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Desain komunikasi visual dalam kampanye anti rokok 
 

Oleh: 

ALFEUS CHANDRA NOVIAN 

NIM: C9503002 

 
BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Dalam kehidupan sehari hari, rokok telah menjadi bagian yang tak 

mungkin terpisahkan bagi sebagian orang. Bahkan merokok seolah telah menjadi 

kebutuhan pokok bagi mereka yang menggemarinya. Entah dari mana dan sejak 

kapan dimulainya, tapi sudah menjadi pemandangan yang biasa bila kita melihat 

mulai dari anak-anak, remaja maupun orang tua menjadi perokok aktif. Jadi 

seakan-akan,merokok sepertinya telah menjadi hal yang lumrah dan dianggap 

tidak berbahaya oleh masyarakat. Padahal tanpa kita sadari, rokok juga meracuni, 

merusak dan membunuh manusia,baik yang perokok maupun yang bukan 

perokok, sama seperti narkoba.  

Dalam sebatang rokok telah ditemukan 4000 jenis bahan kimia berbahaya 

yang sekitar 40 diantaranya adalah karsinogenik (menyebabkan kanker) dan juga 

Emfisema paru paru, dan Bronchitis kronis,. Serta juga berdampak pada jantung. 

Umumnya fokus penelitian adalah pada Nikotin dan CO, karena kedua bahan ini 

sangat berbahaya. Selain menyebabkan ketagihan, nikotin juga merangsang 

pelepasan adrenalin berlebih, meningkatkan kebutuhan oksigen dan menaikkan 

tekanan darah. Sedangkan CO menurunkan kapasitas fisik , meningkatkan 
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viskositas darah sehingga mempermudah penggumpalan darah. Namun selain efek 

fisik rokok juga mempunyai efek pada kejiwaan seseorang. 

Asap rokok adalah polutan yang berbahaya bagi manusia maupun mahluk 

hidup yang lain. Asap yang dihasilkan saat merokok terbagi atas, Asap utama 

(main stream smoke) dan Asap samping (side stream smoke). Asap utama 

merupakan asap tembakau yang dihirup langsung oleh perokok atau yang disebut 

perokok aktif. Sedangkan asap samping adalah asap dari tembakau rokok yang 

disebarkan ke udara bebas yang dapat terhirup oleh orang disekitarnya atau yang 

disebut perokok pasif. Dan yang sangat perlu diperhatikan adalah bahwa racun 

yang terkandung dalam asap samping ini lebih banyak daripada asap utama. 

Misalnya karbon monoksida (CO) pada asap samping ternyata 5 kali lebih banyak 

daripada asap utama. Sedangkan untuk benziporan 3 kali dan amoniak 30 kali 

lipat. Tentu saja hal ini sangatlah merugikan orang orang yang ada disekitar 

perokok. 

Untuk meningkatkan rasa kepedulian dan menambah pengetahuan 

masyarakat tentang bahaya rokok, tentu harus didukung denga  adanya kampanye 

yang tepat dan sesuai yang meliputi berbagai aspek. Setelah melihat target 

audience yang ingin dicapai, maka saya akan berusaha untuk membuat suatu 

kampanye anti rokok dengan melalui Desain Komunikasi Visual yang 

komunikatif dan kreatif serta menggunakan pendekatan yang berbeda dengan 

biasanya, sehingga pesan yang ingin disampaikan akan mudah mengena di benak 

setiap orang. 

 

B. Permasalahan 
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Dalam masyarakat sekarang ini sepertinya belum ada kampanye anti rokok 

yang benar benar dilakukan dengan baik, yang benar benar mengena yang dapat 

mengajak orang untuk berhenti merokok, sehingga sekaligus dapat 

memperjuangkan hak mereka yang bukan perokok yang dirugikan oleh akibat 

yang ditimbulkan oleh rokok.  Jadi yang menjadi pokok permasalahan penulisan 

ini adalah: 

1. Bagaimana mengajak orang,baik yang perokok maupun yang bukan 

perokok untuk menjauhi rokok karena berbahaya bagi kesehatan. 

2. Bagaimana memperjuangkan hak orang yang bukan perokok yang 

secara tidak langsung sangat dirugikan bila berada di sekitar perokok. 

3. Bagaimana menyampaikan pesan anti rokok melalui Desain 

Komunikasi Visual secara komunikatif dan kreatif. 

 

C. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan kampanye anti narkoba ini adalah : 

1. Merancang media promosi lini atas (above the line) maupun lini bawah 

(bellow the line)

2. Menanamkan di benak setiap orang baik perokok maupun bukan 

perokok tentang bahaya rokok. 

3. Merancang pesan Desain Komunikasi Visual secara komunikatif dan 

kreatif yang tepat agar mengena pada benak setiap orang. 
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BAB II 
 

IDENTIFIKASI DATA 
 

A. Data Produk 
 

Semua karya yang akan dibuat nantinya akan diselenggarakan oleh 

komnas PMM ( Penanggulangan Masalah Merokok ), sebuah Organisasi yang 

beranggotakan LSM, organisasi profesi dan perorangan. Diawali dengan rasa 

keprihatinan yang mendalam dari para tokoh masyarakat, baik yang bergerak di 

bidang kesehatan maupun yang bukan, para pengurus organisasi kemasyarakatan 

dan organisasi profesi, yang melihat kenyataan makin meningkatnya produksi 

rokok, mudahnya rokok didapat dimana-mana dan makin merebaknya tayangan 

iklan rokok di media cetak maupun media visual, padahal sebenarnya semua 

orang menyadari dan tahu akibat tentang kerugian-kerugian akibat merokok. 

Disamping itu seakan-akan di negara Indonesia tercinta ini sama sekali tidak ada 

aturan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan rokok. Kenyataan 

memang bisa kita lihat, siapapun dan umur berapapun bisa merokok, iklan rokok 

seakan ada dimana-mana, orang juga bisa membeli rokok dimana dan kapanpun. 

Bahkan pabrik rokok diberi kebebasan memproduksi rokok seberapa mereka 

mampu, dengan tanpa mengindahkan kadar "tar" dan "nikotin" yang terkandung. 
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Merokok atau tidak memang merupakan pilihan bebas bagi setiap orang 

atau setiap warga negara, akan tetapi bila asap yang ditimbulkan oleh seorang 

perokok dapat merugikan orangan lain, maka apa tidak diperlukan suatu undang-

undang atau aturan untuk melindungi hak asasi orang lain yang tidak merokok. 

Kenyataan sehari-hari juga menunjukkan seakan-akan orang bebas merokok 

dimana saja, di kantor, di tempat umum, di kendaraan, bahkan di tempat tertutup 

ber-AC masih saja orang merokok. 

Mereka yang peduli, kemudian berpikir, sewaktu "ETIKA" sudah tidak 

menjadi acuan berperilaku di masyarakat maka diperlukan suatu "aturan" yang 

mempunyai kekuatan hukum atau "undang-undang". Oleh karena itu dibutuhkan 

suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi para tokoh masyarakat anggota 

organisasi LSM maupun Profesi. Organisasi tersebut diharapkan dapat mendorong 

pemerintah untuk menggolkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang 

masalah rokok. 

Atas dasar kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu 

kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi kemasyarakatan sepakat 

menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya 

yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok dengan membentuk Komite Nasional 

Penanggulangan Masalah Merokok (Komnas PMM).  

Komnas PMM didirikan pada tanggal 29 Oktober 1998 di Jakarta yang 

beranggotakan 20 organisasi Profesi, LSM dan perorangan.  

Komite ini bertujuan untuk:  

• Mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas rokok.  

• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok.  
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• Menggalang setiap unsur masyarakat untuk menciptakan 

masyarakat yang bebas rokok.   

 

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS KOMNAS PMM  

PERIODE 2003 – 2006  

 

Dewan Penasehat : Ny. Kardinah Soepardjo Rustam   

Ketua Purna (Immediate Past President) : Dr. Merdias Almatsier, Sp. S (K)   

Tim Ahli : 

 - Dr. Merdias Almatsier, Sp. S (K) 

- Dr. Dr. Fasli Djalal  

- DR. Anhari Achadi 

- Prof. DR. Dr. Ascobat Ganie   

 

Ketua Umum : Prof. DR. Dr. F.A Moeloek, Sp.OG (IDI)  

Ketua I   - Bidang Advokasi  : Ny. Laskmiati Asikin Hanafiah (YJI)   

 Wakil Ketua : Drs. H. Suhardi (YASTROKI)  

Ketua II  - Bidang Kajian Strategi &   Kebijakan : Dr. Alex Papilaya, DTPH 

(IAKMI)   

 Wakil Ketua : Dra. Siti Rafiah (YKI)  

Ketua III - Bidang Hukum & Perundangan : Tulus Abadi, SH (YLKI)  

 Wakil Ketua : Drs. Rusli Yunus (PGRI)   
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Ketua IV - Bidang Kajian Data & Penelitian  : Dr. Soewarta Kosen  

 Wakil Ketua : Dr. Darmawan Sp. A (K) (IDAI)  

Ketua V  - Bidang Dana & Kerjasama : Ny. Tuti Roosdiono (WITT)   

 Wakil Ketua : Dr. Tuty Suyono Yahya (PPTI)  

Sekretaris Umum : Dr. Achmad Hudoyo, Sp. P (PDPI)   

 Wakil Sekretaris : Ny. Ir. Nita Yudi, MBA (WITT)  

Bendahara : Ny. Soeminar Siregar (YKI)   

 

Anggota Bidang I : 

 - Ny. Yati Suryatika (YJI) 

- H. Soegyarto, PS (PWI)   

Anggota Bidang II  :  

- Dr. Adang Bactiar, Phd (IAKMI)  

- Ir. Irwan Hidayat (PRSSNI)  

- Dr. Sutedjo, Sp. JP  

Anggota Bidang III  : 

 - DR. Dr. Soehartati G, Sp Rad (POI) 

- Dr. AN Kurniawan, Sp. PA (POI)   

Anggota Bidang IV : 

- Haryo Sungkono (PARFI)  

- Sdr. Adnanto Wiweko (ISMKI)  

- Dr.Nastiti N. Raharjoe Sp.A.(K) (IDAI)   

Anggota Bidang V : 

- Ny. Mei Ukas (YKI)  
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- Ny. Raman R. Saman (YAI)  

- Ny. Eddy Jusuf (YAI) 

 

Karya yang akan dibuat adalah semua media yang dapat  digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari kampanye anti rokok, baik stasioneri dari 

Komnas PMM maupun iklan layanan masyarakat (ILM) yang terdiri dari 

media lini atas (Above the line media ) maupun media lini bawah ( Bellow the 

line media )

Target karya yang berusaha dicapai dari rancangan kampanye ini 

adalah :  

1. Stationery : 

A. Kartu Nama 

B. Kertas Surat 

C. Amplop  

D. Map 

E. Kartu pengenal (ID Card)

2. Media lini atas (Above the line media)

A. Iklan Majalah 

B. Iklan tabloid/Koran 

C. Baliho 

D. Spanduk 

3.Media lini bawah (bellow the line media)

A. Poster Indoor 
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B. Banner 

C. Leaflet 

D. Pamflet 

4.Souvenir 

A. Kaos 

B. Stiker 

C. Pin  

D. Gantungan kunci  

E. Pembatas buku 

F. Block note 

G. Kalender 

H. Kartu pos 

I. Mouse pad 

J. Mug 

K. Jam dinding 

L. Hanging Mobile 

M. Flag chain 

N. Garis anti rokok 

 

B. Target Audience 

 Target Audience yang ingin dicapai dari penulisan diatas setelah dilihat 

dari berbagai aspek adalah :  

1. Aspek Demografi  

 Jenis kelamin : Laki laki dan perempuan. 
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Usia  : 15 - 30 tahun (primer) , 30 < (sekunder). 

 Pendidikan : SD keatas (SMP, SMA, Mahasiswa dan pekerja 

awal). 

 Tingakat ekonomi : Semua kalangan. 

2. Aspek geografi 

 Domisili  : Seluruh Indonesia 

3. Aspek psikografi 

 Seluruh masyarakat Indonesia terutama yang membutuhkan informasi 

tentang bahaya rokok, baik perokok maupun bukan perokok sehingga meraka 

benar benar faham tentang bahayanya rokok bagi kesehatan. 
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BAB III 

KONSEP PERANCANGAN  

 

A. Media Periklanan Sebagai Fungsi Sosial 

Definisi dari iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang 

disampaikan lewat media media, yang ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat (Rhenald Kasali, 1995 : 11). Sedangkan media adalah wahana untuk 

menyampaikan pesan pesan periklanan. Bentuknya sangat bervariasi, yaitu Pers 

(Koran, Majalah), Radio, Televisi, Media luar ruang, atau yang sekarang lebih 

canggih dan popular di Negara Negara maju yaitu lewat Internet dan sebagainya.  

Dalam perkembangannya, media periklanan juga digunakan untuk 

menyampaikan pesan pesan sosial, memberitahukan sebuah pengumuman  yang 

bertujuan untuk memajukan program, aktifitas, maupun, pelayanan dari 

pemerintah pusat, daerah ataupun organisasi lain yang tidak bertujuan untuk 

mencari keuntungan, serta pengumuman yang berkenaan dengan peningkatan 

perhatian masyarakat.  

Jenis iklan yang digunakan untuk hal hal semacam ini disebuat dengan 

iklan layanan msyarakat (ILM), yang disini nanti akan digunakan untuk 

menyebarluaskan kampanye anti rokok kepada massyarakat melalui berbagai 

media, agar masyarakat yang belum tahu tentang bahaya rokok dan yang 
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membutuhkan informasi tentang bahaya rokok dapat mengerti dan paham akan 

bahaya rokok. 

 

B. Tujuan Periklanan 

Kegiatan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari iklan 

layanan masyarakat (ILM) ini adalah sebagai berikut : 

1) Memberitahukan kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan 

mengerti mengenai bahayanya menjadi perokok aktif maupun pasif (orang 

orang yang berada di sekitar perokok) dengan menggunakan media lini 

bawah. Misalnya dengan mengadakan penyuluhan penyuluhan dan juga 

memberikan souvenir dan merchendise yang memuat pesan tentang 

bahaya rokok. 

2) Mempengaruhi  sasaran melalui media lini atas yang efektif untuk 

menanamkan maksud dari pesan pesan yang disampaikan lewat  ILM. 

 

C. Strategi Kreatif 

Strategi kreatif adalah tentang bagimana cara kita menyampaikan pesan 

dari kampanye anti rokok melalui komunikasi visual yang kreatif, yang tentu saja 

harus tepat sasaran, sehingga pesan yang terkandung dalam iklan layanan 

masyarakat ini dapat dipahami dan dimengerti benar oleh masyarakat.  

Strategi kreatif ini meliputi : 

1) Strategi Konsep  

a) Memberikan informasi tentang bahaya rokok 
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b) Memberikan informasi tentang zat zat berbahaya yang ada dalam 

rokok kepada masyarakat agar mereke mau menjauhi rokok . 

c) Memberikan informasi tentang  penyakit yang dapat diakibatkan oleh 

rokok 

d) Memberikan himbauan kepada masyarakat agar mereka yang belum 

merokok tidak tergoda untuk mencobanya. 

e) Menggunakan visual yang menarik untuk menyampaikan Iklan 

Layanan Masyarakat agar masyarakat dapat selalu ingat akan pesan 

yang disampaikan   

2) Strategi Visual 

Strategi visual secara umum 

a) Mengunakan visual yang unik dalam layoutnya agar tampak mencolok 

dan berbeda dari iklan iklan yang lain yang sudah ada. 

b) Mempunyai identitas yang sedemikian rupa baik dalam warna, slogan, 

dan tipografi yang bagus dan menarik, sehingga dapat menanamkan 

image dari iklan layanan masyarakat ini kedalam benak masyarakat, 

agar mereka selalu ingat akan pesan yang disampaikan.   

c) Menampilkan illustrasi , yang dalam hal ini adalah manipulasi 

fotografi yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan , dan yang 

terutama agar bisa menarik perhatian orang untuk melihatnya dan 

akhirnya memahami maksudnya. 

 

Strategi visual verbal 

a) Headline  
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Dalam sebuah iklan layanan masyarakat, headline atau judul 

mempunyai fungsi sebagai penarik perhatian audience agar tertarik untuk 

membaca kalimat berikutnya atau untuk menyampaikan tema, guna 

membangkitkan kesadaran terhadap pesan yang disampaikan. Sebuah 

headline yang baikharuslah sesingkat mungkin, menarik sekaligus 

memikat pembacanya. Dalam kampanye ini akan digunakan headline yang 

menggunakan bahasa inggris, karena target audience adalah umumnya dari 

kalangan pelajar dan mahasiswa, maka meskipun dengan bahasa inggris 

pesannya juga tetap mudah dipahami. Headline adalah tulisan “Stop 

Smoking, Smoking kills”. Yang artinya adalah “berhenti merokok, 

merokok itu dapat membunuh!”. Kalimat ini apabila dijabarkan adalah 

bahwa kita mengajak orang untuk berhenti merokok, karena zat zat yang 

berbahaya dalam rokok dapat mengakibatkan berbagai penyakit yang 

dapat mengakibatkan kematian. Baik bagi perokok ataupun orang yang 

ada di sekitarnya. 

b) Sub headline 

Sub headline mempunyai fungsi untuk lebih memperjelas headline 

secara singkat baik fakta maupun keterngan dari isi pesan yang 

disampaikan sekaligus mengarahkan sedemikian rupa agar pembaca 

berfikir, kemudian brtindak sesuai yang diharapkan seperti dalm pesan. 

Disini yang digunakan adalah kalimat perintah yang tegas dan singkat 

“berhenti merokok sekarang!” 

c) Teks inti ( body copy) 
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Merupakan kalimat teks iklan yang merupakan uraian dari pesan 

pesan yang disampaikan. Teks inti ini dibuat dengan ungkapan fakta fakta 

yang nyata dan relevan dengan pesan pesan yang disampaikan, serta 

diusahakn menggunakan kata kata yang ringkas, sederhana dan tidak 

bertele tele agar mudah dipahami pembaca. Ada beberapa teks inti dalam 

desain kampanye anti rokok ini yang isinya menjelaskan dari illustrasi 

dalam desainnya. Pertama “Asap rokok adalah zat beracun bagi manusia, 

baik perokok itu sendiri maupun orang disekitarnya. Kedua “Racun dalam 

rokok akan meracuni tubuh secara pelan pelan dan pada akhirnya akan 

membawa pada penyakit bahkan kematian. Dan yang ketiga “Rokok hanya 

memberikan sebuah kenikmatan semu tang membuat seseorang tak bisa 

berhenti dan hanya akan membawa pad penderitaan”.  

d) Kalimat dasar ( base line ) 

Merupakan kalimat dibawah iklan cetak yang biasanya 

dicantumkan nama perusahaan atau instansi, maka diusahakan 

penampilannya harus menonjol. Untuk iklan layanan masyarakat ini nanti 

akan menggunakan logo Komnas PMM (Penanggulangan Masalah 

Merokok). 
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Strategi visual non verbal 

a) Layout  
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Layout adalah merupakan penggabungan dari semua unsur visual 

sehingga membentuk suatu kesatuan iklan yang efektif. Dalam layout 

iklan kampanye anti rokok ini diberi kesan suram dan gelap. Hal ini untuk 

menunjukkan bahwa tidak ada baiknya merokok, sehingga ingin 

ditunjukkan bahwa seolah olah kehidupan perokok itu suram. Serta 

ditambah dengan efek efek grafis serta menggunakan kata kata yang 

singkat, yang semakin menonjolkan kesan suram.  

b) Illustrasi  

Ilustrasi adalah suatu bahasa yang sangat universal, bahkan lebih 

efektif dari bahasa manapun di dunia ini. Illustrasi dapat berupa gambar, 

foto, logo, symbol, grafik dan juga tanda tanda lainnya. Dalam iklan 

kampanye anti rokok ini, ilustrasi juga merupakan unsur terpenting. Sebab 

dalam desainnya nanti diharapkan illustasilah yang akan bercerita, 

sehingga diharapkan hanya dengan melihat illustrasinya saja, audience 

sudah memahami pesan yang disampaikan. Illustrasi dalm kampanye anti 

rokok ini berupa manipulasi fotografi dalam komputer yang  digabungkan 

dengan grafik, logo dan unsur visual lainnya yang berhubungan dengan 

kampanye anti rokok ini.  

Illustrasi yang digumakan dalam desain kampanye anti rokok ini 

ada beberapa macam. Pertama adalah asap rokok yang membentuk ular. 

Disini, illustrasi ular ingin menggambarkan bahwa di dalam rokok terdapat 

berbagai racun yang berbahaya seperti bisa yang ada dalam ular. Yang 

kedua adalah bom waktu. Disini ingin ditunjukkan bahwa rokok tidak 

membunuh manusia dengan instant namun dalam jangka waktu yang lama 
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seperti dalm bom waktu. Dan yang ketiga adalah illustrasi rokok yang 

diletakkan dalam jebakan. Hal ini ingin menunjukkan bahwa jika orang 

sudah masuk ke dalam perangkap rokok (menjadi perokok) maka meski 

sakit namun akan sulit untuk melepaskan diri 

c) Tipografi  

Tipografi disini adalah jenis jenis huruf yang digunakan dalam 

setiap desain kampanye anti rokok. Yang mana jenis huruf ini harus 

disesuaikan dengan  karakter desainnya sehingga membentuk suatu 

perpaduan yang baik.  

Huruf-huruf yang dipakai dalam kampanye anti rokok ini adalah:  

1. Adler. 

 Huruf adler berbentuk tidak solid, berbentuk seperti 

serpihan. Menimbulkan kesan rusak, gelap, misterius. Digunakan 

sebagai headline untuk menimbulkan kesan bahwa rokok itu 

merusak. 

 

2. Myriad Pro. 

 Huruf myriad pro bentuknya sederhana, tanpa serif. 

Memberikan kesan simple, cepat, tidak bertele tele. Digunakan 

dalam sub headline dan kalimat kalimat penjelas. 
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3. Arial. 

 Arial adalah huruf yang sangat sederhana dan sering sekali 

digunakan. Sangat mudah terbaca, oleh karenannya mudah dalam 

penempatannya. 

d) Warna  

Warna yang digunakan dalam desain iklan kampanye anti rokok ini 

disesuaikan dengan konsep desainnya. Dan dalam desain kampanye anti 

rokok ini banyak diisi dengan ilustrasi fotografi, maka warna yang 

digunakan menyesuaikan dengan warna dari ilustrasinya. Jadi untuk warna 

yang mendominasi dalam desain, baik dalam background, illustrasi 

maupun tipografinya adalah warna hitam, untuk memberikan kesan gelap 

dan suram. Selain itu adalah warna putih, abu abu dan merah.    

Warna warna utama yang digunakan dalam desain kampanye anti 

rokok ini adalah : 
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D. Perencanaan Media 

Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu untuk 

mengaplikasikan atau menyampaikan iklan atau dalam hal ini pesan tentang 

kampanye anti rokok ini. Media periklann ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

Media lini atas (above the line media) dan Media lini bawah (bellow the line 

media).  

Media lini atas adalah media yang digunakan oleh jenis iklan yang tidak 

mengharuskan pembayaran komisi kepada pihak pihak tertentu, misalnya iklan di 

majalah, koran, tabloid, billboard, baliho dan sebaginya. Sedangkan media lini 

bawah adalah media iklan yang tidak mengharuskan  adanya pembayarn komisi, 

misalnya poster, kaos, kalender, pamphlet, jam dinding dan sebagainya.  

Berikut adalah medianya : 

1. Stationery 

a. Kartu Nama 

• Alasan pemilihan media : 

 Kartu nama dipilih sebagi media untuk menyampaikan pesan 

kampanye anti rokok, karena nantinya akan digunakan oleh Komnas PMM 
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sebagai lembaga yang menyelenggarakan kampanye anti rokok ini. Selain 

itu nantinya kartu nama ini sangat mungkin akan dibagikan kepada banyak 

orang, jadi selain sebagai tanda pengenal, kartu nama ini juga sangat efektif 

untuk menyebarkan kampanye anti rokok.  

• Bentuk Desain : 

 Kartu nama ini berbentuk persegi panjang memanjang vertical, tidak 

seperti umumnya yang berbentuk horizontal. Warna yang dominan sebagai 

background dalam kartu nama ini adalah warna hitam. Di bagian atas 

terdapat logo Komnas PMM, di bawahnya tercantum nama, dan informasi 

dari yang empunya kartu. Dan dibagian paling bawah gambar rokok yang 

disilang palang merah dan tulisan “Stop smoking, smoking kills”.  

 

b. Kertas Surat 

• Alasan pemilihan media : 

 Kertas surat dipilih sebagi media untuk menyampaikan pesan 

kampanye anti rokok, karena sama seperti kartu nama, kertas surat nantinya 

akan digunakan oleh Komnas PMM sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan kampanye anti rokok ini. Kertas surat ini berfungsi untuk 

mengirimkan informasi atau pesan kepada perorangan atau lembaga yang 

lain, jadi kertas surat ini sangat efektif untuk meyebarkan kampenye anti 

rokok ini karena saat orang sedang membaca isi surat maka bersamaan 

dengan itu orang itu dapat melihat pesan anti rokok yang ada didalamnya.  

• Bentuk Desain : 
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Bentuk desain kertas surat Komnas PMM ini sangat sederhana seperti 

kertas surat lembaga lain pada umumnya, hanya saja di tepian bagian bawah 

kertas surat terdapat pesan kampanye anti rokok yang berupa illustrasi 

sebuah rokok yang didepannya diberikan silang merah dan tulisan “Stop 

smoking , smoking kills”. 

 

c. Amplop 

• Alasan pemilihan media : 

 Amplop dipilih karena merupakan pasangan dari kertas surat, sama 

seperti kertas surat, amplop nantinya akan digunakan oleh Komnas PMM 

sebagai lembaga yang menyelenggarakan kampanye anti rokok ini. Amplop 

berfungsi untuk menempatkan kertas surat mengirimkan informasi atau 

pesan kepada perorangan atau lembaga yang lain. Namun berbeda dengan 

kertas surat, karena tanpa harus tahu atau membaca isi suratnya, orang sudah 

bisa melihat pesan kampanye anti rokok yang ingin disampaikan.  

• Bentuk Desain : 

 Bentuk desain amplop Komnas PMM ini persegi panjang horisontal, di 

bagian depan bawah sebelah kanan terdapat alamat website Komnas PMM 

dan di sebelah kiri bawah amplop terdapat pesan kampanye anti rokok yang 

sama dengan kertas suratnya. Sedangkan di bagian kiri atas, terdapat logo 

Komnas PMM. 

 

d. Kartu Pengenal (ID card)

• Alasan pemilihan media : 
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Kartu Pengenal dipilih sebagai media karena dalam kegiatannya 

seringkali Komnas PMM melakukan acara seminar maupun kampanye di 

berbagai tempat, sehingga untuk menandai keanggotan Komnas PMM atau 

tanda panitia diperlukan kartu pengenal ini. Selain itu dengan memakai kartu 

ini dalam acara acara kampanye juga berarti sudah turut mendukung 

program kampanye anti rokok itu sendiri. 

• Bentuk Desain : 

 Bentuk desain kartu pengenal Komnas PMM ini persegi panjang 

mamanjang vertikal, di bagian paling atas adalah logo Komnas PMM, di 

bawahnya dicantumkan nama acara atau program yang dilaksanakan 

sedangkan di bagian tengah terdapat foto dan nama pemilik kartu. Dan di 

bagian paling bawah terdapat tulisan “Stop smoking, smoking kills” . 

 

e. Stofmap 

• Alasan pemilihan media : 

 Srofmap dipilih sebagai media sebagai tempat meletakkan surat surat 

penting maupun dokumen untuk keperluan rutin maupun keperluan seminar 

maupun kampanye dalam hubungannya dengan lembaga lain maupun 

perorangan. 

• Bentuk Desain : 

 Bentuk stofmap Komnas PMM ini seperti map pada umumnya, yaitu 

membentuk lipatan untuk menyimpan dokumen di dalamnya. Desain cover 

depannya  berwarna putih dengan logo Komnas PMM di bagian atasnya, di 

bawahnya diberi ruang berupa garis garis untuk menuliskan keterangan. 
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Dibagian seperempat halaman sebelah kiri  berwarna hitam dan bertuliskan 

“stop smoking, smoking kills”. Untuk halaman belakang berwarna hitang, 

dan di bagian paling bawah dicantumkan almat website dan email dari 

Komnas PMM. 

 

2. Media Lini Atas 

a. Iklan Majalah 

• Alasan pemilihan media : 

 Majalah dipilih sebagi media untuk menyampaikan pesan kampanye 

anti rokok, karena memiliki berbagai keunggulan. Majalah mempunyai 

kapasitas waktu yang lebih besar dibandingkan oleh iklan televisi maupun 

radio ; iklan di majalah dapat dengan mudah ditargetkan kepada orang atau 

golongan tertentu tergantung karena majalah mempunyai konsumen yang 

berbeda beda tingkatan ; iklan di majalah lebih tahan lama, dengan artian 

bahwa iklan di majalah dapat dibaca berulang kali dan juga lebih tahan lama 

; iklan di majalah dapat di baca dimana saja dan kapan saja, mengingat 

bentuk majalah yang ringkas. 

• Bentuk desain : 

 Iklan majalah ini terdiri dari satu halaman penuh bentuk desainnya 

menonjolkan illustrasi fotografi yang berupa manipulasi fotografi, berupa 

illustrasi fotografi yang berupa rokok yang mengepulkan asap yang 

berbentuk ular dan diberikan tulisan “stop smoking, smoking kills”. Hal ini 

mempunyai artian bahwa asap yang dihasilkan oleh rokok sangatlah 

berbahaya bagi perokok maupun orang di sekitarnya yang diumpamakan 
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seperti ular yang berbisa dan dibagian bawah halaman akan ada penjelasan 

yang singkat tentang bahaya rokok. 

• Penempatan media : 

 Majalah untuk untuk penempatan iklan ini dapat berupa majalah apa 

saja, misalnya majalah remaja, untuk menyesuaikan target audience yang 

kebanyakan adalah remaja. Bisa juga majalah olah raga, majalah wanita, 

majalah kriminal dan sebagainya. 

 

b. Iklan Koran 

• Alasan pemilihan media : 

 Koran dipilih sebagi media untuk menyampaikan pesan kampanye anti 

rokok, karena koran mempunyai jumlah pembaca yang lebih besar 

dibandingkan oleh iklan majalah maupun media cetak lain.  

• Bentuk desain : 

 Dalam iklan koran ini terdiri dari seperempat halaman horizontal, 

bentuk desainnya menonjolkan illustrasi fotografi yang berupa illustrasi 

fotografi yang berupa rokok yang mengepulkan asap yang berbentuk ular 

dan diberikan tulisan “stop smoking, smoking kills”. Hal ini mempunyai 

artian bahwa asap yang dihasilkan oleh rokok sangatlah berbahaya bagi 

perokok maupun orang di sekitarnya yang diumpamakan seperti ular yang 

berbisa dan dibagian bawah halaman akan ada penjelasan yang singkat 

tentang bahaya rokok. 

• Penempatan media : 
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Koran untuk untuk penempatan iklan ini dapat berupa koran apa saja 

karena memang target cakupan audiencenya cukup luas. 

 

c. Baliho 

• Alasan pemilihan media : 

 Baliho dipilih sebagi media untuk menyampaikan pesan kampanye anti 

rokok, karena ukurannya yang cukup besar, dan juga penempatannya yang 

berada di tempat tempat umum, sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh 

siapapun yang yang lewat didepannya. 

• Bentuk desain : 

 Baliho ini isinya menonjolkan illustrasi fotografi yang berupa 

manipulasi fotografi illustrasi fotografi yang berupa rokok yang 

mengepulkan asap yang berbentuk ular dan diberikan tulisan “stop smoking, 

smoking kills”. Hal ini mempunyai artian bahwa asap yang dihasilkan oleh 

rokok sangatlah berbahaya bagi perokok maupun orang di sekitarnya yang 

diumpamakan seperti ular yang berbisa dan dibagian bawah halaman akan 

ada penjelasan yang singkat tentang bahaya rokok. 

• Penempatan media : 

 Baliho dapat ditempatkan di mana mana, misalnya di perempatan 

perempatan jalan, di atas gedung, maupun di tempat tempat lain yang 

setrategis, serta tidak menggangu kepentingan umum.  

 

d. Spanduk 

• Alasan pemilihan media : 
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Spanduk dipilih sebagi media untuk menyampaikan pesan kampanye 

anti rokok, karena spanduk adalah media sangat yang umum, efektif, serta 

mudah dalam penempatannya.  

• Bentuk desain : 

 Spanduk ini isinya hanya berupa tulisan dan logo kampanye rokok 

yang berupa rokok yang disilang palang merah. Hal ini dikarenakan 

biasanya spanduk ditempatkan di tempat tempat setrategis yang ada di tepi 

jalan, jadi orang tidak bisa terlalu lama membaca pesan yang kita 

sampaikan. Jadi untuk itu dalam spanduk ini hanya digunakan pesan yang 

singkat dan mudah dibaca agar orang yang melintas dapat teringat pesan 

yang disampaikan.  

• Penempatan media : 

 Spanduk dapat ditempatkan di mana saja, Namun sekarang ini 

biasanya pemerintah sudah menyediakan tempat untuk meletakkan spanduk, 

seperti di perempatan perempatan jalan, di atas bangunan, maupun di tempat 

tempat lain yang setrategis, agar tidak menggangu kepentingan umum.  

 

3. Media Lini Bawah 

a. Poster indoor 

• Alasan pemilihan media : 

 Poster dipilih sebagi media untuk menyampaikan pesan kampanye anti 

rokok, karena biasanya poster ini akan lebih tahan lama dan orang akan bisa 

lebih lama dalam membaca dan memahami pesan yang ingin disampaikan 
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sehingga isi pesan yang kita sampaikan dapat lebih lengkap dan mudah 

dipahami. Selain itu ukurannya juga cukup besar (A3 atau A2) sehingga 

dapat memuat illustrasi dengan maksimal. 

• Bentuk desain : 

 Dalam poster indoor ini ada tiga bentuk alternative desain. pertama 

desainnya menonjolkan illustrasi fotografi yang berupa illustrasi fotografi 

yang berupa rokok yang mengepulkan asap yang berbentuk ular dan 

diberikan tulisan “stop smoke, smoke kills”. Hal ini mempunyai artian 

bahwa asap yang dihasilkan oleh rokok sangatlah berbahaya bagi perokok 

maupun orang di sekitarnya yang diumpamakan seperti ular yang berbisa 

yang bias meracuni siap saj tanpa pandang bulu. Yang kedua adalah sebuah 

bom waktu yang terbuat dari rokok, yang artinya adalah bahwa rokok tidak 

menimbulkan dampak yang instant, namun rokok dapat membunuh dengan 

pelan pelan. Dan yang ketiga adalah sebatang rokok yang diletakkan dalm 

sebuah jebakan, yang artinya adalah bahwa jika seseorang sudah 

terperangkap atau menjadi pecandu rokok, meskipun sakit namun akan 

sangat sulit untuk lepas atau berhenti merokok.  Dan dibagian bawah 

halaman akan ada penjelasan yang singkat tentang bahaya rokok serta logo 

Komnas PMM.  

• Penempatan media : 

 Poster dapat ditempatkan di papan pengumuman sekolah sekolah, 

mading kampus, di tempat tempat penempelan poster umum maupun di 

dalam event event yang berhubungan dengan kampanye anti rokok.   
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b. Standing banner 

• Alasan pemilihan media : 

 Standing banner dipilih sebagai media karena bentuknya sangat 

mencolok, sehingga standing banner akan dapat menarik perhatian orang 

yang yang melintas didepannya untuk membaca pesan kampanye anti rokok 

yang coba disampaikan. 

• Bentuk desain : 

 Bentuk desain dalam standing banner ini berupa illustrasi fotografi 

yang berupa sebuah tangan yang menjulur kebawah dan sedang 

mencucukkan rokok yang tengah menyala ke lantai. Dan disebelahnya 

diberikan tanda centang Hal ini menunjukkan bahwa tindakan mematikan 

rokok adalah hal yang benar. Dan juga merupakan ajakan kepada semua 

orang untuk berhenti merokok karena berbahaya bagi kesehatan. Di bagian 

atasnya akan diberikan tulisan “smoke kills” serta informasi tentang bahaya 

rokok. Lalu di bagian bawah akan diberi logo Komnas PMM. 

• Penempatan media : 

 Standing banner ini dapat digunakan saat event event kampanye anti 

rokok di depan pintu masuk instansi pemerintah atau kantor Komnas PMM.  

 

c. Leaflet 

• Alasan pemilihan media : 

 Leaflet atau selebaran dipilih sebagai media karena bentuknya kecil 

dan ringkas, sehingga sangat efektif dan dapat dengan mudah disebarkan 
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kepada audience dalam berbagai acara kampanye anti rokok yang berisi 

informasi tentang bahaya merokok dan ajakan untuk berhenti merokok. 

• Bentuk desain : 

 Ukuran leaflet ini cukup kecil yaitu sepertiga A4. Bentuk desainnya 

juga sederhana, halaman depannya akan diisi ilustrasi tentang siklus tentang 

bahaya rokok dalam merusak tubuh, sedangkan bagian belakangnya yaitu 

gambar sebatang rokok yang sudah disulut, dalam posisi vertical dan 

disetiap sisinya ada banyak anak panah yang masing masing menunjukkan 

zat zat yang berbahaya bagi tubuh manusia yang terkandung dalam rokok 

disertai keterangan singkatnya. Dibawahnya diberikan tulisan “smoke kills” 

dan juga pernyataan “inilah racun yang anda hisap dari rokok setiap hari!”. 

Dan di bagian paling bawah akan diberi logo Komnas PMM. 

• Penempatan media : 

 Leaflet ini dapat disebarkan dalam event event kampanye anti rokok, di 

kantor, sekolah sekolah maupun universitas. Selain itu juga dapat di 

letakkan di tempat tempat umum, misalnya kantin sekolah, perpustakaan, 

rumah makan, dan sebagainya sehingga bila ada orang tertarik, mereka dapat 

mengambil dan membacanya.  

 

d. Pamflet 

• Alasan pemilihan media : 

 Sama seperti leaflet, pamflet dipilih sebagai media karena bentuknya 

kecil dan ringkas, sehingga sangat efektif dan dapat dengan mudah 

disebarkan kepada audience. Namun berbeda dengan leaflet, pamflet ini 
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ukurannya lebih besar dan terdiri dari dua halaman sehingga dapat diisi 

dengan informasi yang lebih banyak dan lengkap.  

• Bentuk desain : 

 Ukuran Pamflet adalah A4 yang dilipat menjadi dua bagian. Dibagian 

depan terdapat illustrasi fotografi yang berupa rokok yang mengepulkan 

asap yang berbentuk ular dan diberikan tulisan “stop smoke, smoke kills”. 

Hal ini mempunyai artian bahwa asap yang dihasilkan oleh rokok sangatlah 

berbahaya bagi perokok maupun orang di sekitarnya yang diumpamakan 

seperti ular yang berbisa. Di bagian dalam, halaman pertama diisi sebuah 

gambar rokok dalam posisi vertical yang disertai keterangan tentang zat zat 

berbahaya yang ada di dalam rokok serta keterangan singkatnya. Di halaman 

dua akan dijelaskan lebuh jelas mengenai bahaya rokok dan juga disebutkan 

penyakit penyakit yang bisa disebabkan oleh rokok. Dan di halaman 

belakang dituliskan ajakan untuk berhenti merokok dan juga logo Komnas 

PMM.  

• Penempatan media : 

 Sama seperti leaflet, pamflet ini dapat disebarkan dalam event event 

kampanye anti rokok, di sekolah sekolah maupun universitas. Selain itu juga 

dapat di letakkan di tempat tempat umum, misalnya kantin sekolah, 

perpustakaan, rumah makan, dan sebagainya sehinnga bila ada orang 

tertarik, mereka dapat mengambil dan membacanya. Selain itu pamflet dapat 

juga ditempelkan di dinding, majalah dinding dan papan pengumuman 

sejenis. 
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e. Kaos  

• Alasan pemilihan media : 

 Kaos dipilih sebagai media karena, kaos adalah suatu hal yang sangat 

umum. Baik tua, muda, lelaki, perempuan, remaja, etaupun anak anak 

semuanya bisa memakai kaos. Dan apalagi dalam hal ini target audiencenya 

adalah anak muda, maka pemakaian media kaos sangatlah cocok. Sehingga 

hanya dengan memakai kaos kampanye anti rokok saja, maka mereka dapat 

secara tidak langsung mengiklankan kampanye anti rokok.  

• Bentuk desain : 

 Karena nantinya kaos akan dikenakan di tubuh dan dilihat oleh banyak 

orang, maka desainnya harus bagus dan menarik, agar orang tidak segan 

atau malu memakai kaos kampanye anti rokok ini. Apalagi untuk anak anak 

remaja jaman sekarang yang mengutamakan penampilan, pastinya mereka 

tidak akan mau memakai suatu kaos yang jelek atau norak. Untuk itu desain 

yang digunakan didalam kaos ini cukup sedehana. Warna dasar kaos adalah 

hitam dan dibagian depannya akan diberikan tulisan “stop smoking, 

smoking kills”. Untuk bagian belakangnya, di bagian atas di bawah leher 

akan dicantumkan logo Komnas PMM sebagai penyelenggara.   

• Penempatan media : 

 Kaos ini nantinya dapat dibagikan sebagai hadiah maupun dijual ke 

sekolah sekolah, kampus, maupun dalam event event kampanye anti rokok. 

Dan juga memungkinkan untuk dijial di toko umum, atau di toko souvenir. 

 

f. Stiker 
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• Alasan pemilihan media : 

 Stiker dipilih sebagai media karena merupakan media yang relatif 

disukai semua orang dan mempunyai daya tahan paling lama diantara media 

kampanye cetak yang lain. Selain itu stiker juga sangat fleksibel, dalam 

artian stiker ini dapat ditempatkan dimana saja tergantung selera. Jadi hanya 

dengan menempelkan stiker kampanye anti rokok saja, maka mereka dapat 

secara tidak langsung mengiklankan kampanye anti rokok.  

• Bentuk desain : 

 Stikernya berbentuk persegi panjang memanjang vertikal. Stiker ini 

mempunyai tiga alternative desain yang sama dengan poster. Di bagian 

bawah akan diberi logo Komnas PMM. Karena bentuknya yang relatif kecil, 

maka di dalam stiker ini diusahakan tidak terlalu banyak tulisan, dan lebih 

ditekankan pada illustrasinya.  

• Penempatan media : 

 Stiker ini, karena bentuknya yang relatif kecil dan juga murah 

harganya nantinya bisa dibagi bagikan secara gratis, sebagai hadiah dalam 

event event kampanye anti rokok maupun dijual ke sekolah sekolah, 

kampus, dan juga memungkinkan untuk dijual di toko stiker umum, atau di 

toko souvenir. 

 

g. Pin 

• Alasan pemilihan media : 

 Pin merupakan sebuah media yang sedang digemari saat ini, terutama 

dikalangan anak remaja. Anak anak remaja biasa memasang pin di baju, di 
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tas, di topi, atau hanya sekedar untuk dikoleksi saja. Dengan banyaknya 

orang yang gemar memakai pin, tak heran pin bisa dengan mudah ditemukan 

di toko toko, distro maupun tempat tempat penjualan pernak pernik lainnya. 

Dalam perkembangannya bentuk pin yang menjadi beraneka ragam. Ada 

yang berbentuk lingkaran, bersegi, bintang, segi lima dan lain lain. Oleh 

karena itu pin dapat menjadi sebuah media yang sangat efektif untuk 

mengiklankan kampanye anti rokok.   

• Bentuk desain : 

 Pin ini berbentuk lingkaran. Desain pin ini ini mempunyai tiga 

alternative desain yang sama dengan poster.  Dan di ujung bawah akan 

diberi logo Komnas PMM.  

• Penempatan media : 

 Pin bisa dibagi bagikan secara gratis, sebagai hadiah dalam event event 

kampanye anti rokok maupun dijual ke sekolah sekolah, kampus, lewat 

koperasi dan juga memungkinkan untuk dijual di toko di toko souvenir 

umum. 

 

h. Gantungan kunci 

• Alasan pemilihan media : 

 Gantungan kunci sudah digunakan sebagai media iklan sejak dahulu. 

Biasanya diberikan secara gratis oleh suatu perusahaan sebagai souvenir 

untuk para pelanggannya. Kini, gantungan kunci yang digunkan untuk 

beriklan, bentuknya semakin beranekaragamdan juga terbuat dari berbagai 

jenis bahan. Ada yang terbuat dari kayu, mika, plastik juga karet. Gantungan 
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kunci dipilih sebagai media karena seperti juga pin dan souvenir lain, 

gantungan kunci ini cukup digemari audience. 

• Bentuk desain : 

 Gantungan kunci ini terbuat dari kertas yang dilapisi mika tebal 

berbentuk persegi panjang. Desainnya berupa illustrasi fotografi yang 

berupa rokok yang diberi silang merah dan tulisan “Stop smoking, smoking 

kills”. Untuk sisi yang lain akan diberi logo Komnas PMM.   

• Penempatan media : 

 Gantungan kunci ini sama seperti pin maupun stiker bisa dibagi 

bagikan secara gratis, sebagai hadiah dalam event event kampanye anti 

rokok maupun dijual ke sekolah sekolah, kampus, lewat koperasi dan juga 

memungkinkan untuk dijual di toko di toko souvenir umum. 

 

i. Pembatas buku 

• Alasan pemilihan media : 

 Pembatas buku dipilih sebagai media karena relatif murah dan juga 

efektif karena pembatas buku ini dapat digunakan berulang ulang, jadi dapat 

dimasukkan lebih banyak pesan kampanye anti rokok. Karena secara 

otomatis setiap membaca buku orang akan membaca juga pesan kampanye 

anti rokok yang ada dalam pembatas buku tersebut.  Dan khusus untuk 

audience  pelajar dan mahsiswa yang intensitas membacanya lebih sering, 

tentu saja pembatas buku ini sangat efektif karena dapat digunakan saat 

membaca buku pelajaran maupun buku buku perkuliahan  

• Bentuk desain : 
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Pembatas buku ini berbentuk persegi panjang, memanjang vertical. 

Desain dari pembatas buku ini mempunyai tiga alternative desain yang sama 

dengan poster. Di bawahnya akan dicantumkan logo Komnas PMM. 

• Penempatan media : 

 Pembatas buku ini bisa dibagikan secara cuma-cuma disekolah 

sekolah, di kampus, di event event kampanye anti rokok, bahkan 

memungkinkan juga untuk dibagikan di jalan raya dan tempat tempat umum.  

 

j. Block Note  

• Alasan pemilihan media : 

 Block Note dipilih sebagai media karena media ini dapat digunakan 

dalam waktu yang cukup dan juga sering dibawa orang kemana nama. 

Karena di sampul dan tiap lembar kertasnya tertera pesan pesan kampanye 

anti rokok, maka setiap kali orang yang memegang note book atau orang 

disekitarnya membuka note book untuk mencatat atau melihat catatan secara 

otomatis mereka juga membaca pesan kampanye anti rokok yang ada di 

dalamnya. Bock note  ini juga sangat efektif dalam menyebarkan kampanye 

anti rokok karena, seringkali kertas di block note ini diberikan kepada orang 

lain untuk menyalin catatan kecil atau menuliskan sesuatu. Maka dengan 

demikian pesan kampanye anti rokok ini dapat dengan mudah akan 

disebarkan kepada orang banyak. 

• Bentuk desain : 

 Bentuk block note ini seperti block note pada umumnya yaitu persegi 

panjang vertikal. Untuk sampul depannya akan diberi illustrasi sebuah rokok 
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yang mengepulkan asap yang membentuk ular berbisa. Sedangkan dibagian 

belakang akan diberikan sedikit keterangan tentang bahaya rokok dan juga 

ajakan untuk menjauhi rokok. Dan untuk setiap halamannya akan diberikan 

illustrasi rokok yang disilang dan tulisan “stop smoking, smoking kills” dan 

juga logo Komnas PMM yang semuanya transparan agar tidak mengganggu 

saat orang menulis didalamnya..  

• Penempatan media : 

 Block Note ini bisa dibagikan sebagai souvenir dalam seminar seminar 

atau event event kampanye anti rokok, bahkan memungkinkan juga untuk 

dibagikan di jalan raya dan tempat tempat umum.  

 

k. Kalender  

• Alasan pemilihan media : 

 Kalender sudah sering sekali digunakan oleh berbagai pihak untuk 

melakukan promosi dan iklan. Hal ini terjadi karena hampir setiap orang 

memerlukan kalender, paling tidak satu buah kalender dalam satu rumah 

atau bangunan. Kalender berfungsi untuk menentukan dan melihat waktu, 

baik hari, bulan maupun tahun. Maka dari itu kalender menjadi media yang 

efektif karena hampir setiap hari orang melihat kalender, dan di saat yang 

sama pesan kampanye anti rokok yang coba di sampaikan juga akan dapat 

terbaca setiap harinya.  

• Bentuk desain : 

 Kalender ini adalah kalender dinding yang terdiri dari 1 lembar kertas. 

Jadi dalam lembar memuat 12 bulan penanggalan. Sengaja dibuat sederhana 
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karena mengingat audience yang rata rata masih berusia muda, jadi 

memungkinkan kalender untuk ditempel seperti sebuah poster. Kalender ini 

terbagi dua bagian. Yang pertama di halaman sebelah kiri akan diisi dengan 

gambar dan ajakan untuk berhenti merokok, sedangkan halaman sebelah 

kanan berisi kalender itu sendiri.  

• Penempatan media : 

 Kalender ini bisa dibagikan sebagai souvenir atau hadiah kuis dalam 

seminar seminar atau event event kampanye anti rokok, bahkan 

memungkinkan juga untuk dipejualbelikan di pertokoan umum. 

 

l. Kartu Pos 

• Alasan pemilihan media : 

 Meskipun kini makin jarang orang yang memanfaatkan jasa pos karena 

kalah oleh adanya telepon, handphone, SMS, dan email, namun ada sebagian 

orang yang masih menggunakan kartu pos, baik untuk berkirim pesan atau 

hanya untuk koleksi saja. Jadi, kartu pos juga merupakan media yang efektif 

untuk melakukan kampanye anti rokok. 

• Bentuk desain : 

 Kartu pos ini seperti juga kartu pos pada umumnya, mempunyai dua 

sisi. Untuk sisi depannya seperti biasa terdapat garis garis tempat untuk 

menuliskan identitas dan alamat penerima maupun pengirim serta tempat 

menempelkan perangko.Sedangkan pada sisi yang lain, akan diisi dengan 

illustrasi fotografi yang berupa rokok yang mengepulkan asap yang 

berbentuk ular dan diberikan tulisan “stop smoke, smoke kills”. Hal ini 
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mempunyai artian bahwa asap yang dihasilkan oleh rokok sangatlah 

berbahaya bagi perokok maupun orang di sekitarnya yang diumpamakan 

seperti ular yang berbisa. Di bagian bawah juga akan diberikan logo Komnas 

PMM.. 

• Penempatan media : 

 Kartu pos ini ini bisa dibagikan sebagai souvenir dalam seminar 

seminar atau event event kampanye anti rokok, juga dapat dipejualbelikan di 

kantor pos serta koperasi koperasi sekolah maupun mahasiswa.. 

 

m. Mouse Pad 

• Alasan pemilihan media : 

 Sekarang ini semakin banyak orang yang menggunakan komputer 

untuk brbagai keperluan. Baik anak sekolah maupun orang yang sudah 

bekerja. sekarang ini telah dituntut untuk bisa menggunakan komputer. 

Setiap komputer ini mempunyai piranti yang disebut mouse untuk 

menjalankannya. Dan mouse pad ini adalah tempat untuk meletakkan mouse 

agar mouse dapat bekerja dengan optimal. Jadi, bila di dalam mouse pad ini 

terdapat pesan kampanye anti rokok, maka setiap saat orang menggunakan 

komputer, saat itu juga mereka akan melihat pesan yang disampaikan. 

• Bentuk desain : 

 Mouse pad ini berbentuk persegi yang terbuat dari karet yang dilapisi 

plastik khusus yang bertekstur. Desainnya berupa illustrasi sebuah rokok 

yang mengepulkan asap yang membentuk ular berbisa serta tulisan “stop 
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smoking, smoking kills” dan tanda larangan merokok.. Dan di bawahnya 

akan diberikan informasi akan bahaya rokok serta logo Komnas PMM. 

• Penempatan media : 

 Mouse pad ini bisa dibagikan ke kantor kantor, sekolah, atau kampus 

yang menggunakan komputer. Atau juga dapat dibagikan ke warung internet 

yang sekarang sudah banyak berdiri dimana mana. Juga dapat dibagikan  

sebagai  souvenir atau hadiah dalam seminar seminar atau event event 

kampanye anti rokok, juga dapat dipejualbelikan di  koperasi koperasi 

sekolah maupun mahasiswa serta di toko umum atau toko komputer. 

 

n. Mug  

• Alasan pemilihan media : 

 Mug atau cangkir adalah wadah yang biasanya terbuat dari keramik 

dan digunakan untuk minum.  Namun karena desainnya yang bermacam 

macam, maka tak jarang orang menjadikan mug sebagai koleksi atau 

pajangan. Oleh karena itu mug menjadi media yang efektif. Karena setiap 

orang menggunakannya untuk minum, maka saat itu juga mereka akan 

melihat pesan yang disampaikan. 

• Bentuk desain : 

 Mug ini berbentuk silinder dengan pegangan di salah satu sisinya. 

Warna dasar mug ini adalah putih. Di sebelah sisi desainnya berupa illustrasi 

rokok yang mengepulkan asap yang diberi silang yang berwarna merah. 

Sedangkan untuk sisi yang lain diberikan tulisan “stop smoke, smoke kills”.   

Hal ini mempunyai arti untuk mengajak orang untuk menjauhi rokok karena 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



42

berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan di bagian bawah akan diletakkan logo 

Komnas PMM. 

• Penempatan media : 

 Mug dapat dibagikan  sebagai  souvenir atau hadiah dalam seminar 

seminar atau event event kampanye anti rokok. Juga dapat dipejualbelikan di  

koperasi koperasi sekolah maupun mahasiswa serta di toko umum atau toko 

souvenir. 

 

o. Jam Dinding 

• Alasan pemilihan media : 

 Jam dinding merupakan alternatif yang sudah digunakan sebagai 

media iklan sejak dahulu. Biasanya diberikan secara gratis oleh suatu 

perusahaan sebagai souvenir untuk para pelanggannya. Hampir setiap saat, 

orang melihat jam untuk menentukan waktu, oleh karena itu jam dinding 

juga sangat tepat sebagai media untuk melaksanakan kampanye anti rokok. 

Karena saat melihat jam maka saat itu juga orang akan melihat pesan yang 

disampaikan. 

• Bentuk desain : 

 Jam diiding ini berbentuk lingkaran dengan warna backgaround hitam 

dan angka angka berwarna putih. Ditengah tengah akan diberikan tulisan 

“stop smoking, smoking kills”, dan juga logo Komnas PMM di bagian 

paling bawah, di atas angka 6. 

• Penempatan media : 
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Jam ini dapat dibagikan  sebagai  souvenir atau hadiah dalam seminar 

seminar atau event event kampanye anti rokok. Juga dapat dipejualbelikan di 

toko umum atau toko souvenir. 

 

p. Hanging Mobile 

• Alasan pemilihan media : 

 Hanging mobile adalah media yang biasa digunakan dalam sebuah 

event atau program yang dalam hal ini adalah event kampanye anti rokok, 

terutama event yang dilaksanakan di dalam ruangan. Biasanya hanging 

mobile digantungkan dalam jumlah yang banyak sehingga pesan didalamnya 

juga dapat dengan dilihat dengan mudah.  

• Bentuk desain : 

 Hanging mobile ini berbentuk lingkaran untuk sisi pertama terdapat 

gambar rokok yang disilang palang merah, sedangkan sisi yang lain brupa 

tulisan “Stop smoking, smoking kills” dengan background hitam. Hanging 

mobile ini berupa dua kertas yang ditempelkan dan di tengahnya diberi tali 

jadi saat dipasang apabila terkena angina maka akan berputar sehingga orang 

bisa melihat kedua sisinya.. 

• Penempatan media : 

 Hanging mobile digunakan dalam event event kampanye anti rokok, 

atau seminar yang biasanya dilakukan di dalam ruangan, namun tidak 

menutup kemungkinan diletakkan diluar ruangan. Atau juga bisa dipajang di 

ruangan biasa untuk hiasan. 
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q. Flag Chain 

• Alasan pemilihan media : 

 Flag chain adalah sebuah media yang berupa bendera kecil yang 

dipasang berjajar dalam jumlah banyak dan digantung di atas ruangan 

sebagai hiasan. Jadi memudahkan dalam penempatannya, selain itu juga 

sangat efektif karena tampak mencolok 

• Bentuk desain : 

 Bentuk flag chain ini adalah persegi panjang yang memanjang vertical 

di bagian paling atas berwarna merah untuk tempat melipat tali, di bawahnya 

dituliskan logo kampanye dan tulisan “stop smoking, smoking kills” dan 

dibagian paling bawah diletakkan logo Komnas PMM. 

• Penempatan media : 

 Flag chain ini dapat diletakkan di tali yang digantung di atas ruangan 

saat dilaksankn event atau kampenye anti rokok. Serta dapat dipasang saat di 

tempat tempat bebas rokok seperti yang sudah disebutkansebagai penanda 

wilayah anti rokok  atau juga sebagai hiasan di tempat tempat publik yang 

lain. 

r. Garis Perokok 

• Alasan pemilihan media : 

 Garis perokok adalah media yang diciptakan sendiri oleh penulis. 

Konsepnya diambil dari garis kuning polisi yang biasanya digunakan untuk 

menandai tempat kejadian perkara dan sebagainya. Hanya saja untuk garis 

perokok ini nantinya akan digunakan untuk membatasi tempat tempat bebas 
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rokok, semisal ruangan ber AC, ruang rapat, rumah sakit, dan sebagainya 

agar tidak ada orang yang merokok di tempat itu. 

• Bentuk desain : 

 Bentuk hanya berupa pita panjang berwarna hitam yang terbuat dari 

plastik dan bertuliskan “kawasan anti rokok, dilarang merokok disini” 

berwarna merah yang dituliskan berulang ulang.  

• Penempatan media : 

 Jam ini dapat diletakkan di tempat tempat bebas rokok seperti yang 

sudah disebutkan atau juga tempat tempat umum yang lain seperti halte bus, 

supermarket, ruang sekolah, kantor pemerintah, dan sebagainya, agar orang 

yang tidak merokok tidak terganggu oleh asap beracun yang keluar dari 

rokok. 
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BAB IV 

VISUALISASI  KARYA 

 

1. Stasioneri 

 a.   Kartu nama 

 

• Ukuran  : 9 x 5,5 cm 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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b.   Kertas surat 

 

• Ukuran  : 25,7 x 18cm 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial , Adler 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Kertas HVS 80 gr 

• Tehnik pembuatan : Print out 
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c.   Amplop 

 

• Ukuran  : 23 x 11cm 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Kertas HVS 80 gr 

• Tehnik pembuatan : Print out 
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d.   Stofmap 

 

• Ukuran  : A4  (29,7 x 21cm) 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi   : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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e.   Kartu pengenal 

 

• Ukuran  : 10 x 7 cm 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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2. Media Lini Atas 

a. Iklan majalah 

 

• Ukuran  : A4 

• Illustrasi   : Rokok yang asapnya membentuki 

ular 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Adobe Photoshop CS2, Corel Draw 

12 

• Bahan    : Kertas glossy 

• Tehnik pembuatan : Print out 
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b. Iklan Koran 

 

• Ukuran  : Setengah halaman koran 

• Illustrasi   : Rokok yang diberi keterangan 

tentang racun racun di dalamnya  

• Tipografi   : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Adobe Photoshop CS2, Corel Draw 

12 

• Bahan    : Kertas koran 

• Tehnik pembuatan : Print out 
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c. Baliho 

 

• Ukuran  : 7 x 5 m 

• Illustrasi   : Tangan seseorang yang memegang 

rokok yang asapnya menyerupai ular 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Adobe Photoshop CS2, Corel Draw 

12 

• Bahan    : Vinyll 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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d.  Spanduk  

 

• Ukuran  : 300 x 100 cm 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Vynill  

• Tehnik pembuatan : Digital Printing 
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3. Media Lini Bawah 

a. Poster indoor 

• Ukuran  : A2 ( 59,4 x 42 cm) 

• Illustrasi   : (1) Tangan seseorang yang 

memegang rokok yang asapnya menyerupai ular, (2) Rokok 

yang berada di atas jebakan, (3) Rokok yang berbentuk 

bom waktu. 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Adobe Photoshop CS2, Adobe 

Illustrator CS2, Corel Draw12 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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b. Banner 

 

• Ukuran  : 160 x 60 cm 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Vinyll 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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c. Leaflet 

 

• Ukuran  : 21 x  9,8cm 

• Illustrasi   : Lingkaran siklus tentang bahaya 

rokok 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Adobe Photoshop CS2, Corel Draw 

12 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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d. Pamphlet  

 

• Ukuran  : A4 ( 29,7 x 21 cm) 

• Illustrasi   : Tangan yang memegang rokok 

yang asapnya membentuk ular, Rokok yang diberi keterangan 

racunnya 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Adobe Photoshop CS2 , Corel 

Draw 12 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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4. Souvenir 

a. Kaos  

 

• Ukuran  : All size 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Adler 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Kain katun 

• Tehnik pembuatan : Sablon 
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b. Stiker  

 

• Ukuran  : 10 x 5,5 cm 

• Illustrasi   : (1) Tangan seseorang yang 

memegang rokok yang asapnya menyerupai ular, (2) Rokok 

yang berada di atas jebakan, (3) Rokok yang berbentuk 

bom waktu. 

• Tipografi  : Adler, Arial 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Kertas Stiker 

• Tehnik pembuatan : Digital Printing 
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c. Pin 

 

• Ukuran  : 5,8 cm (diameter) 

• Illustrasi   : (1) Tangan seseorang yang 

memegang rokok yang asapnya menyerupai ular, (2) Rokok 

yang berada di atas jebakan, (3) Rokok yang berbentuk 

bom waktu. 

• Tipografi  : Adler, Arial 

• Proses   : Adobe Photoshop CS2, Corel Draw 

12 

• Bahan    : Pin dov 

• Tehnik pembuatan : Mesin cetak pin 
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d. Gantungan kunci 

 

• Ukuran  : 6 x 3 cm 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Adler, Arial 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Kertas HVS, Mika 

• Tehnik pembuatan : Print out 
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e. Pembatas buku 

 

• Ukuran  : 16 x 4 cm 

• Illustrasi   : (1) Tangan seseorang yang 

memegang rokok yang asapnya menyerupai ular, (2) Rokok 

yang berada di atas jebakan, (3) Rokok yang berbentuk 

bom waktu. 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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f. Block note 

 

• Ukuran  : 9 x 12 cm 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Kertas glossy (sampul), HVS 80 gr 

(isi) 

• Tehnik pembuatan : Print out 
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g. Kalender  

 

• Ukuran  : A3 (42 x 29,7 cm) 

• Illustrasi   : Tangan  memegang rokok yang 

asapnya berbentuk ular, siklus bahaya rokok 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Adobe Photoshop CS2, Corel Draw 

12 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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h. Kartu  pos 

 

• Ukuran  : A6 

• Illustrasi   : Logo kampanye  

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Adobe Photoshop CS2, Corel Draw 

12 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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i. Mouse pad 

 

• Ukuran  : 21 x 14,8 cm 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Adobe Photoshop CS2, Corel Draw 

12 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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j. Mug  

 

• Ukuran  : Mug standar 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Adler, Arial 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Keramik 

• Tehnik pembuatan : Cetak 
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k. Jam dinding   

 

• Ukuran  : Jam dinding standar 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Corel Draw 12 

• Bahan    : Kertas stiker  

• Tehnik pembuatan : Cetak 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



70

l. Hanging mobile 

 

• Ukuran  : 21 cm (diameter) 

• Illustrasi   : Logo kampanye 

• Tipografi  : Myriad pro, Arial, Adler 

• Proses   : Corel Draw 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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m. Flag chain 

 

• Ukuran  : A5 

• Illustrasi   : Logo Kampanye 

• Tipografi  : Arial, Adler 

• Proses   : Corel Draw 

• Bahan    : Kertas glossy laminasi 

• Tehnik pembuatan : Digital printing 
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n. Garis anti rokok 

 

• Ukuran  : 10 cm x tak terbatas 

• Illustrasi   : - 

• Tipografi  : Arial 

• Proses   : Corel Draw 

• Bahan    : Kertas stiker, plastik 

• Tehnik pembuatan : Sablon 
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BAB V 
 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab bab sebelumnya dapat 

diambil kesimpulan bahwa iklan layanan masyarakat dengan tema kampanye 

anti rokok yang diselenggarakan oleh Komnas PMM ini sangatlah penting. 

Karena sampai saat ini di Indonesia permasalahan merokok masih dianggap 

remeh baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Padahal seperti yang 

telah dijabarkan dalam desain dari bab bab sebelumnya, rokok mempunyai 

bahaya yang sangat besar dan mengancam jiwa manusia.   

Kampanye anti rokok ini sendiri sangat memerlukan partisipasi dan 

peran serta  dari mastarakat. Karena sampai saat ini masyarakat di Indonesia 

kebanyakan masih belum mengerti benar apa bahaya yang dapat ditimbulkan 

oleh sebuah rokok. Dan kalaupun ada yang mengerti itupun msih sangat 

terbatas jumlahnya.  

Dalam kampanye anti rokok seperti ini memang dibutuhkan sebuah 

desain visual yang baik yang mampu berbicara dan menyampaikan pesan dan 

informasi tentang bahaya rokok secara efektif kepada masyarakat luas dengan 

tanpa banyak menggunakan teks yang panjang dan bertele tele. Apalagi 

dihadapkan pada target audience yang rata rata masih berusia muda, sehingga 

diperlukan suatu desain visual yang mampu menarik perhatian. Suatu desain 

yang unik dan berbeda dari yang sudah ada. Sehingga tujuan yang diharapkan 

oleh iklan layanan masyarakat ini, yaitu agar dapat membuat orang berhenti 
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merokok dan membuat orang yang belum merokok tidak tergoda untuk 

mencoba merokok dapat terealisasikan.       

 

B. Saran 
 

Selain peran dari masyarakat yang sangat diharapkan yang lebih 

penting adalah adanya peran yang jelas dari pemerintah. Pemerintah dan 

Komnas PMM dapat bekerja bahu membahu untuk meyukseskan kampanye 

anti rokok agar menjadi semakin efektif. Dengan berbagai desain visual yang 

menarik dan juga bantuan dari berbagai pihak tentunya target yang diharapkan 

dari kampanye anti rokok ini dapat lebih mudah tercapai. 

Untuk  selanjutnya dan untuk jangka panjangnya bila kampanye dapat 

dilakukan dengan baik, sebaiknya pemerintah dengan juga bantuan dari 

Komnas PMM mampu membuat peraturan atau bahkan lebih baiknya 

membuat UU yang secara tegas mengatur tentang maslah merokok. Misalnya  

tentang peraturan iklan iklan rokok, denda merokok, kawasan merokok, yang 

sampai sekarang baru ada di Jakarta dan sekitarnya saja, atau aturan aturan 

lainya. Sehingga dapat diterapkan di berbagi kota di seluruh Indonesia. Dan 

dengan itu semua diharapkan tujuan dar Kampanye anti rokok ini akan lebih 

cepat tercapai demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.    

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



75

DAFTAR PUSTAKA 
 

Koetler Philip. 1996. Manajemen Periklanan, Jakarta : Erlangga 

Rhenald Kasali. 1995. Manajemen Periklanan Konsep & Aplikasinya di 
Indonesia, Jakarta : Grafiti 

 
Rhenald Kasali. 1995. Manajemen Pemasaran, Jakarta : Grafiti 

Rosady Ruslan. 2001. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi,
Jakarta : Raja Grafindo Perkasa  

 
Teguh S pambudi & Dyah Hasto Palupi. Advertising that sells, Jakarta : 

Gramedia   
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


