaskan bahwa sebuah Iklan Layanan Masyarakat harus dibuat 

sedemikian rupa sehingga seolah sedang berkomunikasi langsung dengan audience, 

sehingga audience benar-benar merasakan pesan yang ingin disampaikan, namun 

jangan terlalu bergantung pada audience. Seperti contoh, jika ingin menggalang dana 

untuk korban banjir dan meminta bantuan berupa baju, makanan, maupun jasa, pilih 

saja salah satu untuk disampaikan kepada audience, jangan meminta audience 

melakukan lebih dari satu hal.  (How to Write Public Service Announcement, 2008) 

O’day juga menjelaskan, baik ILM maupun Iklan Komersial pasti 

membutuhkan sebuah musik untuk mendukung suasana, namun kenyataannya berkata 

lain, musik digunakan ketika itu dapat mendukung pesan yang akan disampaikan, jadi 

tidak semua ILM membutuhkan musik sebagai pendukung. Tidak hanya musik, efek 

suara juga penting dalam penyampaian pesan, namun jangan menggunakan efek suara 

hanya karena alasan ‘bagus’ atau ‘keren’ saja, penggunaannya harus tepat mengenai 

sasaran. (How to Write Public Service Announcement, 2008) 

 

Gambar 2.3 Sound Effects 
(http://images.junostatic.com/full/CS1865425-02A-BIG.jpg)  

Untuk mengetahui apakah ILM sudah mencapai tujuan dan berhasil atau 

belum dapat dilakukan dengan terus memonitor tindakan audience dengan pesan yang 

kita sampaikan. Seperti contoh, ketika akan menampilkan sejumlah nomer telepon 
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untuk dihubungi, sebelumnya harus memperkirakan terlebih dahulu seberapa banyak 

telepon yang akan masuk sebelum ILM ditayangkan. 

Jadi setelah semua yang dijelaskan diatas, inilah elemen-elemen yang harus ada 

dalam ILM : 

1. Dapat menarik perhatian target audience 

2. Sampaikan pesan menggunakan bahasa mereka 

3. Buatlah sesederhana mungkin seperti dalam kehidupan sehari-hari 

4. Sampaikan pesan utamanya saja 

5. Sampaikan pesan dengan jelas 

6. Memotivasi audience dalam melakukannya 

2.1.1. Tahap Pembuatan ILM 

Jaclyn Bell, dalam artikelnya How to Create the Perfect Public Service 

Announcement (2010)  diakses dari website resmi Central for Digital Education pada 

tanggal 28 Maret 2013 pukul 10:37 menjelaskan bahwa dalam membuat ILM harus 

melalui beberapa tahap dasar, yaitu  

1. Pemilihan topik. Pilihlan topik yang penting dan tentunya dapat 

divisualisasikan. Fokus pada inti permasalahan yang akan dibahas adalah 

suatu keharusan. Banyaknya permasalahan yang disampaikan pada audience 

akan membuat audience menjadi bingung. 

2. Research. Harus ada penelitian terlebih dahulu dan sebisa mungkin 

mendapatkan data dari sumber yang dipercaya dan up-to-date. Dengan begitu 

hasilnya pun akan lebih meyakinkan dan tepat sasaran. 

Motion Graphic ..., Jonggi Pratama Panjaitan, FSD UMN, 2014



3. Pertimbangkan audience-nya. Apakah target audience-nya adalah orang tua, 

remaja, guru/dosen atau kelompok sosial lainnya? Pertimbangkan kebutuhan 

dari target audience, preferensi, serta hal-hal yang mungkin membuat 

audience tidak tertarik. 

4. Menarik perhatian audience. Dalam menarik perhatian target audience dapat 

menggunakan efek visual, respon emosional, humor atau sebuah kejutan. 

5. Membuat naskah yang sederhana. Sebuah ILM yang berdurasi 30 detik 

biasanya membutuhkan sekitar 5 sampai 7 pernyataan singkat. Pastikan 

informasi yang disampaikan adalah informasi yang up-to-date, merupakan 

data penelitian dari sumber yang dapat dipercaya. 

6. Pembuatan storyboard berdasarkan naskah yang sudah dibuat. 

7. Pembuatan footage dan peng-edit-an ILM. 

8. Observasi terhadap reaksi dari audience mengenai ILM yang telah dibuat. 

Apakah sesuai dengan harapan yang diinginkan? Apakah audience 

terpengaruh dengan pesan yang disampaikan? 

Pesan yang disampaikan haruslah jelas dan sederhana, dan tepat sasaran. 

Berlatih berpikir kritis dan terampil menyebarkan topik sosial, ekonomi, dan politik. 

O’Day juga menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menempatkan waktu 

tayang dari ILM. Stasiun radio dan televisi lokal menawarkan berbagai peluang bagi 

organisasi nonprofit untuk menayangkan ILM. Waktu siar yang tepat untuk 

penayangan ILM bergantung pada apa yang ditawarkan dalam ILM tersebut dan 

Motion Graphic ..., Jonggi Pratama Panjaitan, FSD UMN, 2014



kebijakan stasiun lokal yang bersangkutan. Waktu yang diberikan biasanya berkisar 

antara 10 dan 60 detik. (How to Write Public Service Announcement, 2008) 

2.1.2.  Jenis Media 

Yudhi Munadi dan Husein Umar (Media pembelajaran : Sebuah pendekatan baru, 

2008)  membagi jenis media menurut indera yang ada pada manusia. Media yang 

melibatkan telinga (pendengaran) disebut media audio, media yang melibatkan mata 

(pengelihatan) disebut visual, dan media yang mencakup keduanya disebut media 

audio visual. Bila dalam satu media tidak hanya melibatkan indera mata dan telinga 

saja, namun melibatkan banyak indra maka disebut multimedia. Berikut penjelasan 

Munadi dan Umar : 

1. Media audio. Media audio adalah media yang melibatkan indera pendengaran 

dan hanya mampu memanipulasi kemampuan audio atau suara saja. Media 

audio hanya dapat menyampaikan pesan secara verbal atau non-verbal saja, 

dimana pesan verbal berupa bahasa lisan atau kata-kata narasi, dan pesan non-

verbal audio berupa bunyi-bunyian dan vokalisasi, seperti gerutuan, gumam, 

musik, dan lain sebagainya. Media audio sifat komunikasinya hanya satu arah. 

Contoh media yang menggunakan audio adalah stasiun radio dan program 

media rekam (software), yang disampaikan melalui hardware seperti radio, 

phonoraph record, audio tape, dan compact disc (CD). 
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Gambar 2.4 Media Audio 
(http://www.fishbowlradionetwork.com/fishbowlphotos/radio_main.jpeg)  

2. Media visual. Media visual adalah media yang melibatkan indera pengelihatan 

saja, dan yang termasuk dalam media visual yaitu media cetak-verbal yang 

memuat pesan-pesan verbal berupa tulisan, cetak-grafis yang berupa simbol-

simbol visual atau unsur grafis seperti gambar, grafik, diagram, dan peta, dan 

yang terakhir adalah media visual non-cetak dimana medianya berupa tiga 

dimensi yang berupa model, seperti miniatur dan diorama. 

 

Gambar 2.5 Media Visual 
(http://www.mhopkins.co.uk/images/poster-design5.jpg)  

3. Media audio visual. Media audio visual adalah media yang melibatkan dua 

indera yang ada yaitu pendengaran dan pengelihatan. Film dokumenter, film 

drama, dan program audio visual lainnya adalah media yang digunakan dalam 

menyampaikan pesan visual yang dapat didengar dan dilihat secara 
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bersamaan. Program-program tersebut melalui sebuah media seperti film, 

video, dan televisi atau alat proyeksi lainnya. 

 

Gambar 2.6 Media Audio Visual 
(http://www.principalspage.com/theblog/wp-content/uploads//2012/03/old -tv1.jpg)  

4. Multi Media. Multi media adalah media yang melibatkan banyak indera. 

Media yang termasuk dalamnya adalah komputer dan internet, bisa juga 

melalui pengalaman seperti tindakan atau keterlibatan. Yang termasuk dalam 

pengalaman tindakan adalah lingkungan nyata dan karyawisata, sedangkan 

pengalaman keterlibatan adalah permainan atau sebuah simulasi seperti 

bermain peran dan forum teater. 

 

Gambar 2.7 Simulasi Multi Media 
(http://geeksofdoom.com/GoD/img/2010/02/2010-02-06-4d_movie-533x355.jpg)  
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2.1.3. Pemilihan Media 

R. Ibrahim dan N. Syaodih dalam bukunya Perencanaan Pengajaran (1996), 

memiliki teori yang menjelaskan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan media yang tepat : 

1. Jenis kemampuan media. Perlu adanya pertimbangan akan seberapa jauhkah 

media yang diplih dapat mengembangkan kemampuan dan perilaku yang ada 

dalam tujuan yang akan dicapai. 

2. Kegunaan dari jenis media itu sendiri. Setiap jenis media memiliki nilai 

kegunaannya masing-masing. Hal ini harus diperhatikan sebelum melakukan 

pemilihan media. 

3. Fleksibilitas dalam penggunaannya. Harus ada pertimbangan akan kepraktisan 

dari media yang akan digunakan sehingga memudahkan audience untuk 

mengaksesnya. 

2.2. Motion Graphic 

Menurut Michael Betancourt dalam bukunya yang berjudul The Origins of Motion 

Graphics  (2012), Motion Graphic adalah desain grafis yang menggunakan rekaman 

video dan/atau animasi untuk menciptakan ilusi gerak atau rotasi yang biasanya 

digabunggan dengan efek audio dan digunakan dalam proyek multimedia. Motion 

Graphic biasanya tidak hanya dapat diaplikasikan pada media elektronik saja, namun 

juga dapat diaplikasikan secara manual seperti contoh thaumatrope, phenakistoscope, 

stroboscope, zoetrope, praxinoscop, dan flip book. 
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2.2.1. Sejarah Singkat 

Secara singkat Motion Graphic adalah komponen dari desain grafis yang 

dianimasikan dan digunakan untuk title sebuah film pada 1950an, begitu yang 

dijelaskan oleh Jon Krasner dalam bukunya yang berjudul Motion Graphic Design : 

Applied History and Aesthetics. Motion Graphic (2008) pertamakali digunakan 

sebagai title sebuah film experimental, yang kemudian berkembang dan digunakan 

untuk keperluan komersil. Asal mula adanya title bisa dilihat pada masa di mana film 

belum menggunakan suara, namun hanya berupa tulisan-tulisan yang menjelaskan 

kondisi dalam film tersebut. Pada 1950, seorang pelopor desain grafis di America 

yang bernama Saul Bass menjadi pendiri industri pertama yang bergerak di bidang 

title film. Beberapa director film yang pernah menggunakan jasanya adalah Alfred 

Hitchcock, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, dan Otto Preminger. Title  film yang 

dibuat untuk keempat director tersebut memiliki konsep yang sangat kuat, dan hal ini 

mengundang perhatian banyak orang yang menganggap title filmnya merupakan 

prologue atau bahkan film pendek dari film itu sendiri. 

2.3. Prinsip Dasar 

Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam sebuah animasi/Motion 

Graphic seperti yang dijelaskan Jon Krasner antara lain, posisi, orientasi, ukuran, arah 

gerakan, adanya gerakan yang disebabkan dari gerakan lain, dan hubungan dari semua 

pergerakan itu dengan batas frame yang ada. 

 Dalam menganimasikan posisi sebuah objek, melibatkan pergerakan objek 

tersebut sepanjang garis horisontal (x) dan vertikal (y) dalam bidang 2 Dimensi, 

sedangkan x, y, z untuk media 3 Dimensi. Merotasi sebuah objek berdasarkan titik 

Motion Graphic ..., Jonggi Pratama Panjaitan, FSD UMN, 2014



pusat dari objek itu sendiri, semakin jauh titik pusatnya dipindahkan dari tempat 

awalnya maka ruang lingkup rotasinya pun semakin luas. (Lihat gambar di halaman 

berikutnya). 

        

Gambar 2.8 Anchor Possition Rotaion 
(Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, 2008) 

Menurut penjelasan Krasner dalam proses animasi gerak memerlukan 

pemahaman mendasar tentang perhitungan waktu. Tergantung dengan projek yang 

akan dibuat, apakah itu film, video, atau media digital lainnya, setiap media memiliki 

standar yang berbeda dalam perhitungan waktu. Satuan perhitungan waktu yang 

digunakan adalah frame per second (fps). Frame rate adalah kecepatan maksimum 

dalam sebuah animasi yang dapat dibuat untuk menghasilkan ilusi gerakan yang 

berkelanjutan (terus-menerus). Dalam industri perfilman biasa menggunakan standar 

frame rate 24 fps, sedangkan untuk media digital lainnya berkisar antara 8 dan 30 fps, 

namun hanya dengan 12 sampai 15 fps sudah mencukupi kebutuhan untuk 

menghasilkan gerakan yang halus. 

Selain perhitungan waktu, dalam membuat Motion Graphic Krasner juga 

menjelaskan bahwa dibutuhkan pemahaman tentang kecepatan, yaitu seberapa 
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cepat/lambat sebuah objek bergerak dari satu titik ke titik lain dalam sebuah ruang. 

Hal ini merupakan faktor utama terciptanya gerakan yang dinamis. Menurut 

pemahaman Krasner, jenis kecepatan dibagi menjadi dua, yaitu linear dan non- linear. 

Kecepatan linear adalah kecepatan yang stabil dan tidak berubah, sedangkan 

kecepatan non- linear adalah kecepatan yang dapat berubah-ubah dan tidak konstan.  

 

Gambar 2.9 Non-Linear 
(Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, 2008) 

 

Gambar 2.10 Linear 
(Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, 2008) 

 

Dalam motion graphic metode yang dipilih untuk menganimasikan elemen 

dapat meningkatkan maknanya. Misalnya, baris teks yang bergerak perlahan, yang 

disertai dengan efek muncul dari kegelapan atau background hitam, akan memberikan 

nuansa misteri atau dapat juga memberikan kesan ketenangan. 
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Berikut adalah penjelasan Krasner mengenai prinsip-prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam membuat sebuah konsep dan memberikan emosi pada sebuah 

motion graphic : 

1. Unity. Dalam desain, unity merupakan prinsip dasar yang mengacu 

pada keterkaitannya secara menyeluruh. Pengertiannya adalah semua 

bagian-bagian yang ada saling mendukung untuk mencapai suatu 

keharmonisan. Hal ini dapat menciptakan keselarasan dalam sebuah 

komposisi dan merupakan salah satu cara utama desainer untuk 

menciptakan stabilitas. 

2. Balance. Balance adalah salah satu metode utama untuk mencapai 

unity. Dalam sebuah komposisi, balance memberikan kesan 

keterpaduan. Ini adalah salah satu teknik utama yang dipakai oleh 

desainer untuk menciptakan stabilitas atau instabilitas dalam sebuah 

komposisi. Symmetrical balance adalah pembagian ruang menjadi 

beberapa bagian yang sama. Radial balance juga merupakan bagian 

dari symmetrical balance dimana pemunculan gambar berasal dari satu 

titik fokus. Crystallographic balance sedikit berbeda dari radial 

balance hanya saja pemunculan gambar berasal dari beberapa titik 

yang secara strategis tersusun dalam pola yang sama. 

3. Figure and Ground. Ground atau bidang dapat didefinisikan sebagai 

luas permukaan dalam sebuah komposisi, dan figure mengacu pada 

obyek yang menempati komposisi yang berada diatas ground. 
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Sepanjang sejarah, karya seni telah berkisar dari penggambaran jelas 

dari beberapa elemen latar depan (foreground) dan latar belakang 

(background) contohnya, seseorang yang sedang berpose dalam 

sebuah lanskap, hingga penghilangan unsur figure dan ground, di mana 

sebuah komposisi menjadi ambigu bagi yang melihatnya. Hubungan 

antara figure dan ground dapat berubah sewaktu-waktu, seiring dengan 

berubahnya, posisi, orientasi, dan ukuran dari elemen yang ada dalam 

sebuah komposisi. 

4. Negative space. Konsep ruang positif dan negatif, berhubungan dengan 

figure dan ground,  Ruang positif adalah bagian yang mendominasi 

dalam suatu komposisi, dan ruang negatif adalah bagian yang kosong. 

Ruang negatif (disebut sebagai ground) dapat diartikan sebagai ruang 

putih dalam sebuah desain cetak dan akan dievaluasi menggunakan 

kriteria yang sama yang berlaku untuk seluruh elemen dalam desain 

grafis (unity, balance, contrast, dan lain- lain). Ruang negatif yang 

dramatis maupun lembut, dapat mempengaruhi penonton secara visual 

dan emosional. 

5. Size dan scale. Dengan memanipulasi ukuran dan skala maka akan 

dapat memperoleh banyak kemungkinan dalam membuat sebuah 

komposisi. Size berkaitan dengan sebuah frame, dimana elemen-

elemen yang ada berkumpul menjadi satu di dalamnya, dan scale yang 

menggambarkan hubungan dari elemen-elemen tersebut. 
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6. Edge. Sepanjang sejarah seni, edge merupakan komponen desain yang 

sangat penting dan mendasar. Edge didefinisikan sebagai parameter 

dalam sebuah komposisi dan berperan penting dalam menuntun 

pandangan penonton. Dalam motion graphic, tepi dari sebuah frame 

memberikan empat titik kemungkinan untuk masuk dan keluar. 

7. Direction. Direction membantu sebuah komposisi dalam menentukan 

tujuannya dengan memberikan titik masuk dan keluar bagi penonton, 

dan dalam komposisi yang kompleks, dapat digunakan untuk 

mengatur, menghubungkan atau memisahkan antara elemen yang 

dominan dan elemen yang tidak dominan. 

8. Contrast. Kontras adalah salah satu prinsip yang paling penting dalam 

komunikasi melalui gambar dan ekspresi. Hal ini dapat ke dalam 

komposisi dengan berbagai cara, memperjelas atau menyederhanakan 

sebuah informasi, memperkuat makna, atau mempersempit pesan yang 

disampaikan. Jenis kontras yang paling standar adalah skala, jumlah, 

warna, bentuk, permukaan, jarak, dan orientasi. 

9. Hierarchy. Prinsip yang berhubungan dengan kontras adalah hirarki. 

Kebanyakan penonton bergantung pada petunjuk visual untuk 

mengarahkan perhatian. Hirarki visual merupakan kebutuhan penonton 

untuk menentukan arah pandangan. Hal ini memungkinkan untuk 

mengatur informasi yang kompleks dan mengarahkan perhatian 

penonton ke seluruh frame untuk sebuah informasi dan jarak pandang 
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penonton. Sebuah desain yang artistik dan inovatif dapat berfungsi 

pada tingkat estetikanya, namun tidak dapat menyampaikan informasi. 

Sebaliknya, komposisi yang menunjukkan hirarki yang efektif, 

tersusun secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami dengan 

membedakan unsur,  menurut tingkat kepentingannya. Mengatur 

kontras pada bentuk, skala, jumlah, berat, posisi, orientasi, warna, dan 

jarak,  adalah salah satu cara untuk mencapai hirarki visual. 

10. Repetition dan variety. Repetisi adalah pengulangan dari satu atau 

beberapa elemen dalam suatu komposisi. Dengan variasi gerakan yang 

halus, repetisi dapat memberikan kesan visual yang provokatif. Variasi 

dapat menghilangkan prediksi penonton dengan memasukkan 

perubahan. Mengulang suatu bentuk dengan skala, warna, orientasi, 

atau jarak yang berbeda dapat meningkatkan daya tarik visual dengan 

menambahkan. Dengan menambahkan variasi, sebuah desain akan 

terlihat lebih menarik. Jika disatukan repetisi dan variasi dapat 

memberikan irama yang menarik secara visual. 

2.3.1. Motion Graphics dalam Film dan Televisi 

Menurut penjelasan Krasner, penggunaan Motion Graphic pada film dan televisi 

dibagi menjadi 5, yaitu sebagai title film, network branding, komersial, Iklan 

Layanan Masyarakat, dan video musik. 

1. Title Film. Pertama kali motion graphic digunakan sebagai title untuk 

sebuah film eksperimental pada tahun 1950 yang kemudian berkembang 
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menjadi sebuah iklan komersial. Di tahun 1950 motion graphic 

menggunakan gambar yang berkesan seperti sebuah kiasan sebagai media 

untuk menyampaikan pesan pada audience. Pertama kali diperkenalkannya 

siluet yang menghilang dan kemudian muncul kembali dalam bentuk yang 

terpisah-pisah menjadi beberapa bagian yang digunakan sebagai video 

latar sebuah konser.  

2. Network Branding. Pada umumnya pasar swalayan menjual banyak sekali 

produk-produk individu dari perusahaan yang berbeda. Untuk tetap 

mempertahankan komsumen dalam menggunakan produk tertentu, 

pemikilknya harus membut komsumen tertarik pada produk yang 

ditawarkan sebelum memasuki pasar swalayan. Untuk itulah setiap 

perusahaan berkompetisi membuat sebuah iklan komersial yang 

ditayangkan pada stasiun televisi lokal. 

3. Commercials. Iklan komersial adalah salah satu media kampanye yang 

paling diminati dan merupakan salah satu metode yang paling efektif 

dalam memperkenalkan sebuah produk. Saat ini sebagian besar iklan, yang 

menjual segala sesuatu dari produk rumah tangga, kampanye politik, dapat 

berkisar antara 5 hingga 10 detik. 

4. Public Service Announcement. PSA adalah tempat iklan non komersial 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu 

tertentu seperti konservasi energi, pemanasan global, gelandangan, dan 

mengemudi dalam keadaan mabuk. PSA juga ditujukan untuk 

mempromosikan organisasi nirlaba. 
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5. Music Videos. Tradisi sinematik yang telah banyak dilakukan mulai dari 

film hingga video musik, telah ditingkatkan dengan penggabungan efek 

khusus dan animasi. 

2.3.2. Typeface dalam Motion Graphic 

Dalam bukunya, Krasner menjelaskan teorinya bahwa, selain terlihat baik dan disertai 

dengan transisi yang menarik, sebuah font memiliki kemampuan lain untuk terlihat 

menyatu dengan nada/musik dan unsur-unsur lain dalam sebuah komposisi. Seperti 

contoh, seorang desainer motion graphic asal Belanda Joost Korngold 

mengkhususkan dirinya dalam preferensi untuk membuat sebuah motion graphic yang 

sederhana, dengan menggunakan jenis font sans serif, seperti Universe Condensed, 

yang mencari ciri khas dari karya buatannya. Pemilihan tipografi yang tepat dapat 

secara jelas mengekspresikan pesan yang ingin disampaikan, itu adalah kunci 

utamanya. 

 

Gambar 2.8 Typeface 
(Motion Graphic Design : Applied History and Aesthetics, 2008) 

Krasner juga menjelaskan bahwa font terbagi dalam beberapa jenis, yaitu 

blackletter, oldstyle, italic, script, transitional, modern, square and slab serif, sans 

serif, dan serif/sans serif. Masing-masing dari jenis font mengekspresikan hal yang 
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berbeda-beda, seperti blackletter yang biasa digunakan untuk menampilkan kesan 

sebuah menuskrip atau gulungan perkamen pada jaman dahulu, kemudian ada jenis 

font oldstyle yang muncul untuk menggantikan peran blackletter dalam menampilkan 

kesan heavy gothic dengan ciri-ciri, serif berbentuk kurung dan sedikit kontras antara 

garis tebal dan tipis. 

Tidak hanya font saja yang dapat mempengaruhi penyampaian sebuah pesan, 

Krasner juga mengatakan bahwa saat sebuah animasi gambar, live-action, dan 

tipografi digabungkan, dapat menciptakan kemungkinan yang dapat menghilangkan 

batas-batas yang ada dalam membuat sebuah seni eksperimen dan ungkapan 

ekspresinya. 

2.4. Warna 

Dalam bukunya yang berjudul The Complete Color Harmony (2004), Sutton dan 

Whelan menjelaskan, kombinasi warna hitam dan putih akan memberikan kesan 

klasik dan dramatis, dan pada saat yang bersamaan  menggambarkan sebuah headline 

pada surat kabar, tuts piano, dan tuksedo. Dalam mendekorasi, keramik hitam dan 

putih dapat menambahkan sentuhan elegan, sementara di dunia fashion tidak ada yang 

lebih elegan dibandingkan dengan sebuah gaun yang memiliki dasar hitam yang 

dihiasi dengan mutiara. 

Ketika dikombinasikan dengan sebuah warna cerah, seperti merah, merah 

muda, hitam dan putih, akan memberikan perbedaan kontras warna yang sangat 

sigkifikan, hal ini dapat menimbulkan kesan mengejutkan dan tentunya lebih mudah 

diingat. Hitam bisa misterius, bahkan menggoda, seperti kucing hitam. Karena begitu 
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kuat, bahkan garis hitam halus pun dapat memisahkan sebuah warna. Warna hitam 

adalah warna yang paling mengintimidasi. Menurut Sutton dan Whelan hitam 

berhubungan dengan kematian dan kegelapan, yang dapat menimbulkan perasaan 

cemas atau waspada. Warna hitam juga dapat terlihat sangat agresif bila digunakan 

secara berlebihan. Dalam berbagai budaya, warna hitam juga dianggap sebagai simbol 

kesedihan atau berduka. 

 

Gambar 2.9 Kontras Warna 
(The Complete Color Harmony, 2004) 

2.4.1. Psikologi Warna 

Pada 1666, ilmuwan Inggris Sir Isaac Newton menemukan bahwa, apabila cahaya 

putih murni melewati sebuah prisma, dapat terbagi menjadi warna-warna yang dapat 

dilihat mata. Newton juga menemukan bahwa setiap warna terdiri dari satu panjang 

gelombang dan tidak dapat dipisahkan kembali menjadi warna baru. Penelitian lebih 

lanjut menunjukkan bahwa sebuah warna dapat dikombinasikan untuk membentuk 

warna baru. Misalnya, merah bila dicampur dengan kuning menciptakan dapat 

menciptakan warna baru yaitu oranye. Beberapa warna, seperti kuning dan ungu, 

menolak satu sama lain bila dicampur dan menghasilkan warna putih. Semua itu 

Motion Graphic ..., Jonggi Pratama Panjaitan, FSD UMN, 2014



dijelaskan oleh Whittaker dalam bukunya yang berjudul The Theory of Optical 

Instruments ( 1907). 

Beberapa budaya kuno, termasuk Mesir dan Cina, telah mengenal yang 

disebut dengan terapi warna, atau penggunaan warna sebagai obat. Chromotherapy 

atau lenih dikenal dengan colourology, disebut terapi cahaya dan sampai saat ini 

masih digunakan sebagai terapi pengobatan, baik itu pengobatan menyeluruh maupun  

alternatif. (Color and Psychological Functioning,2007) 

Berikut contoh warna yang biasanya digunakan untuk pengobatan : 

1. Merah digunakan untuk merangsang tubuh dan pikiran serta meningkatkan 

sirkulasi. 

2. Kuning dapat merangsang saraf dan menenangkan tubuh. 

3. Oranye digunakan untuk menyembuhkan paru-paru dan meningkatkan tingkat 

energi. 

4. Biru diyakini untuk mengurangi penyakit dan menghilangkan rasa sakit. 

5. Indigo dianggap dapat menyembuhkan masalah kulit. 

 

Gambar 2.10 Color Wheel 
(http://www.aboutlogodesign.com/Images/logo_design_color_wheel.jpg) 
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Persepsi mata pada setiap warna memicu reaksi sesaat pada otak dan sistem saraf 

otonom. Sebagai contoh, warna panas seperti merah, oranye, dan kuning memiliki 

gelombang terpanjang, dan membutuhkan energi untuk melihatnya. Warna-warna 

tersebut juga merangsang otak dan dapat meningkatkan denyut nadi dan tingkat 

pernafasan. Sebaliknya, warna-warna dingin seperti biru dan hijau memiliki panjang 

gelombang terpendek dan mudah diterima oleh mata. Yang menghasilkan efek 

menenangkan dan menyejukkan, yang sebenarnya memperlambat metabolisme tubuh. 

(The Complete Color Harmony, 2004) 

2.5. Drug Addiction 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Anti-Narkotika 

(GRANAT) dengan Brigjen (Pol) Purn H. Ashar Suryobroto, M.Si. yang diakses dari 

website resmi GRANAT pada tanggal 3 Maret 2013, narkoba bukanlah barang asing 

lagi bagi Indonesia, narkoba pertama kali ditemukan polisi di Indonesia pada tahun 

1974. 

 

Gambar 2.11 Logo Gerakan Nasional Anti-Narkotika 
(http://bantenpos-online.com/wp-content/uploads/2012/02/Logo-Granat.jpg)  
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GRANAT menjelaskan narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan 

bahan-bahan berbahaya. Sedangkan Napza adalah singkatan dari narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif  lainnya. Menurut penelitiannya jumlah pecandu narkoba 

suntik di Indonesia sudah lebih dari 800.000 orang dan sebagian besar adalah remaja. 

Tidak hanya di indonesia saja Europe School Survey Project on Alcohol and 

Drugs (ESPAD) telah melakukan penelitian bahwa di Republik Ceko, Perancis, 

Islandia, Swiss dan Inggris tercatat 1 dari 5 pelajar terbukti melakukan 

penyalahgunaan narkoba sebanyak 19-22% pada tahun 2003. Dan jumlah pelajar laki-

laki yang menggunakan perlajar narkoba lebih tinggi dari pelajar perempuan. Di 

tahun 2003, 2006, dan 2009 BNN bekerja sama dengan Lembaga Pranata 

Pembangunan Universitas Indonesia untuk melakukan survei penyalahgunaan 

narkoba pada pelajar, hal ini dilakukan di 33 propinsi di Indonesia. Kemudian pada 

tahun 2011 dilakukan survei kembali namun hanya di 16 propinsi terpilih. 

 

Gambar 2.12 Logo ESPAD 
(http://www.emcdda.europa.eu/userfiles/image/partners/ESPAD_CMYK.jpg)  

Dalam survei tahun 2009 dan 2011 Badan Narkotika Nasional (BNN) 

mendapati bahwa Ganja adalah jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan 

pertama kali oleh semua responden di semua jenjang sekolah. Selain ganja, ngelem 

dan penyalahgunaan analgesik juga banyak disalahgunakan pertama kali terutama 

pada survei tahun 2006. 
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Gambar 2.13 Logo Badan Narkotika Nasional 
(http://manado.tribunnews.com/foto/berita/2012/4/5/bnn.jpg)  

2.5.1. Jenis-jenis narkoba 

Menurut penjelasan GRANAT, narkotika digolongkan ke beberapa jenis yaitu ganja, 

kokain, morfin dan heroin. Psikotropika adalah semua bahan / obat yang dapat 

mempengaruhi jiwa, seperti metamphetamin, zat-zat yang menimbulkan efek sedatif / 

hipnotik dan halusinogenik. Bahan berbahaya lainnya adalah alkohol yang terdapat 

dalam minuman keras. LSD (Lysergic Dyethilamide), sementara zat adiktif lainnya 

meliputi lem dan bahan pelarut. Semua bahan-bahan ini berpotensi menimbulkan 

ketergantungan. Jenis-jenis narkotika : 

1. Narkoba. Narkoba sendiri digolongkan menjadi tiga bagian, tergantung pada 

efek yang ditimbulkan; 1) Depresan, bekerja menekan fungsi kesadaran dan 

menenangkan, seperti golongan opiat (morfin, petidin, kodein, heroin/putaw). 

Inhalan (zat yang dihirup) seperti lem, tinta, thinner/pengencer cat, dan 

alkohol; 2) Stimulan : bekerja memacu kerja susunan sistem saraf pusat 

seperti rokok, amphetamin, metamphetamin alias shabu-shabu, MDMA 

(metilen dioksi metamphetamin) alias ecstasy, dan kokain; 3) Halusinogen : 

bekerja menimbulkan efek halusinasi / khayalan seperti ganja, mariyuana, 

LSD dan magic mushroom. 
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2. Heroin. Atau lebih dikenal dengan nama putaw, putih,  bedak, PT, etep. 

Putaw merupakan jenis yang paling populer di Indonesia dan umumnya 

dibuat dalam bentuk serbuk/larutan. Heroin akan sangat cepat “mengikat” 

baik secara fisik maupun mental. Heroin dapat membuat penggunanya 

menjadi bodoh, lamban, dan merusak konsentrasi. Zat ini yang paling banyak 

menimbulkan kematian yang disebabkan OD (over dose), karena 

penggunaannya melalui jarum suntik kotor yang digunakan secara bergantian 

dan meningkatkan risiko HIV/AIDS. 

3. Inhalen. Inhalen adalah zat yang terdapat dalam lem dan pengencer cat atau 

thinner, penggunaannya dilakukan dengan cara dihirup dan dapat 

mengakibatkan kematian mendadak seperti tercekik (Sudden Sniffing Death 

Syndrome). Inhalen dapat merusak merusak pertumbuhan dan perkembangan 

otot, syaraf, dan organ tubuh. Bila pengguna melakukan aktivitas seperti 

berlari atau berteriak dapat menyebabkan gagal jantung. 

4. Amphetamin (amphet). Bentuknya berupa pil, kapsul, dan serbuk, 

memberikan rangsangan pada perasaan manusia. Salah satu jenisnya adalah 

metamphetamin yang memiliki efek rangsangan kuat terhadap sistem saraf. 

Amphetamin akan merangsang tubuh melampaui batas maksimum dari 

kekuatan fisik, pemakai akan merasa tetap vit meskipun tubuh sudah lelah, 

jika tubuh sudah mencapai batasnya maka pengguna akan pingsan dan dapat 

menyebabkan kematian yang diakibatkan karena kelelahan. Efek samping 

yang ditimbulkan, penurunan berat badan, terlihat seperti kurang tidur, detak 

nadi tidak beraturan, pingsan karena kelelahan, tekanan darah tinggi, dan 

paranoid tingkat tinggi. 
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5. Shabu. Di Indonesia shabu juga dikenal dengan nama kristal, ubas, SS, dan 

mecin, bentuknya menyerupai kristal, tidak berbau dan berwarna, 

mengakibatkan efek yang kuat pada sistem syaraf. Pemakaian yang 

berlebihan dapat merusak otot jantung, paru-paru, lever, impotensi, atau 

bahkan kematian. Pemakai merasakan perasaan enak yang bersifat sementara 

lalu berangsur-angsur mengakibatkan kegelisahan luar biasa. Efek langsung 

yang ditimbulkan menjurus pada perilaku kekerasan dari pemakai. 

6. Ecstassy. Ecstassy lebih dikenal dengan nama inex, I, kancing, dan disco 

biscuit. Ecstassy juga merupakan zat berbahaya yang seringkali dicampur 

dalam pembuatan insektisida, pil KB, bahkan zat-zat kimia yang tidak 

diketahui. Ecstassy diproduksi secara ilegal di laboratorium, pemakaian 

Ecstassy dapat mendorong tubuh melakukan aktivitas yang melampaui batas. 

Akibatnya tubuh menjadi kekurangan cairan dan pemakainya dapat 

meninggal karena terlalu banyak minum air akibat rasa haus yang luar biasa. 

Ecstassy juga meningkatnya denyut nadi, serta menimbulkan paranoia dan 

halusinasi. 

7. Ganja. Ganja dikenal juga dengan nama cannabis, marijuana, cimeng, 

hashish, rumput / grass, dan pot. Bentuknya berupa daun segar/kering, 

lintingan seperti rokok, dan serbuk. Survey membuktikan bahwa pemakaian 

ganja dalam waktu panjang dapat menyebabkan schizophrenia atau kegilaan. 

 

Dampak penggunaan narkotika sangatlah buruk, bukan hanya bagi 

penggunanya saja, tapi orang-orang di sekitarnya juga ikut terpengaruh. Pecandu 

biasanya akan memperlihatkan perilaku yang tidak dapat diterima oleh orang 
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disekelilingnya seperti menjadi malas, suka bohong, mencuri, dan lain- lain. Dampak 

ini berlangsung sejak awal penggunaan hingga seumur hidup. Tidak hanya dari segi 

kesehatan, tetapi narkotika juga berdampak buruk pada psikologis, sosial, dan 

ekonomi. 

 

“Yang jelas kita harus mengerti dulu tentang jenis – jenis narkoba, 

dan dampak dari pemakaiannya bagi tubuh kita. Bila sudah 

paham, pikirkanlah baik – baik sebelum mengambil keputusan. 

Hidup ini penuh dengan pilihan – pilihan, karena itu pilihlah yang 

terbaik untuk hidupmu” 

 – Gerakan Nasional Anti-Narkotika 

 

2.5.2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba 

Dalam upaya penanggulangan narkoba, GRANAT telah melakukan berbagai kegiatan 

penyuluhan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama di beberapa 

Mesjid, Gereja, Pura, Rumah Warga, Kelompok Pengajian, Kelompok Ibu-Ibu PKK, 

RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, SLTP, SLTA, Perguruan 

Tinggi, Departemen Pemerintah, Radio Swasta, TVRI dan TV Swasta lainnya. 

Selama ini GRANAT melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba 

dengan melaksanakan program pengurangan permintaan (demand reduction) dan 

pengurangan dampak buruk (harm reduction). Cara lain yang dilakukan adalah 

melalui orang tua maupun guru di sekolah untuk mengajarkan kepada anak-anak sejak 

dini agar tidak terjerumus dan menggunakan narkoba. 
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Selain pencegahan, GRANAT juga telah melakukan upaya dalam 

menaggulangi para korban dan pecandu narkoba. Seorang pecandu adalah orang yang 

memiliki ketergantungan pada narkoba yang mengharuskannya menggunakan 

narkoba secara terus menerus. Apabila konsumsinya dihentikan, Pecandu akan 

mengalami rasa sakit yang luar biasa (Sakaw) yang hanya bisa disembuhkan dan 

dipulihkan kesehatannya melalui jalur medis seperti Rumah Sakit dan Pusat 

Rehabilitasi. Untuk pecandu Heroin dan Putaw perlu adanya detoksifikasi selama dua 

minggu yang dilakukan oleh Dokter atau Pusat Rehabilitasi. Tindakan berikutnya 

adalah proses rehabilitasi khusus narkoba sampai sembuh total dan diizinkan pulang. 

Pedoman yang harus dipegang dalam upaya menanggulangi para korban atau 

pecandu Narkoba,  kepada UU No. 22 tahun 1997 pasal 45 tentang Narkotika, yaitu : 

“Pecandu Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan dan UU No. 5 

tahun 1997 fasal 37 ayat 1 yaitu, Pengguna psikotropika yang menderita sindroma 

ketergantungan, berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau 

perawatan.”. 

Menurut pengamatan GRANAT, metoda yang selama ini telah teruji ke-

efektifannya adalah Therapeutic Community (TC). United Nation Drug Control 

Programme (UNDCP) menginformasikan bahwa rehabilitasi dengan metoda ini, 

terbilang sekitar 80% addict recovery berhasil bertahan pada kondisi bebas zat yang 

cukup lama dan dapat melewati masa kritis sekitar 5 tahun setelah rehabilitasi. 

Metode ini sekarang telah diperbaharui menjadi Spiritual Therapeutic Community 

(STC) yang menggunakan pendekatan kekeluargaan dan agama, dengan penekanan 

kepada 5 aspek, yaitu aspek mental, emosi, perilaku, sosial dan spiritual. Pelaksanaan 

STC dengan pendekatan agama, yaitu sholat, doa dan dzikir (bagi mereka yang 
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beragama Muslim), yang dilakukan secara teratur selama kurang lebih 3 bulan dan 

akan menjadikan Korban/Pecandu lebih tenang. 

2.6. Aversion Therapy 

Kendra Cherry seorang pengajar psikologi dalam artikelnya menjelaskan bahwa 

Aversion Therapy adalah terapi dimana pengobatannya menggunakan prinsip-prinsip 

perilaku seseorang untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan, dalam hal 

ini penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pada metode ini, stimulus yang tidak 

diinginkan, akan ditampilkan berulang kali dengan suasana yang membuat seorang 

individu akan merasa tidak nyaman. 

(http://psychology.about.com/od/typesofpsychotherapy/f/aversion-therapy.htm). 

 Cherry menjelaskan bahwa selama proses terapi, pasien akan diminta untuk 

memikirkan atau terlibat dalam perilaku yang mereka nikmati, sementara pada saat 

bersamaan berikan sugesti akan suatu hal yang membuat pasien merasa tidak nyaman, 

seperti rasa tidak enak, bau busuk, atau kejutan listrik ringan. Setelah perasaan tidak 

menyenangkan menjadi terkait dengan perilaku, harapan adalah bahwa perilaku yang 

tidak diinginkan atau tindakan akan mulai berkurang secara bertahap atau  bahkan 

hilang sama sekali. Keefektifan dari terapi ini tergantung pada sejumlah faktor, 

termasuk metode yang digunakan dan pasien harus tetap melakukan latihan untuk 

mencegah terjadinya kambuh. Dalam beberapa kasus, pasien dapat kembali ke pola 

perilaku sebelumnya setelah melakukan terapi. 

Beberapa perilaku yang dapat diobati menggunakan Aversion Therapy antara 

lain, bad habits (kebiasaan buruk), kecanduan, alkoholisme, merokok, dan kekerasan 

atau kemarahan. 
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