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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar  Belakang Masalah 
      
 Tanpa disadari kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan 

turun-temurun di Indonesia. Akibatnya, dari tahun-ketahun kasus kekerasan 

terhadap anak terus bertambah. Kekerasan terhadap anak-anak salah satunya 

disebabkan karena kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh orang 

tua. Kasus kekerasan terhadap anak memang cukup banyak terjadi belakangan ini. 

Tentunya sebagian besar pelaku kekerasan berasal dari masyarakat golongan 

bawah. Memang belum ada penelitian ilmiah tentang pengaruh kemiskinan atas 

tingkat kekerasan terhadap anak-anak. Namun tak bisa dipungkiri, tak sedikit 

kasus yang menunjukkan anak-anak menjadi obyek kekerasan ketika orang tuanya 

hilang akal karena terhimpit  beban ekonomi.  

 Akhir-akhir ini, banyak diberitakan soal kekerasan terhadap anak-anak. Ada 

yang dipukul, disiram dengan air panas, hingga ada juga tubuhnya yang disetrika. 

Kenyataan  itu sangat memprihatinkan dan makin meneguhkan persepsi bahwa 
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kekerasan terhadap anak-anak belum dapat diselesaikan, walaupun dengan 

peraturan hukum dan perundang-undangan. 

 Kekerasan terhadap anak juga karena kesalahan paradigma orang tua 

tentang anak.Tidak sedikit orang tua yang masih menganggap anaknya sebagai 

”barang” yang boleh diperlakukan sekehendak hati dan bukan sebagai individu 

yang punya kehendak sendiri. Akibatnya anak tidak saja diperlakukan buruk 

dengan dalih (umpamanya) disiplin, tapi juga diperlakukan buruk sebagai 

pelampiasan rasa kesal, frustasi atau kemarahan orang tua. Tak bisa dibayangkan, 

apa jadinya mereka disaat dewasa kelak jika rasa aman dimasa kanak-kanak 

terenggut karena rumah tak bisa lagi jadi naungan yang nyaman. 

 Ternyata tanpa disadari kekerasan terhadap anak-anak juga banyak 

dijumpai di sekolah. Kurikulum yang terlalu padat dan tidak berpihak pada anak, 

sikap beberapa oknum guru yang kadang kasar dan memberi hukuman fisik 

dengan dalih menanamkan disiplin, dan serangkaian bentuk kekerasan terhadap 

anak, tidak dapat dibenarkan. Bagi anak, belajar yang efektif justru belajar yang 

menyenangkan, bukan belajar yang penuh rasa takut atau tertekan. Yang paling 

disayangkan lagi adalah tindak kekerasan tarhadap anak-anak dan tidak bisa 

dilupakan adalah bila dilakukan negara. Betapa banyak pembiaran (by omission) 

yang dilakukan negara terhadap jutaan anak-anak di negeri ini. Dari mulai 

pembiaran terhadap ratusan ribu anak-anak jalanan yang terpanggang oleh 

panasnya terik matahari di jalan-jalan raya yang jumlahnya kian hari kian 

meningkat, anak yang harus terpaksa harus putus dari haknya untuk mendapatkan 

pendidikan dasar, hingga anak yang kelaparan dan menderita busung lapar karena 
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tidak terpenuhinya hak dasarnya atas kesehatan. Ini semua mengakibatkan 

hilangnya sebuah generasi unggul bangsa. 

Karena adanya hubungan yang tidak seimbang baik di lingkungan keluarga 

maupun masyarakat, menyebabkan anak-anak berada dalam posisi yang lebih 

lemah dan lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah daripada 

orang dewasa dan masih tergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. 

Akibatnya, pendiskreditan dan pendistorsian anak secara srtuktural sering terjadi, 

baik secara sadar maupun tidak. Bahkan dikebanyakan masyarakat, norma sosial 

dan budaya tidak lagi melindungi  atau menghormati anak-anak.  

Dan hal yang paling disayangkan hingga saat ini adalah kasus kekerasan 

yang terjadi di Indonesia tidak pernah mencuat karena tidak ada laporan resmi. 

Hal ini terjadi karena lingkungan budaya yang sudah mengakar. Masyarakat 

tradisional memang tidak mengakui insiden semacam itu. Buruknya sangsi hukum 

di kalangan penegak hukum juga membuat kasus-kasus kekersan semacam itu 

tidak diselidiki. Akibatnya pelaku tindak kekerasan terhadap anak pun bebas dari 

jeratan hukum. 

Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab bersama, khususnya orang tua 

untuk menjamin terpenuhinya akan hak-hak anak agar hidup, tumbuh, 

berkembang, berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Paradigma bahwa anak milik orang tua harus segera diubah. Anggapan bahwa 

anak adalah milik orang tua sehingga orang tua berhak melakukan apapun 

terhadap anak jelas tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Sebab pada prinsipnya, 

anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua untuk dicintai, dijaga, dan dibesarkan. 

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



4 

Melihat semakin maraknya kekerasan terhadap anak, Penulis ingin membuat 

suatu kampanye iklan tentang STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK 

melalui media Komunikasi Audio Visual. Di samping itu untuk lebih mendukung 

kampanye iklan layanan masyarakat ini, Penulis juga melakukan media promosi 

pendukung melalui poster, stiker, pin, kaos, iklan majalah, spanduk. Dengan 

dibuatnya kampanye ini dapat menyadarkan semua, khususnya orang tua untuk 

tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan pesan yang terkandung dalam 

iklan layanan masyarakat tentang STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

B. Permasalahan 
 

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka Penulis ingin mendefinisikan 

permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat sebuah iklan layanan masyarakat secara efektif, 

agar dapat menghasilkan iklan yang tepat sasaran, dapat dinikmati oleh 

masyarakat? 

2. Bagaimana cara menciptakan sebuah iklan layanan masyarakat melalui 

media audio visual agar pesan-pesan yang terkandung pada iklan 

tersebut sampai kepada masyarakat? 

3. Bagaimana  cara menyajikan iklan layanan masyarakat melalui media 

audio visual secara jelas dan tepat, sehingga iklan layanan masyarakat 

tersebut dapat diterima/ dinikmati masyarakat? 

 

C.  Tujuan Perancangan 
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1. Membuat iklan layanan masyarakat secara efektif sehingga 

menghasilkan iklan yang baik. 

2. Menciptakan sebuah iklan layanan masyarakat melalui media audio 

visual agar pesan yang terkandung  dapat tersampaikan kepada 

masyarakat. 

3. Menyajikan iklan layanan masyarakat secara jelas dan tepat, sehingga 

iklan  tersebut dapat diterima/ dinikmati masyarakat. 

 

 

BAB II 
 

IDENTIFIKASI DATA 
 
 

A. Data Produk ( Data Lembaga ) 
 
 

Sebagai salah satu langkah yang efektif untuk mengkampanyekan kepad 

masyarakat luas khususnya orang tua, kaum laki – laki muda, dewasa, tentang 

kekeraan terhadap anak- anak dengan bertumpu pada Lembaga Sosial Masyarakat 

Kakak melalui media audio visual. 

Yayasan Kakak ( Kepedulian Untuk Konsumen Anak ) berdiri pada 

tanggal 23 juli 1997. Merupakan perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang 

yang mempunyai kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan anak dan 

konsumen, yaitu Bapak Agus Pambagio, Bapak Muhammad Yani, Ibu Emmy LS, 

Ibu Ira Puspadewi, Bapak Irwanto, Ibu Dewi Rahmawati, Ibu Nafsiah Mboi, 

Bapak Sudaryatmo, Ibu Tini Hadad, Bapak Widjanarko ES dan Bapak Widodo. 
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Permasalahan konsumen anak yang menonjol akhir – akhir ini adalah 

semakin meningkatnya pola hidup konsumtif karena gencarnya dunia usaha 

menjadikan anak –anak sebagai sasaran produk mereka. Sementara itu disisi lain 

kesadaran dan informasi mereka mengenai barang dan jasa yang dikomsusinya 

masih sangat minim. Di lain pihak produsen masih seringkali tidak 

bertanggungjawab atas barang dan jasa yang diproduksinya dengan melanggar 

ketentuan – ketentuan, bak yang telah diatur oleh pemerintah maupun yang 

menyangkut keamanan dan keselamatan jiwa si anak. Dan pemerintah pun masih 

kurang mengawasi barang – barang dan jasa yang beredar di pasaran. 

Dalam perjalanannya, Yayasan Kakak melihat gejala merebaknya 

prostitusi anak. Dari hasil pengamatan awal, ternyata keterlibatan mereka dalam 

industri seks ini adalah karena didorong oleh perilaku konsumtif. Selain itu anak-

anak yang dilacurkan mempunyai masalah dengan kesehatan reproduksinya, baik 

minimnya pengetahuan mereka megenai kesehatan maupun penyakit kelamin 

yang mereka derita. Yayasan Kakak juga melakukan  pendampingan terhadap 

korban perkosaa, karena dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa korban 

perkosaan adalah beresiko terhadap prostitusi. Banyak hal yang elah dilakukan 

sebagai usaha untuk terwujudnya perlindungan terhadap anak walau ternyata hasil 

yang dicapai belum maksimal, karena dalam perjalanannya banyak kesulitan yang 

dihadapi oleh Yayasan Kakak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Faktor – faktor internal antar lain adalah permasalahan Sumber Daya Manusia. 

Kurangnya pengalaman  dari SDM Yayasan Kakak dalam pendampingan 

dilapangan ( untuk kasus perkosaan dan pengaduan konsumen ), kurangnya 

pengalaman dan pengelolaan kelompok – kelompok dampingan yang sudah 
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terbentuk, menjadikan motivasi  / alasan SDM Yayasan Kakak untuk terus belajar. 

Sedangkan faktor – faktor eksternal yang dihadapi diantaranya adalah tidak 

responnya pihak – pihak yang terkait dengan permasalahan anak seperti : tidak 

tegasnya aparat kepolisian dalam menindak pelaku perkosaan terhadap anak, tidak 

responnya pengelola sekolah dalam hal pendidikan konsumen yang akan 

diberikan kepada anak – anak, dan lain – lain. 

 

 

 

1. Visi, Misi, Tujuan, Mandat dan Peran Strategis Yayaysan Kakak 

a).  Visi Yayasan Kakak 

Menciptakan masyarakat Indonesia yang memenuhi hak – hak anak yaitu 

hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, perlindungan  dan partisipasi, 

dengan berdasarkan pada nilai – nilai kepentingan terbaik untu anak dan non 

deskiminasi 

b).  Misi Yayasan Kakak 

1. Memberdayakan masyarakat agar mampu menjamin kelangsungan 

hidup anak, tumbuh kembang anak, dan perlindungan terhadap anak. 

2. Menciptakan kesempatan bagi anak agar dapat mengaktualisasikan 

potensi diri secara optimal 

3. Mewujudkan Yayasan Kakak yang profesional, independen dan 

mandiri 

4. Melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan agar berpihak pada 

anak. 
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c).  Tujuan Yayasan Kakak 

Memperjuangkan terpenuhinya hak – hak anak , khususnya anak sebagi 

konsumen dan korban eksploitasi seksual melalui pendidikan, advokasi dan 

pelayanan. 

d).  Mandat Yayasan Kakak 

Sekumpulan orang peduli dan komit untuk memperjuangkan terpenuhinya 

hak – hak khususnya anak senagi konsumen dan anak sebagai korban eksploitasi 

seksual secara profesional, independen, mandir, terbuka dan berperspektif anak. 

 

e).  Peran Strategis Yayasan Kakak 

Dalam rangka mandat, visi, misi dan tujuan tersebut, Yayasan Kakak ingin 

menjadikan dirinya sebagai ” Agent of Social Change ”dengan peran – peran 

strategis : 

1. Community Organizer, dengan fungsi memperkuat akses terhadap 

sumber daya, penguasaan informasi dan organisasi masyarakat. 

2. Facilitator, dengan fungsi memfasilitasi proses belajar masyarakat dan 

kegiatan – kegiatan untuk menngkatkan kemampuannya mengatasi 

masalah. 

3.  Advocator, dengan fungsi mendorong terjadinya perubahan – 

perubahan  kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan dan hak 

anak – anak. 

4. Researcher, dengan fungsi melakukan penelitian – penelitian krisis 

yang mampu mendorong terbangunnya ilmu pengetahuan masyarakat, 

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



9 

dan berguna untuk mendukung mengembangkan model pendidikan 

maupun advokasi. 

 
 

B. Pengertian Iklan Layanan Masyarakat 
 
1. Iklan Layanan Masyarakat 

          Sejarah singkat tentang pengertian Iklan Layanan Masyarakat, Iklan 

Layanan Masyarakat sudah dikenal oleh penduduk Amerika Serikat sejak tahun 

1942. ketika dibentuk  The Advertising Council beberapa hari setelah 

pengeboman Pearl Harbor. Perang dunia II telah mendorong terciptanya suatu 

organisasi para ahli komunikasi untuk memanfaatkan bakat – bakat terampil 

dalam memobilisasi masyarakat Amerika guna memenangkan perang dunia. 

Semula menamakan lembaga ini War Advertising Council yang berupaya 

mendorong penghematan bahan, mendorong kaum muda untuk menjadi 

sukarelawan perang, memotifasi rakyat Amerika agar membeli surat – surat 

berharga untuk membiayai perang, merekrut perawat, sampai memberi penjelasan 

tentang pentingnya menjaga informasi rahasia. 

 Setelah perang usai dan keadaan masyarakat telah berubah, misi yang 

dicanangkan tetap sama Adv Council telah menggabungkan berbagai kekuatan, 

diantaranya kalangan periklanan, bisnis, dan media untuk menanggulangi 

berbagai pemberitaan kontroversial yang mengancam masyarakat. Dengan 

dukungan yang kuat dari berbagai kalangan, organisasi ini tidak hanya tangguh 

dan disegani di tengah masyarakat, melainkan juga dapat mencapai tujuan dengan 

lebih profesional dan tampil dengan pesan – pesan yang menggigit. 

         a. Perkembangan Iklan Layanan Masyarakat di Indonesia 
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Iklan Layanan Masyarakat di Indonesia umumnya masih dibuat sendiri – 

sendiri oleh masing – masing biro iklan, sehingga kurang mengena di masyarakat. 

Masyarakat melihat bentuk pesan yang berbeda – beda karena tidak adanya 

keseragaman. Iklan Layanan Masyarakat pertama dibuat oleh Intervista pada 

tahun 1968, iklan ini mengangkat tema petasan dengan pesan untuk 

menanggulangi masalah petasan yang banyak membawa korban cacat dan tewas. 

Kemudian dilanjutkan dengan Biro Iklan Matari yang mengeluarkan iklan layanan 

masyarakat yang mengangkat makna hubungan anak dan orang tua. 

Perkembangan ILM di Indonesia sendiri mengalami kemajuan selaras 

dengan kemajuan zaman, tema – tema yang diangkat pun semakin beragam. 

Dilihat dari sejarah munculnya ILM ( Iklan Layanan Masyarakat) diatas. Dapat 

diartikan bahwa iklan layanan masyarakat adalah sebuah media pengantar 

informasi sebuah pesan yang dapat mengajak, mempengaruhi, serta dapat pula 

mendorong orang agar lebih kritis terhadap suatu masalah. 

ILM yang berkembang di Indonesia mengangkat tema kehidupan sosial 

masyarakat. Kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah. semua itu 

dikarenakan iklim politik, budaya serta ekonomi masyarakat Indonesia yang 

dikenal masih berkembang. Sehingga keadaan politik yang belum stabil, keadaan 

budaya yang prulalistik atau beragam,serta keadaan ekonomi yang selalu berubah. 

mendorong orang untuk membuat media informasi berupa iklan dengan tema 

yang sangat dekat dengan masalah masyarakat. 

2. Audio Visual Sebagai Media Penyampaian ILM 

Perkembangan media untuk menyampaikan pesan semakin berkembang 

seiring dengan kemajuan teknologi informasi. ILM tidak hanya melalui media 
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cetak/ tulis saja tetapi juga melalui media audio visual. Penyampaian informasi 

yang semakin berkembang melalui radio, televisi, bahkan film. Semua itu 

didorong oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan informasi yang cepat, 

akurat, dan nyata. Penulis di sini ingin berusaha membuat ILM melalui media 

audio visual, yang penyampaian pesannya dapat dilihat dan didengar. Sehingga 

pesan itu jelas terbaca oleh masyarakat. 

 

 

 

 

C. ILM  Stop Kekerasan Terhadap Anak – anak  

Penulis membuat iklan layanan masyarakat dengan tema kekerasan terhadap 

anak karena melihat kenyataan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Perlakuan 

yang diterima oleh anak yang tidak adil, yang mengakibatkan anak-anak 

mengalami luka; baik secara fisik maupun secara mental. Perlakuan keras yang 

berlebihan  terhadap anak banyak terjadi di Indonesia. Dari situ Penulis membuat 

sebuah pesan yang ditujukan kepada masyarakat supaya lebih peduli terhadap 

masalah  kekerasan terhadap anak. 

Penulis lebih memfokuskan pada tema, kekerasan yang dialami pada anak 

traumanya terbawa sampai tua. Dilihat dari segi mental, seorang anak mempunyai 

mental yang masih labil, dari mental yang labil itu segala perlakuan yang dia 

terima dapat mempengaruhi psikologisnya. Kekerasan yang dilakukan orang tua 

terhadap anaknya sangat mempengaruhi psikis anak tersebut sampai tua. Segala 

bentuk kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi keterbelakangan mental 
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anak tersebut. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi psikologis anak. 

Keluarga, lingkungan merupakan tempat pembelajaran seorang anak, yang sangat 

mempengaruhi kepribadian anak pada saat dewasa nanti. Banyak kasus kekerasan 

yang dialami anak yang membuat kita semua merasa prihatin. Sebagai contoh 

pemukulan yang dilakukan orang tua terhadap anak, perilaku seks yang 

menyimpang terhadap anak, sampai kebutuhan ekonomi yang mendesak yang 

harus mengorbankan anak sebagai alat. 

Dalam proses pembuatan ILM ini Penulis bekerja sama dengan sebuah LSM 

yang bergerak di bidang kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan 

anak-anak. LSM tersebut adalah Yayasan Kakak, Yayasan Kakak adalah sebuah 

LSM di Surakarta yang bergerak di bidang perlindungan anak-anak. Yayasan 

yang dipimpin oleh Drs. Widada BW ini berdiri pada tanggal 23 Juli 1997. Visi 

dan misi yang dibawa oleh Yayasan Kakak adalah untuk memberdayakan 

konsumen, khususnya anak-anak dan keluarga mereka melaui berbagai kajian dan 

penyediaan informasi yang jujur dan bertanggung jawab. 

Dalam perkembangannya dan berdasarkan pengalaman di lapangan tujuan 

Yayasan Kakak ingin mengupayakan perlindungan anak sebagai konsumen dan 

memberikan perlindungan anak korban eksploitasi kekerasan seksual. Untuk 

mencapai tujuannya Yayasan Kakak melaksanakan kegiatan diantaranya adalah 

berbagai penelitian, survey, media komunikasi, pendidikan atau pelatihan bagi 

anak-anak dan kampanye. Salah satu metode kampanye yang digunakan oleh 

Yayasan Kakak adalah dengan media seni yaitu dengan teater dan happening art. 

Metode ini selain bertujuan untuk kampanye juga sebagai media terapi bagi anak-

anak. Yayasan Kakak telah menerbitkan buku yaitu AYLA, ASI Hak Anak, 
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Prostituted Children An Abandored Future, Ciblek dan lain-lain sebagai media 

informasi untuk masyarakat. 

Dalam melaksanakan kegiatannya Yayasan Kakak bekerja sama dengan 

beberapa lembaga atau instansi lainnya diantaranya: 

• Terre Des Hommes 

• Solopos  

• Radio Ria FM  

• GSM FM 

• Mercy De Corp 

• Kinderen In De Knel 

B. Kompetitor 

Dalam perkembangannya, iklan layanan masyarakat mengangkat banyak 

tema, itu berkembang sejalan dengan pertumbuhan lembaga sosial masyarakat 

yang juga berkembang, sehingga banyak berbagai macam dalam iklan layanan 

masyarakat yang dihadirkan, satu tema tetapi banyak yang membuat dengan 

visualisasi sesuai dengan kreasi mereka masing-masing. Dalam mengangkat tema 

kekerasan terhadap anak sudah banyak yang mengangkat dalam bentuk iklan 

layanan masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai komparasi 

dari iklan layanan masyarakat yang saya buat adalah salah satu iklan layanan 

masyarakat yang dibuat di Jogja, dengan judul “ AKU JUGA MANUSIA” yang 

diproduksi oleh mahasiswa fakultas media rekam dan televisi ISI Jogja untuk 

memenuhi tugas akhirnya. Iklan ini bercerita tentang kekerasan yang dialami oleh 

anak jalanan. Iklan ini lebih pada penggambaran kekerasan anak jalanan di Jogja, 
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Iklan ini berdurasi 37 menit, iklan layanan masyarakat ini dibuat pada tahun 2006 

dengan format DVD untuk masteringnya. 

ILM STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK sedikit berbeda 

dalam mengambil tema yaitu kekerasan terhadap anak traumanya terbawa sampai 

tua, ruang lingkup masalah yang diangkat pun luas, dari konflik dalam rumah, 

lingkungan sekitar sampai pada konflik yang global. 

 

 

 

 

 

 E. Target Audience 

1. Primer 

Bertujuan mengidentifikasi dengan tepat siapa yang paling berpotensi untuk 

dijadikan sasaran kampanye ILM STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK : 

a.  Primary Audience : 

1). Jenis kelamin            : laki-laki dan perempuan 

2). Usia                : remaja mulai usia 17 – tidak dibatasi 

3). Sosial Ekonomi        : lebih mengutamakan lapisan masyarakat    

menengah ke bawah 

4). Pendidikan                 : SMU ke atas 

5). Agama                       : Semua agama 

6). Geografis              : Seluruh warga masyarakat Indonesia. 
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2. Sekunder 

 Dalam pencapaiannya, target sekunder ditujukan kepada masyarakat luas 

secara umum dari semua golongan sosial, semua agama dengan jangkauan seluruh 

wilayah Indoneia yang mempunyai tanggung jawab dan berpotensi untuk 

melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. 

a.  Secondary Audience : 

1). Jenis kelamin            : laki-laki dan perempuan 

2). Usia                 : remaja mulai usia 17 – tidak dibatasi 

3). Sosial Ekonomi         : a. Kelas menengah keatas 

b. Kelas menengah 

c. Kelas menengah kebawah 

4). Pendidikan                : SMU ke atas 

5). Agama                       : Semua agama 

6). Geografis              : Seluruh warga masyarakat Indonesia. 

 

 

 

 

 
BAB III 

 
KONSEP PERANCANGAN 

 
 

C. Metode Perancangan 
 
1.  Tujuan Iklan Layanan Masyarakat: 
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a. Memperkenalkan kepada khalayak umum tentang Iklan Layanan 

Masyarakat    STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK 

b.  Mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi melalui Iklan 

Layanan  Masyarakat tentang  STOP KEKERASAN TERHADAP 

ANAK-ANAK 

c. Mengajak khalayak umum untuk menggerakkan rasa solidaritas yang 

tinggi dalam menghadapi masalah-masalah baik itu sosial, ekonomi, 

politik, dan lain – lain.    

2.  Sasaran 

a. Terciptanya kesadaran masyarakat dengan adanya Iklan Layanan 

Masyarakat STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK untuk 

berpartisipasi dalam melindungi anak-anak. 

b. Kemampuan masyarakat untuk memahami Iklan Layanan Masyarakat 

STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK . 

3. Alasan kenapa bikin ILM STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK – ANAK  

  Melihat banyaknya tindak kasus kekerasan yang dialami anak –anak 

disekitar kita sehari – hari , perlakuan yang diterima oleh anak yang tidak adil, 

yang mengakibatkan anak – anak mengalami luka, baik fisik maupun mental 

menjadi alasan kenapa penulis membuat iklan layanan masyarakat. Dari situ 

Penulis ingin mencoba ingin memberikan beberapa langkah yang bisa ditempuh 

untuk menekan atau bahkan menghilangkan kasus – kasus kekerasan terhadap 

anak. Adapun langkah – langkahnya sebagai berikut : 

a. Menyosialisasikan tindakan – tandakan yang tergolong sebagai 

kekerasan terhadap anak beserta peraturan – peraturannya. Caranya 
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dengan membuat iklan layanan masyarakat melalui media audio visual, 

menyebar sticker, pin, kaos, dan lain – lain atau melakukan 

penyuluhan langsung kepada masyarakat bekerja sama dengan 

lembaga sosial masyarakat ( LSM ) yang peduli pada anak – anak. 

Dalam konteks ini peran media massa baik cetak maupun elektronik 

sangat penting 

b. Memberi dorongan kepada korban kekerasan untuk melaporkan kasus 

yang menimpanya kepada pihak yang berwajib. 

c. Supaya para penegak hukum bisa lebih serius dalam menindaklanjuti 

laporan – laporan kasus kekerasn terhadap anak hingga tuntas, seperti 

memberi hukuman yang setimpal kepada para pelaku. Langkah 

tersebut diharapkan menjadi semacam shock theraphy  sehingga orang 

akan berfikir ulang untuk melakukannya. 

4.  Karakteristik Iklan Layanan Masyarakat STOP KEKERASAN TERHADAP 

ANAK-   ANAK 

a.   Penonton 

       Penonton merupakan obyek dari iklan layanan serta komunikan dari iklan 

layanan   masyarakat ini: 

Sasaran (target audience) dari iklan layanan masyarakat ini adalah: 

1.   Usia                            :17 – tidak dibatasi 

2. Gender                        : Laki-laki dan Perempuan 

3. Pendidikan                  : SMU ke atas 

4. Agama                         : Semua Agama dan Aliran Kepercayan 
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b. Format Iklan Layanan Masyarakat STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-    

ANAK 

Berdasarkan target diatas pemutaran Iklan dilakukan lewat televisi, pameran - 

pameran, presentasi dari SMU ke SMU, maka format Iklan layanan yang paling 

tepat yakni menggunakan format DV. Hal ini dikarenakan dengan format DV 

biayanya lebih murah daripada menggunakan format film serta akan lebih mudah 

dalam pemutarannya. Dengan format DV kualitas gambar juga lebih baik daripada 

dengan format, misalnya dalam format VHS yang lain walaupun masih di bawah 

format film. 

c.   Media Placement 

 1). Televisi 

 Televisi merupakan alat penyampaian informasi yang cepat dan akurat 

karena informasi yang tersampaikan dalam bentuk suara dan gambar. Melalui 

media televisi ILM dalam format video pesannya tercerna dengan baik oleh 

penonton. Sebagai pertimbangan televisi merupakan media yang banyak 

dimiliki setiap orang di rumahnya. Sedangkan penayangan ILM ini bisa di 

lihat di stasiun televisi lokal maupun nasional seperti di TA tv, Jogja tv, 

SCTV, RCTI, Indosiar, Dan lain- lain. 

 

   

2). Pemutaran lewat event - event / Seminar 

Pemutaran event- event / seminar sering dijumpai di tempat – tempat 

umum seperti di mal, sekolahan, sanggar, serta ditempat- tempat luar yang 

mempunyai standar tempat yang luas dan tentunya pasti banyak dikunjungi 
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oleh banyak orang. Maka dari itu kita bisa menyampaikan ILM ini dengan 

memutar pada suatu event- event tersebut.  

3). Presentasi ke sekolah - sekolah, kampus – kampus 

Presentasi ke sekolah- sekolah atau ke kampus- kampus sangat penting 

sekali untuk kita lakukan mengingat jarang sekali ada presentasi ke sekolah 

atau kampus yang presentasinya tersebut mempunyai tema tentang sosial. 

Denga itu setidak- tidaknya penyampaian pesan ILM ini dapat tersampaikan 

kekhalayak ramai. 

4). Poster 

Poster banyak digunakan oleh industri iklan, poster sering dijumpai pada 

tempat-tempat umum sehingga orang banyak yang melihatnya. Poster iklan 

berisi judul iklan disertai gambar yang mencirikan iklan itu dan kebanyakan 

adalah tokoh utama. Konsep desain poster dalam promosi ILM STOP 

KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK, dari warna banyak 

menggunakan warna yang dapat memberi kesan natural, yang dimaksud 

natural adalah ketika orang melihat poster tersebut orang dapat 

membayangkan warna pada iklan. Pilihan warna yang ditawarkan antara lain 

merah, kuning, hijau, dan putih. Pada poster iklan ini juga memadukan unsur 

foto. Foto-foto yang digunakan antara lain foto dari tokoh utama sebagai icon 

pada iklan serta beberapa foto yang sifatnya sebagai simbol untuk 

memperkuat dan menambah artistik pada poster, yaitu foto- foto tindak 

kekerasan terhadap anak- anak. Media poster ditempatkan bisa dalam ruang 

dan luar ruang, dalam ruang biasanya media ini digunakan pada saat pameran, 
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atau pemutaran iklan tersebut, begitu juga luar ruang poster ditempel dipinggir 

– pinggir jalan. 

5). Iklan majalah 

Majalah merupakan media informasi dengan rata-rata pembacanya orang 

menengah sampai menengah atas, dengan konsep ILM seperti ini orang-orang 

yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dapat memberi sesuatu 

tentang problematika yang terjadi kehidupan nyata, khususnya para pejabat, 

dan masyarakat lembaga sosial. Maka untuk penempatannya dapat dilihat di 

majalah Muslimah, Tempo, Aneka, Cakram, Hidayah, Dan lain- lain.  

6). Iklan Koran 

Media koran merupakan media informasi yang cepat, murah dan banyak 

dijual di tempat- tempat umum seperti di stasiun, terminal, perempatan jalan 

raya, dll. Setiap orang bisa membacanya dari berbagai kalangan, sehingga 

pesan dalam ILM ini sampai pada masyarakat luas. Sedang untuk 

penempatannya dapat dilihat di koran Kompas, Solopos, Radar solo, Suara 

merdeka, Dan lain – lain. 

 7). Spanduk 

 Spanduk media promosi cetak yang terletak diluar ruangan biasanya di 

pinggir jalan . Konsep pada spanduk banyak menggunakan tulisan karena 

sifatnya yang informatif. Judul iklan yang sangat diperlihatkan banyak 

menggunakan warna-warna antara lain merah, kuning, dan hijau. Spanduk 

sebagai media yang sangat informative, sehingga penempatannya ditempat-

tempat umum seperti di pinggir – pinggir jalan, pojok perempatan jalan dan 
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berada di luar ruangan (out door), apabila memungkinkan di dalam ruang 

seperti di dalam mall (in door). 

 8). T- Shirt 

T-Shirt yang dipajang pada toko-toko merupakan tempat umum pasti 

mendapat perhatian dari masyarakat untuk melihat, sehingga pesan yang 

menempal pada T-Shirt dilihat oleh banyak orang, bukan itu saja orang yang 

memakainya secara langsung juga bisa menyampaikan pesan dari ILM ini.  

9). Pin 

Pin merupakan barang yang sifatnya sebagai marchandise dari berbagai 

produk dan acara, pesan yang terkandung dalam ILM ini juga dapat 

tersampaikan dalam bentuk media promosi berupa pin sebagai marchandise. 

Penempatannya bisa dipasang di kaos, topi, tas, jaket, dll. 

10). Sticker 

 Stiker fungsinya adalah ditempel, dimanapun tempatnya stiker menjadi 

media promosi yang berguna untuk menyampaikan pesan dan informasi dari 

ILM ini. Kebanyakan pemasangan sticker berada di tempat- tempat yang 

banyak menjadi perhatian orang seperti di helm, motor, toko, dan lain - lain. 

11). Jam Dinding 

 Jam dinding sifatnya sebagai barang yang ditempatkan dibanyak tempat, 

seperti perkantoran, stasiun, sekolah, dan lain - lain.Fungsinya bukan hanya 

petunjuk waktu juga sebagai media promosi yang sifatnya barang atau 

marchandise. 

d.   Tema, Genre dan Diskripsi Cerita  
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Tema yang diangakat adalah tema sosial kemanusiaan. Iklan layanan 

masyarakat ini mengambil konsep iklan pintar, maksudnya ketika orang menonton 

iklan ini pada awalnya orang akan berpikir dalam detik – detik awal, kemudian 

pesan yang disampaikan akan jelas terbaca pada akhir iklan. Ditambah dengan 

penjelasan berupa (tittle pada gambar), seperti tulisan kekerasan terhadap anak 

terjadi hampir setiap hari, dll. 

ILM ini mempunyai pesan yang mendalam yaitu kekerasan terhadap anak 

traumanya terbawa sampai tua. Dari pesan itu kemudian ide saya berkembang 

kepada model penggarapan yang dapat membuat orang terpengaruh, dengan 

mengandalkan ekspresi para tokoh yang membawa pesan kuat.  

Diskripsi cerita iklan layanan masyarakat ini bercerita tentang seorang anak 

kecil yang sedang bermain ayunan sendirian dengan ekspresi wajah yang penuh 

kesedihan dan pandangannya yang terlihat kosong. Di saat sang anak sedang 

bermain ayunan, dan di dalam pandangannya yang kosong munculah suatu kilas 

balik (flas back) tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Kemudian  

muncul gambar anak tersebut dengan ekspresi wajah yang perlahan mengeluarkan 

air mata dan muncul lagi suatu kilas balik (flas back). Dan pada akhirnya visual 

ini akan diakhiri dengan munculnya seorang anak yang terlihat murung sedang 

memainkan ayunan kemudian muncul transisi  dari anak yang memainkan ayunan 

menjadi seorang kakek yang sedang bermain ayunan sendiri dengan diikuti title 

Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya Membekas Sampai Tua dan STOP 

KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK.  

Namun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran berupa storyline 

dan storyboard. 
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D. Konsep Kreatif 

 

Dalam menyusun konsep kreatif Iklan Layanan Masyarakat “STOP 

KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK”, ada unsur – unsur yang terkandung 

didalamnya yaitu : 

1.  Pesan apa yang ingin disampaikan ? 

Suatu iklan layanan masyarakat memiliki nilai bila ada makna yang 

terkandung di dalamnya, yaitu pesan atau makna yang ingin disampaikan kepada 

khalayak agar bisa ditangkap dan dimengerti. Konsep atau ide Iklan Layanan 

Masyarakat STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK, secara 

keseluruhan memiliki beberapa pesan rasional dan emosioal  yaitu pesan yang 

menunjukkan  manfaat demi kepentingan khalayak sasaran itu sendiri. Didalam 

pesan rasional tersebut, khalayak akan disuguhi beberapa adegan - adegan yang 

memberikan informasi dan ajakan bagi penontonnya. Yang hendak dikatakan 

dalam Iklan Layanan Masyarakat STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK diungkapkan dengan pesan. Tema dalam isi pesan berupa : 

a. Pesan Rasional 

Pesan Rasional yaitu pesan yang menunjukkan manfaat demi kepentingan 

khalayak sasaran itu sendiri. Di dalam pesan rasional diuraikan kata-kata yang 

sifatnya mengajak bahkan membujuk masyarakat khususnya para orang tua untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Dalam hal ini yang akan 

di tampilkan dalam iklan layanan masyarakat tersebut adalah STOP 
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KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK itu sendiri, demi untuk mengubah 

paradigma keliru tentang anak-anak. 

b. Pesan Moral 

Suatu pesan yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk mengacu pada 

maksud tertentu dengan kata lain arti pesan moral secara keseluruhan. Pesan ini 

dituangkan ke dalam kehidupan sosial masyarakat dimaksudkan agar masyarakat 

lebih mengingat dan memfokuskan terjadinya rasa kemanusiaan atau ingin 

memiliki serta kewajiban dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasan 

berkenaan dengan Iklan Layanan Masyarakat ini. 

 2.   Bagaimana cara menyampaikannya? 

 Isi pesan dapat dituangkan dalam unsur-unsur bentuk verbal dan bentuk 

visual  dimana keduanya saling berinteraksi dan saling melengkapi. 

 a.  Bentuk Verbal 

 Penyampaian secara verbal memerlukan tidak hanya bahasa yang komunikatif, 

tapi juga kejelasan dalam berani membuang hal-hal yang tidak diperlukan: 

singkat, padat dan mengenai pada sasaran. Dengan demikian informasi yang 

diterima khalayak lebih berbobot dan tentu saja lebih memberikan manfaat dan 

pengetahuan  dari pada hanya sekedar mengikuti trend yang ada. Untuk 

menyampaikan secara verbal, diperlukan rangkaian kata yang komunikatif, 

atraktif dan dapat menggugah minat dan daya tarik masyarakat. Bentuk pesan 

yang dipilih yang berupa himbauan dan mengajak khalayak masyarakat untuk 

meningkatkan kesadarannya akan pentingnya melindungi anak-anak dari tindak 

kekerasan. 
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 Konsep pada ILM ini sebenarnya mengkomunikasikan pesan melalui 

bahasa gambar, dan banyak pesan yang menggunakan simbol, sehigga tidak ada 

dialog dalam ILM ini, bisa dikatakan bentuk verbal dalam penyampaian pesan 

dari iklan ini adalah bentuk visual itu sendiri. Yang terjadi ketika menonton ILM 

orang akan berpikir, secara Psikologis penonton akan bertanya-tanya ada pesan 

apa yang akan disampaikan pada ILM ini, dan semuanya itu dapat dimengerti 

diakhir cerita. Konsep ini mirip sekali dengan film-film yang pembuatnya 

beridealis. Karena penyampaian pesan secara verbal sangat sedikit disampaikan. 

Untuk membantu pesan tersampaikan, pada ILM ini ditampilkan teks -teks yang 

sifatnya informatif mengenai kejadian kekerasan terhadap anak. Adapun konsep 

penyampaian secara verbal dapat diuraikan sebagai beikut. 

1. Headline 

 Headline sering disebut sebagai judul atau kepala tulisan iklan, merupakan 

bagian terpenting dalam suatu iklan. Headline digunakan sebagai penangkap 

perhatian utama ( eye catcher ) untuk menggugah kesadaran audience. Dalam 

pembuatan iklan layanan masyarakat ini, tema utama sebagai Headline adalah 

stop kekerasan terhadap anak - anak, bagaimana konsep itu tersampaikan dengan 

banyak menampilkan symbol, bahasa gambar menjadi pilihan dan ditambah 

dengan teks informasi. ILM ini berisi penjelasan- penjelasan terhadap kekerasan 

yang terjadi pada anak, baik itu didalam keluarga di lingkungan keseharian, 

tempat bermain, dan di tempat-tempat umum, yang berdampak trauma pada si 

korban yang terbawa sampai tua. Semua itu sebagai body copy/kesatuan 

penjelasan dari tema utama. 

2. Body Copy  
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 Merupakan kalimat teks iklan yang merupakan uraian dari pesan – pesan yang 

disampaikan . Body Copy ini dibuat dengan ungkapan fakta – fakta yang nyata 

dan relevan dengan pesan – pesan yang disampaikan, serta diusakan 

menggunakan kata- kata yang ringkas, sederhana dan tidak sulit agar mudah 

dipahami pembaca. 

3. Key Word 

Key Word, menyampaikan pesan menggunakan kata – kata atau bahasa yang 

tepat sehingga dapat menggugah cara pandang sasaran yang dituju. Adapun 

sebagai key wordnya adalah kekerasan terhadap anak, traumanya terbawa sampai 

tua.  

b. Bentuk Visual 

1). Visualisasi Iklan Layanan Masyarakat 

  Bentuk visual yang dimaksud adalah ilustrasi pada adegan itu sendiri. Dalam 

penyampaian pesan tidak hanya menggunakan kata-kata berupa informasi dan 

ajakan, melainkan didukung pula oleh bentuk visual yaitu dengan menempatkan 

ilustrasi yang tepat yang dapat mendukung informasi verbal di dalamnya. Untuk 

menciptakan sebuah keharmonisan antara kedua unsur tersebut diatas, dibutuhkan 

adegan yang tepat, terutama ditinjau dari siapa yang menjadi sasaran ( khalayak) 

yang akan menjadi pemain dari iklan layanan ini. 

 

 

 Bentuk visualisasi pada ILM ini terurai dalam 3 bentuk yaitu : 

 a).  Ilustrasi 
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  Memfokuskan pada 3 kejadian pada waktu yang berbeda, yaitu masa lampau, 

sekarang dan masa depan, pada masa lalu digambarkan kekerasan yang dialami si 

tokoh yaitu anak kecil, berupa pesan simbolis anak yang duduk dipojok ruangan 

berhadapan dengan orang dewasa (orangtua / bapak) yang memegang sapu, 

sebagai gambaran kekerasan didalam keluarga. Sebagai pesan simbolis pada 

kekerasan di luar rumah adalah seorang preman menghitung uang, terlihat 

dibelakang tokoh utama dengan ekspresi sedih melihat preman itu. Sebagai 

simbol kekerasan di lingkungan sekolah tergambarkan dengan si tokoh berdiri di 

depan papan tulis dengan maksud si tokoh mendapatkan hukuman dari gurunya 

untuk berdiri didepan kelas dengan kaki diangkat satu. Sebagai simbol kekerasan 

lagi adalah dengan gambaran si tokoh yang disodomi, memberi arti kriminalitas 

sekaligus pelecehan seksual terhadap anak. Dimasa sekarang tergambar dengan si 

tokoh bermain ayunan, memberi arti si tokoh kehilangan masa kanak-kanaknya, 

merenungi nasib naasnya. Pada masa akan datang tergambarkan secara simbolis, 

seorang kakek duduk diatas ayunan sebagai si tokoh pada masa tuanya yang 

mengalami trauma berat akibat mendapat tindak kekerasan dimasa kecilnya. 

Gambaran ini memberi arti trauma si tokoh pada masa kecilnya terbawa sampai 

tua. Ditambah dengan slide- slide foto tentang kejadian – kejadian kekerasan 

terhadap anak. Sebagai gambaran secara global dan sifatnya informatif.  

 b).  Warna  

  Warna pada gambar juga sebagai simbolis pesan secara visual adapun warna 

yang dipakai pada gambar anak bermain ayunan dan kakek adalah biru kehijau-

hijauan sebagai warna yang mengartikan suasana yang kelabu dan cenderung 

gelap karena menggambarkan kehidupan yang kelam.Warna pada masa lalu 

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



28 

menggunakan warna hitam putih sebagai gambaran masa lampau yang rusak dan 

keras. Warna-warna pada slide-slide foto juga menggunakan warna hitam putih 

dengan maksud kejadian menyedihkan secara umum dan menimbulkan kesan 

kelam dan penuh derita. 

 Berikut contoh warna gambar pada iklan layanan masyarakat : 

     

     

   

Berikut prosentase warna – warna yang dipakai dalam iklan layanan 

masyarakat : 

1. Hitam 

 

 

C : 0 %, M : 0 %, Y : 0 %, K : 100 % 

2. Hijau 

 

 

C :  60 %, M : 20 %, Y : O %, K : 0 % 
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3. Biru 

  

 

C : 20 %, M : 60 %, Y, 0 %, K : 10 % 

4. Merah 

 

 

C : 0 %, M : 100 %, Y : 0 %, K :0 % 

5. Ungu 

 

 

C : 30 %, M : 20 %, Y : 0 %, K : 10 % 

    c).  Text/Tipografi  

 Tipografi yang digunakan sebagai informasi pada ILM ini adalah: 

1.  Arial Narrow pada teks “ 3.000.000,- anak terlibat dalam pekerjaan yang 

berbahaya”, “5.000,- anak ditahan dan 84% diantaranya ditempatkan di penjara orang 

dewasa”, “100.000,- wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya di Indonesia”, 

“40.000 – 70.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual”. Pada teks diatas 

mengunakan Arial Narrow karena teks tersebut merupakan berita jadi 

mengunakan tipografi yang mudah dibaca. 

2. Haettenschweiler pada teks KEKERASAN TERHADAP ANAK, TRAUMANYA MEMBEKAS SAMPAI 

TUA. teks menggunakan Bold, dengan huruf kapital karena text tersebut adalah key 

word/slogan pada ILM ini. 
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3. Haettenschweiler pada teks STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK- ANAK, teks ini 

merupakan judul sekaligus himbauan kepada penonton untuk mencegah kekerasan 

terhadap anak. Pada teks STOP dibuat lebih besar karena untuk mempertegas 

himbauan. 

Berikut contoh Tipografi pada iklan layanan masyarakat : 

 a.  Haettenschweiller 

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 0123456789  

b.  Arial Narrow 

  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

  Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

  01234567890 

2. Media Promosi Dalam Iklan Layanan Masyarakat 

  Menjadi keharusan sebuah karya utama memiliki media pendukung sebagai 

promosi. Media promosi sangat membantu dalam kampanye dari sebuah acara, 

program, maupun iklan itu sendiri, adapun media promosi dalam pesan iklan ini 

menggunakan media antara lain, poster, spanduk, t-shirt, iklan majalah, spanduk, 

dan lain - lain.  

 

Bentuk visualisasi pada ILM ini terurai dalam 3 bentuk yaitu : 

a). Ilustrasi 
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 Ilustrasi adalah suatu bahasa yang sngat universal, bahkan lebih efektif dari 

bahasa manapun di dunia ini. Ilustrasi dapat berupa gambar, foto, logo, simbol, 

grafik dan juga tanda – tanda lainnya. Dalm iklan layanan masyarakat ini, ilustrasi 

juga menjadi unsur terpenting. Sebab dalam desainnya nanti diharapkan 

ilustrasilah yang akan bercerita, sehingga diharapkan hanya dengan melihat 

ilustrasinya saja, audience sudah bisa memahami pesan yang disampaikan. 

 Sebagai ilustrasi pada media pendukung tidak jauh dari karya utama, 

dengan maksud pesan pada karya utama tetap lekat. Menampilkan gambar anak 

kecil yang sedang duduk sambil menunduk sebagai icon, dan gambaran wajah 

anak kecil yang retak. Semua itu memberi kesan yang mendalam dari kejadian 

yang menimpa anak. Ditambah dengan sedikit ilustrasi wajah seorang kakek 

sebagai simbol dari key word (kekerasan terhadap anak, traumanya membekas 

sampai tua). 

b). Warna 

 Warna juga bisa disebut sebagai grafis pengikat yang akan digunakan dalam 

perancangan iklan layanan masyarakat ini yang nantinya akan menggunakan 

warna – warna yang khas, warna yang sudah menjadi simbolis atau daya lekat 

untuk tindak kekerasan. 

Hampir sama dengan ilustrasinya, warna yang digunakan juga mencerminkan 

simbol dalam karya utama, menggunakan warna-warna sebagai gambaran dari 

kesedihan, kesuraman, penderitaan, yaitu hitam, biru, abu- abu, coklat. Warna 

yang dipakai pada Tipografi menggunakan warna merah, kuning, hijau, ungu. 

Konsep terinspirasi dari lampu traficlight, dimana setiap warna menampilkan 

simbol. Merah berarti berhenti melakukan kekerasan terhadap anak, kuning hati-
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hati terhadap segala tindakan tegas terhadap anak karena kalau berlebihan akan 

mempengaruhi perilakunya, hijau berarti biarlah anak tumbuh dalam 

lingkungannya dengan lancar tanpa ada kekangan. 

 Berikut prosentase warna – warna yang dipakai dalam iklan layanan 

masyarakat : 

1. Hitam 

 

 

C : 0 %, M : 0 %, Y : 0 %, K : 100 % 

2. Hijau 

 

 

C :  100 %, M : 0 %, Y : O %, K : 0 % 

3. Biru 

 

 

C : 0 %, M : 0 %, Y : 100 %, K : 0 % 

4. Merah 

 

 

C : 0 %, M : 100 %, Y : 0 %, K :0 % 

 

5. Ungu 
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C : 60 %, M : 100 %, Y : 100 %, K : 0 % 

6. Coklat 

 

 

C : 20 %, M : 60 %, Y : 0 %, K : 10 %  

c).  Tipografi 

 Tipografi disini adalah jenis – jenis huruf yang digunakan dalam setiap desain 

iklan layanan masyarakat ini. Yang mana jenis huruf ini harus disesuaikan dengan 

karakter desainnya sehingga membentuk suatu perpaduan yang baik. 

Tipografi yang digunakan adalah tipogrfi dengan garis-garis yang tegas 

dengan maksud mempertegas pesan yang mengajak untuk stop kekerasan terhadap 

anak- anak. Sedangkan pada Tipografi kami menggunakan jenis tipografi 

Haettenschweiler saja, mengingat isi pesan pada iklan layanan masyarakat ini 

adalah menghimbau pada masyarakat dengan tegas agar tidak melakukan tindak 

kekerasan terhadap anak- anak. Maka dari pada itu jenis tipografi 

Haettenschweiler sangat tepat untuk mendukung dalam penyajian media 

pendukung pada iklan layanan masyarakat “stop kekerasan terhadap anak- anak” 

Berikut contoh Tipografi pada media promosi iklan layanan masyarakat : 

1.  Haettenschweiller 

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 0123456789  

2.  Arial Narrow 
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 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 0123456789 

c.   Proses Pengerjaan 

  Proses pengerjaan Iklan Layanan Masyarakat yakni: 

  1). Pra Produksi                                      

• Skenario ( Script) 

 Skenario berisi alur cerita iklan layanan yang akan dibuat. Segala 

informasi tentang iklan layanan masyarakat tersebut terdapat didalam 

skenario ini. Seperti informasi ruang dan waktu, shot angel, transisi 

adegan, parenthical, karakter/tokoh, peristiwa kejadian. Dalam hal ini 

dialog tidak ada dalam skenario tapi diganti dengan adegan – adegan 

tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua sampai pemerintah, 

sehingga informasi mudah diterima target audience. Selain itu dalam 

skenario terdapat informasi tentang kasus-kasus tindak kekerasan yang 

ada. 

•  Story Board 

   Script yang telah dibuat kemudian divisualisasikan ke dalam story 

board supaya memudahkan dalam proses produksi maupun pasca 

produksi 

 

 

 

•  Menyiapkan Perangkat Produksi 
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 Perangkat produksi yang akan digunakan yakni sebuah kamera Mini 

DV, Lighting, Komputer. Serta property yang mendukung iklan layanan 

masyarakat yang sesuai dengan skenario. 

•  Persiapan Lokasi 

    Lokasi yang dipilih merupakan yang sesuai dengan skenario,  selain 

itu mudah dijangkau dan aman bila digunakan untuk shoting. 

2). Produksi 

•  Shoting 

         Shoting menggunakan kamera Panasonic MD10.000 dan Sony Mini 

DV serta menggunakan lighting yang seseuai dengan skenario sehingga 

suasana yang digambarkan dalam skenario akan tercipta dalam visualisai 

iklan layanan tersebut. Dalam proses shoting penulis di bantu beberapa 

kru untuk memperlancar proses shoting. Pengambilan angle-angle 

kamera dengan angle yang simple tetapi mempertimbangkan  komposisi 

dan estetika dalam frame sehingga gambar yang dihasilkan akan simple 

dan menarik. 

3). Pasca Produksi 

•  Editing 

    Adapun beberapa tahap dalam proses editing : 

 (1). Logging, proses editor memotong gambar, mencatat waktu 

pengambilangambar dan memilih shot-shot yang ada disesuaikan dengan 

kamera report. 

(2). Digitizing, proses merekam / memasukkan gambar dan suara yang 

telah di logging tadi. 
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(3). Offline editing, sebuah proses menata gambar digitized sesuai  

denganskenario dan urutan shot yang telah ditentukan sutradara. 

(4). Online editing, proses editing ketika seorang editor mulai 

memperhalus hasil offline editing, memperbaiki kualias hasil dan 

memberi tambahantransisi serta effek khusus yang dibutuhkan. 

(5).   Mixing, berkaitan dengan proses syncnroning audio dan juga 

memberi ilustrasi musik maupun audio effek. Yang harus dimixing 

adalah dialog, effek, dan musik.Untuk proses editing menggunakan Sony 

Vegas,  Adobe Photoshop CS, dan Corel Draw 12, Nero Burning. 

 

E. Media Promosi Dalam ILM 

Stop Kekerasan Terhadap Anak - anak 

Media yang digunakan untuk mempromosikan film ini yang termasuk 

dalam media lini bawah antara lain. 

1.  Poster 

     Poster memiliki peran penting untuk mendukung Iklan Layanan Masyarakat 

STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK ini. Dengan adanya poster 

yang bagus akan dapat mempengaruhi sekaligus menarik perhatian masyarakat 

atau konsumen untuk melihatnya kemudian tertarik untuk berpartisipasi 

melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Untuk lebih jelasnya Poster 

memiliki bagian – bagian sebagai berikut : 

  

a. Judul 
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   Judul Iklan Layanan di tulis STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK di tengah Poster dengan warna merah dan pada tulisan STOP dengan 

diberi efek emboss, sedangkan pada tulisan KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK dengan menggunakan merah, kuning, hijau dengan diberi efek Drop 

Shadow dan tipografy yang sudah tersedia di komputer. 

b. Sub Judul 

 Sub Judul yang digunakan  adalah  Kekerasan Terhadap Anak, 

Traumanya Membekas Sampai Tua yang akan ditempatkan di atas dengan warna 

putih.. 

c. Ilustrasi 

Sebuah foto wajah anak kecil yang terpotong setengah dan foto wajah 

seorang kakek yang terpotong setengah, kemudian foto tersebut dijadikan satu 

dengan posisi si anak fotonya turun kebawah dan si kakek naik keatas. Sedangkan 

pada background terdapat bermacam foto tindak kekerasan terhadap anak yang 

opacitynya agak diperkecil. 

d. Typografi 

    Type judul untuk kata STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK 

menggunakan font Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, dan kata 

Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya Membekas Sampai Tua, menggunakan 

font Haettenschweiler. 

 

 

 

2..  Iklan Majalah 
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      Iklan Majalah juga memiliki peranan penting  untuk mendukung iklan layanan 

masyarakat ini. Dengan adanya iklan majalah yang bagus dan menarik maka para 

pembaca majalah yang melihat iklan tersebut dapat tertarik untuk berpartisipasi 

dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Untuk itu iklan majalah harus 

dibuat semenarik mungkin, dan bagian – bagian dari iklan majalah adalah sebagai 

berikut : 

a. Judul 

      Judul Iklan Layanan di tulis STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK di kanan bawah Iklan Majalah dengan warna merah dan pada tulisan 

STOP dengan diberi efek emboss, sedangkan pada tulisan KEKERASAN 

TERHADAP ANAK-ANAK dengan menggunakan warna merah, kuning, hijau 

dengan diberi efek Drop Shadow dan tipografy yang sudah tersedia di komputer. 

b. Sub Judul 

      Sub Judul yang digunakan  adalah  Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya 

Membekas Sampai Tua yang akan ditempatkan di tengah dengan warna putih 

dengan diberi efek Drop Shadow dan Warp Text (Wave). 

c. Ilustrasi 

     Seorang anak kecil dengan menggunakan kaos yang dibelakangnya 

terdapat tulisan kasus- kasus kekerasan terhadap anak sedang duduk sambil 

menunduk disebuah kursi tua. 

d. Typografi 

      Type judul untuk kata STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK 

menggunakan font Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, dan kata 
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Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya Membekas Sampai Tua, menggunakan 

Haettenschweiler. 

3.   Spanduk 

Spanduk dalam iklan layanan masyarakat juga memiliki peranan penting 

didalalm mendukung suksesnya iklan layanan masyarakat. Maka spanduk harus 

dibuat semenarik mungkin agar khalayak sasaran tertarik untuk melihat kemudian 

membaca dan mendapatkan informasi, pada akhirnya tercipta keinginan untuk 

berpartisipasi dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Bagian – bagian 

dari spanduk adalah sebagai berikut : 

a. Judul 

      Judul Iklan Layanan di tulis STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK di pojok kanan  Spanduk dengan warna merah, kuning, hijau dengan 

typografi yang sudah ada di komputer. 

b. Sub Judul 

         Sub Judul yang digunakan  adalah  Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya  

Membekas Sampai Tua yang akan ditempatkan di tengah spanduk dengan diberi 

efek Warp Text (Wave ). 

c. Ilustrasi 

Seorang anak kecil yang sedang duduk sambil menunduk menghadap 

kedepan. Selain itu terdapat juga gambar peta Indonesia yang dijadikan 

background dengan opacity yang diperkecil. 

d. Typografi 

       Type judul untuk kata STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK  

menggunakan font Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, dan kata 
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Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya Membekas Sampai Tua, menggunakan 

font Haettenschweiler. 

4.   T- Shirt 
 

T- Shirt dalam iklan layanan masyarakat juga memiliki peranan penting 

didalam mendukung suksesnya iklan layanan masyarakat. Maka t-shirt harus 

dibuat semenarik mungkin agar khalayak sasaran tertarik untuk melihat kemudian  

pada akhirnya tercipta keinginan untuk berpartisipasi dalam melindungi anak-

anak dari tindak kekerasan. Bagian – bagian dari spanduk adalah sebagai berikut : 

a. Judul 

      Judul Iklan Layanan di tulis STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK di tengah t- shirt dengan warna merah, kuning, hijau dengan typografi 

yang sudah ada di komputer. 

b. Sub Judul 

.      Sub Judul yang digunakan  adalah  Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya 

Membekas Sampai Tua yang akan ditempatkan di bawah tengah dengan 

menggunakan warna putih. 

c. Ilustrasi 

Disini Ilustrasi menggunakan setengah foto wajah seorang anak yang 

seluruh wajahnya terlihat rusak parah yang diletakkan ditengah sejajar dengan 

tulisan STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK- ANAK 

d. Tipografi 

      Type judul untuk kata STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK 

menggunakan font Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, dan kata 
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Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya Membekas Sampai Tua, menggunakan 

font Haettenschweiler. 

5.  Sticker. 

           Sticker dalam ILM tersebut juga memiliki peranan yang tidak kalah 

pentingnya dengan media-media penunjang promosi lainnya, didalam mendukung 

suksesnya ILM ini, maka sticker pun juga harus di buat semenarik mungkin agar 

khalayak sasaran tertarik, karena sifatnya yang peka jaman maka sticker harus 

dibuat lebih menarik serta atraktif. Bagian – bagian dari sticker adalah sebagai 

berikut : 

a    Judul 

     Judul Iklan Layanan di tulis STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK di kanan sticker dengan warna merah, kuning, hijau dengan typografi yang 

sudah ada di komputer. 

b. Sub Judul  

      Sub Judul yang digunakan  adalah  Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya 

Membekas Sampai Tua yang akan ditempatkan di kanan bawah sticker sejajar 

dengan tulisan STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK- ANAK dengan 

menggunakan warna putih. 

c. Ilustrasi 

           Disini Ilustrasi menggunakan desain grafis yang sudah didesain 

dikomputer yaitu Clouse Up wajah seorang anak kecil yang seluruh wajahnya 

terlihat rusak. 

 

 

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



42 

d. Tipografi 

Type judul untuk kata STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK 

menggunakan font Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, dan kata 

Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya Membekas Sampai Tua, menggunakan 

font Haettenschweile. 

6.  Pin. 

     Pin dalam ILM tersebut juga memiliki peranan yang penting juga dengan 

media-media penunjang promosi lainnya, didalam mendukung suksesnya ILM ini, 

maka Pin pun juga harus di buat semenarik mungkin agar khalayak sasaran 

tertarik, karena sifatnya yang peka jaman maka Pin harus dibuat lebih menarik 

serta atraktif. Bagian – bagian dari Pin adalah sebagai berikut : 

a    Judul 

Judul Iklan Layanan di tulis STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK di kanan dengan warna merah, kuning, hijau dengan typografi yang sudah 

ada di komputer. 

b.   Sub Judul  

      Sub Judul yang digunakan  adalah  Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya 

Membekas Sampai Tua yang akan ditempatkan di kanan Pin dengan posisi 

setengah melingkar dan menggunakan warna putih. 

c. Ilustrasi 

Disini Ilustrasi menggunakan desain grafis yang sudah didesain 

dikomputer yaitu Clouse Up wajah seorang anak kecil yang seluruh wajahnya 

terlihat rusak. 
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d. Tipografi 

      Type judul untuk kata STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK 

menggunakan font Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, dan kata 

“Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya Membekas Sampai Tua”, menggunakan 

font Haettenschweiler. 

7.  Iklan Koran 

Iklan Koran sangat penting sekali sebagai media placement untuk 

mendukung iklan layanan masyarakat ini. Dengan adanya iklan koran yang bagus 

dan menarik maka para pembaca koran akan melihat iklan tersebut dan kemudian 

tertarik untuk melihat yang pada akhirnya tercipta keinginan untuk berpartisipasi 

dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Untuk itu iklan koran harus 

dibuat semenarik mungkin sehingga mengenai sasaran. Bagian-bagian dari Iklan 

Koran tersebut adalah sebagai berikut:   

a    Judul 

Judul Iklan Layanan di tulis STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK ditengah Iklan Koran dengan warna merah dan pada tulisan STOP dengan 

deberi efek emboss, sedangkan pada tulisan KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK dengan menggunakan warna merah, kuning, hijau dengan diberi efek 

Drop Shadow dan tipografy yang sudah tersedia dikomputer. 

b.   Sub Judul  

      Sub Judul yang digunakan  adalah  Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya 

Membekas Sampai Tua yang akan ditempatkan di bawah dengan warna putih 

dengan diberi efek Drop Shadow. 
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c. Ilustrasi 

Seorang anak kecil yang menghadap kebelakang mengunakan kaos yang 

bertuliskan kasus- kasus kekerasan terhadap anak sedang duduk di kursi sambil 

merenung. 

d. Tipografi 

            Type judul untuk kata STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK 

menggunakan font Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, dan kata 

Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya Membekas Sampai Tua, menggunakan 

font Haettenschweiler. 

8.  Jam Dinding 

     Jam Dinding sangat penting sekali media promosi untuk mendukung iklan 

layanan masyarakat ini. Media ini cukup efektif dalam promosi karena selain 

sebagai petunjuk waktu juga sebagai media promosi, karena semua orang selain 

dapat melihat langsung, juga dapat digunakan sebagai souvenir. Bagian-bagian 

dari Jam Dinding tersebut adalah sebagai berikut:   

a    Judul 

     Judul Iklan Layanan di tulis STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK ditengah Jam Dinding dengan warna merah dan pada tulisan STOP 

dengan diberi efek emboss, sedangkan pada tulisan KEKERASAN TERHADAP 

ANAK-ANAK dengan menggunakan warna merah, kuning, hijau dengan diberi 

efek Drop Shadow dan tipografy yang sudah tersedia dikomputer. 
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b.   Sub Judul  

      Sub Judul yang digunakan  adalah  Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya 

Membekas Sampai Tua yang akan ditempatkan di bawah  tengah dengan warna 

putih. 

c. Ilustrasi 

Disini Ilustrasi menggunakan desain grafis yang sudah didesain 

dikomputer yaitu Clouse Up wajah seorang anak kecil yang seluruh wajahnya 

terlihat rusak. 

d. Tipografi 

Type judul untuk kata STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK 

menggunakan font Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, dan pada kata 

“Kekerasan Terhadap Anak, Traumanya Terbawa Sampai Tua”, menggunakan 

font Haettenschweiler 

 

F. Director Treatment 
 

 Iklan Layanan Masyarakat 
 

     Stop Kekerasan Terhadap Anak – anak 
 

 Iklan layanan masyarakat ini mengambil konsep iklan pintar, maksudnya 

ketika orang menonton iklan ini pada awalnya orang akan berpikir dalam detik – 

detik awal, kemudian pesan yang disampaikan akan jelas terbaca pada akhir iklan. 

Ditambah dengan penjelasan berupa (tittle pada gambar), seperti tulisan kekerasan 

terhadap anak terjadi hampir setiap hari, dll. 

 ILM ini mempunyai pesan yang mendalam yaitu kekerasan terhadap anak 

traumanya terbawa sampai tua. Dari pesan itu kemudian ide saya berkembang 
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kepada model penggarapan yang dapat membuat orang terpengaruh,dengan 

mengandalkan ekspresi para tokoh yang membawa pesan kuat.  

Ada pun konsep penggarapan sebagai berikut : 

1. Departement Penyutradaraan  

 Konsep mengenai anak pada ILM memang bawa diangkat, tetapi 

bagaimana pesan itu tersampaikan dengan visualisasi yang menarik.tema yang di 

angkat pada iklan ini adalah tentang trauma yang berkepanjangan untuk 

menggambarkan itu membutuhkan durasi yang panjang, tetapi ini adalah iklan 

yang berdurasi sangat pendek. Saya mengambil konsep simbolis yang mengajak 

orang untuk berpikir, tetapi tidak membuat orang pusing menontonnya. 

Visualisasi yang membuat orang merasa lirih, penuh dengan penderitaan, semua 

terlihat pada ekspresi pemain dan gabungan slide – slide poto kejadian kekerasan 

yang terjadi pada anak yang mengakibatkan trauma. Banyak menggunakan warna 

– warna suasana mencekam ditambah dengan ilustrasi musik mencekam 

menghadirkan kesan seram. Menghadirkan 2 tokoh yaitu si anak dan seorang 

kakek. Dimana si anak sebagai korban kekersan dan si kakek adalah orang yang 

mengalami trauma akibat kekerasan pada masa kecilnya. Menggambarkan 

dimensi waktu yang berbeda dengan seting yang sama. 

2. Departement Kamera 

 Menggunakan teknik pengambilan gambar slill shot, gambar 

memfokuskan pada ekspresi wajah tokoh, dan extraem close up pada wajah, 

tangan, kaki sebagai simbol. 
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3. Departement Artistik 

 Dari segi artistik banyak bermain pada simbol, disini menghadirkan 

ayunan sebagai simbol utama dimana mengandung arti keceriaan anak yang 

terenggut akibat kekerasan yang dialami anak. Sebagai setting sebuah padang 

rumput dengan ayunan menggantung pada sebuah pohon tua. 

4. Make up 

 Make up berperan penting untuk menguatkan ekspresi wajah tokoh, 

menggambarkan luka pada wajah si anak dan si kakek juga sebagai simbol 

kekerasan. 

5. Departement Lighting 

Menggambarkan suasana yang mencekam, tidak banyak mengunakan 

lampu sebagai pewarna suasana, karena warna banyak diolah pada editing. 

Mengandalkan matahari sebagai cahaya(day light). 

6. Editing 

 Pada proses editing menggunakan teknik slide – slide cepat, transisi antar 

gambar yang banyak. Menggunakan sub tittle pada gambar sebagai informasi atau 

keterangan untuk menjelaskan kekerasan yang terjadi pada anak. Meng-Adjust 

warna pada gambar untuk mendapatkan warna berkesan kelabu. 
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E. Storyline 

Iklan Layanan Masyarakat 

 Stop Kekerasan Terhadap Anak – anak  

Konsep pada ILM ini mengacu pada Psikologis atas trauma akibat 

kekerasan yang dialami oleh anak – anak yang nantinya terbawa sampai tua. 

Sebagai point – point cerita yang nantinya berkembang, ada pun sebagai berikut : 

1. Di sebuah pemandangan yang kelabu, terlihat seoarang anak duduk 

diatas ayunan tua yang terbuat dari kayu, dengan ekspresi wajah murung dan 

pandangan kosong. 

2. Visual kekerasan yang terjadi ditempat- tempat umum.Terlihat si anak 

sedang disodomi dan si anak sedang dipalak oleh seorang preman. 

3. Anak itu kemudian mengusap air mata. 

4. Kemudian masuk lagi ke visual kekerasan yang terjadi di sekolah dan 

di rumah. Terlihat anak tersebut dihukum didepan kelas dengan posisi kaki 

diangkat satu. Kemudian dilanjutkan dengan anak yang menunduk dipojok yang 

akan dipukul oleh orang tuanya dengan sapu. 

5. Slide –slide foto yang menggambarkan kejadian kekerasan terhadap 

anak, dengan backsound suara teriakan dan tangisan anak-anak. 

6. Terlihat dengan murung anak itu memainkan ayunan. 

7. Transisi gambar dari anak yang memainkan ayunan menjadi seorang 

kakek yang memainkan ayunan (diisi dengan tittle kekerasan terhadap anak 

traumanya membekas sampai tua) 

8. Tittle STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK – ANAK 
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F. Biaya Produksi 
 

 
Pre production 
 - pembuatan naskah dan print     : Rp. 20.000,- 
 - Script draft 1 dan print     : Rp. 15.000,- 
 - Script draft 2 dan print     : Rp. 15.000,- 
 - Research       : Rp. 100.000,- 
 - Hanting lokasi      : Rp. 35.000,- 
 Jumlah                = : Rp. 
185.000,- 
 
Production 

- Peralatan 
- Kamera : Panasonic MD10000 (1)   : Rp. 150.000,- 
- Lampu  : Par Spotligth 500.watt (1)   : Rp. 50.000,- 

 - Property 
       - Ayunan (1)      : Rp. 45.000,- 
       - Tetes mata      : Rp. 7.000,- 
 - Konsumsi       : Rp. 100.000,- 
 - Tranportasi       : Rp. 50.000,- 
 Jumlah                = : Rp. 
202.000,- 
 
Pasca production 
 - Editing       : Rp. 50.000,- 
 - Mastering DVD 1 keping     : Rp. 4.000 
 - Screening VCD 1 keping     : Rp. 2.000,- 
 Jumlah                = : Rp. 56.000,- 
 
Media promosi 
 - Poster        : Rp. 45.000,- 
 - Spanduk        : Rp. 108.000,- 
 - Stiker        : Rp. 20.000,- 
 - Kaos         : Rp. 78.000,- 
 - Pin         : Rp. 30.000,- 
 Jumlah                = : Rp. 
281.000,- 
 
Total Budget                = : Rp.724.000,- 
 

 

 
BAB IV 

 
VISUALISASI 
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A. Gagasan Visual Karya 
 

Gagasan Visual karya yang akan diketengahkan pada penciptaan seluruh 

materi produk audio visual tentang  Iklan Layanan Masyarakat “STOP 

KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK” adalah mengutamakan daya tarik 

visual. Bagi penonton, diharapkan berkeinginan untuk menyimak. 

Tema iklan sosial kemanusiaan yang diangkat dalam Iklan Layanan 

Masyarakat ( PSA ) tentang pesan untuk mewujudkan kepedulian dan perhatian 

yang besar terhadap anak-anak yang disajikan dengan cerita paparan  dan 

visualisasi gambar secara realis yakni dengan kamera video serta animasi 

komputer grafis yang mendukung bertujuan untuk menarik penonton, khalayak 

sasaran agar menyimaknya sehingga mendapat informasi tentang Iklan Layanan 

Masyarakat “STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK”. 

 

B. Target Visual Karya 
 

1. Visualisasi Iklan Layanan Masyarakat 
 

2. Poster 
 

3. Iklan Majalah 
 

4. T-Shirt 
 

5. Spanduk 
 

6. Sticker 
 

7. Pin 
 
8. Iklan Koran. 
 
9. Jam Dinding. 
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C. Detail Teknis Karya 

 
1. Naskah cerita / Skrip 

Berisi antara lain: 

a. Prolog cerita 

      b. Keterangan / penunjuk tempat ,waktu dan kejadian 

c. Efek suara / bunyi ( sound atau SFX ) 

d. Sudut pengambilan gambar (camera angle) 

2. Visualisasi / Rancangan desain pra-iklan 

a. Tokoh iklan 

Terbagi atas 2 tokoh: 

1)   Tokoh I yakni A (Seorang anak kecil yang menjadi korban kekerasan) 

2) Tokoh II yakni B (Seorang kakek yang mengalami trauma akibat 

kekerasan) 

Dalam hal ini hanya ada dua tokoh saja, mengingat tema yang diangkat adalah 

mengenai sosial kemanusiaan. Deskripsi sifat dan latar belakang dan perannya 

dalam cerita dari tokoh yang divisualkan juga ikut disertakan. 

a) Asesoris    : Kostum, Make Up, Ayunan.  

b) Properti                         :  Kamera, Komputer, Spotligh.  

c) Lokasi / Setting      : Sebuah Taman, Jalan Perkampungan, Sekolah, 

Rumah. 

3. Visualisasi Rancangan Iklan Layanan Masyarakat 

Karakteristik Iklan Layanan Masyarakat : 

Durasi Iklan    : 1 menit 3 detik 

Format Iklan    : Video 
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Tehnik Visualisasi          : Pengambilan gambar dengan kamera video mini 

DV, scanner, untuk Editing menggunakan Sony Vegas,  Adobe Photoshop, Corel 

Draw, Nero Burning. 

Realisasi                      : VCD 

Media / Bahan   : CD 

4. Poster 

                                           

      a. Dimensi                          :  31 cm x 42 cm 

      b. Format                          :  Portrait. 

c. Warna                             : Full Colour 

      d.Tipografi              : Kata STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK menggunakan font Haettenschweiler, 

kata Kekerasn Terhadap Anak, Traumanya 

Membekas Sampai Tua menggunakan font 

Haettenschweiler. 

e.Ilustrasi                         :  Sebuah foto wajah anak kecil yang terpotong 

setengah dan foto wajah seorang kakek yang 

terpotong setengah, kemudian foto tersebut 
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dijadikan satu dengan posisi si anak fotonya turun 

kebawah dan si kakek naik keatas. Sedangkan 

pada background terdapat bermacam foto tindak 

kekerasan terhadap anak yang opacitynya agak 

diperkecil  

      f.Teknis Visualisasi :  Adobe Photoshop, Corel Draw 
 
      g.Realisasi              :  Print Full Colour 
 
      h.Bahan                             :  Art Paper ( 90 gram ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Iklan Majalah 
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      a. Dimensi                           :  3 kolom x 280 mm 

b. Format                             : Landscape 

      c.Warna                           :  Full Colour 

         d.Tipografi               : Type judul untuk kata STOP KEKERASAN 

TERHADAP ANAK-ANAK menggunakan font 

Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, 

dan kata “Kekerasan Terhadap Anak, 

Traumanya Membekas Sampai Tua”, 

menggunakan Haettenschweiler. 

e.Ilustrasi                           : Seorang anak kecil dengan menggunakan kaos 

yang dibelakangnya terdapat tulisan kasus- 

kasus kekerasan terhadap anak sedang duduk 

disebuah kursi tua. 

      f.Teknis Visualisasi            :  Adobe Photoshop, Corel Draw 
 
      g.Realisasi                :  Print Full Colour 
 
      h.Bahan                           :  Glossy Art Paper ( 90 gram ) 
 
 
6. Iklan Koran 
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      a. Dimensi   :  7 kolom x 240 mm 

b. Format                             : Landscape 

      c.Warna   :  Full Colour 

      d.Tipografi                          : Type judul untuk kata STOP KEKERASAN  

TERHADAP ANAK-ANAK menggunakan font 

Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, 

dan kata “Kekerasan Terhadap Anak, 

Traumanya Membekas Sampai Tua”, 

menggunakan font Haettenschweiler. 

e.Ilustrasi                      : Seorang anak kecil yang menghadap kebelakang     

mengunakan kaos yang bertuliskan kasus- kasus 

kekerasan terhadap anak sedang duduk di kursi 

sambil merenung. 

      f.Teknis Visualisasin             :  Adobe Photoshop, Corel Draw 
 
      g.Realisasi                             :  Print Full Colour 
 
      h.Bahan                             :  Kertas Koran ( 70 gram ) 
 
 
 
7. Spanduk 
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      a.Dimensi                  :  90cm x 4 m 

b. Format                              : Landscape 

      c.Warna     :  Full Colour 

d.Tipografi                 : Type judul untuk kata STOP KEKERASAN 

TERHADAP ANAK-ANAK menggunakan font 

Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, 

dan kata “Kekerasan Terhadap Anak, 

Traumanya Membekas Sampai Tua”, 

menggunakan font Haettenschweiler. 

      e.Ilustrasi                : Seorang anak kecil yang sedang duduk sambil  

menunduk menghadap kedepan. Selain itu 

terdapat juga gambar peta Indonesia yang 

dijadikan background dengan opacity yang 

diperkecil. 

      f.Teknis Visualisasi               :  Adobe Photoshop, Corel Draw 
 
      g.Realisasi                   :  Cetak Digital Full Colour 
 
      h.Bahan                                  :  Out Door ( MMT ). 
 
 
 
 
 
 
8. Sticker 
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      a.Dimensi                   :  3 cm x 10 cm 

b. Format                                : Landscape 

      c.Warna       :  Full Colour 

d.Tipografi                   : Type judul untuk kata STOP KEKERASAN 

TERHADAP ANAK-ANAK menggunakan 

font Haettenschweiler yang sudah ada 

dikomputer, dan kata “Kekerasan Terhadap 

Anak, Traumanya Membekas Sampai Tua”, 

menggunakan font Haettenschweiler. 

      e.Ilustrasi                            : Disini Ilustrasi menggunakan desain grafis  

yang   sudah didesain dikomputer yaitu Clouse 

Up wajah seorang anak kecil yang seluruh 

wajahnya terlihat rusak. 

      f.Teknis Visualisasi              :  Adobe Photoshop, Corel Draw 
 
      g.Realisasi                  : Print Full Colour 
 
      h.Bahan                                 :  Kertas Sticker ( 80 gram ) 
 
 
 
 
 
 
 
9. Pin 
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      a.Dimensi                 :  Diameter 5,5 cm 

b. Format                             : Lingkaran 

      c.Warna    :  Full Colour 

d.Tipografi                : Type judul untuk kata STOP KEKERASAN                    

TERHADAP ANAK-ANAK menggunakan font 

Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, 

dan kata “Kekerasan Terhadap Anak, 

Traumanya Membekas Sampai Tua”, 

menggunakan font Haettenschweiler. 

      e.Ilustrasi                     : Disini Ilustrasi menggunakan desain grafis yang 

sudah    didesain dikomputer yaitu Clouse Up 

wajah seorang anak kecil yang seluruh wajahnya 

terlihat rusak. 

      f.Teknis Visualisasi             :  Adobe Photoshop, Corel Draw 
 
      g.Realisasi                 :  Cetak Digital Print Full Colour 
 
      h.Bahan                                :  Kertas Doop 
 
 
 
 
10. T- shirt 
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      a.Dimensi                 :  L ( Ukuran Dewasa ) 

b. Format                              : Kaos 

      c.Warna    :  Full Colour 

d.Tipografi                : Type judul untuk kata STOP KEKERASAN 

TERHADAP ANAK-ANAK menggunakan font 

Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, 

dan kata “Kekerasan Terhadap Anak, 

Traumanya Membekas Sampai Tua”, 

menggunakan font Haettenschweiler. 

      e.Ilustrasi                        : Disini Ilustrasi menggunakan desain grafis yang 

sudah didesain dikomputer yaitu Clouse Up 

wajah seorang anak kecil yang seluruh wajahnya 

terlihat rusak. 

      f.Teknis Visualisasi             :  Adobe Photoshop, Corel Draw 
 
      g.Realisasi                 :  Cetak Sablon Full Colour. 
 
      h.Bahan                                :  Kain (cotton ). 
 
11. Jam Dinding 
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      a.Dimensi                 : Diameter 24 cm . 

b. Format                             : Lingkaran 

      c.Warna    :  Full Colour 

d.Tipografi                : Type judul untuk kata STOP KEKERASAN 

TERHADAP ANAK-ANAK menggunakan font 

Haettenschweiler yang sudah ada dikomputer, 

dan kata “Kekerasan Terhadap Anak, 

Traumanya Membekas Sampai Tua”, 

menggunakan font Haettenschweiler. 

      e.Ilustrasi                     : Disini Ilustrasi menggunakan desain grafis yang 

sudah didesain dikomputer yaitu Clouse Up 

wajah seorang anak kecil yang seluruh wajahnya 

terlihat rusak. 

      f.Teknis Visualisasi             :  Adobe Photoshop, Corel Draw 
 
      g.Realisasi                 :  Print Full Colour. 
 
      h.Bahan                                :  Art Paper ( 90 gram ) 
 
 
 
 

BAB V 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

Dari apa yang telah diuraikan pada bab demi bab diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1.  Iklan Layanan Masyarakat “STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK-

ANAK”, sebagai media komunikasi merupakan sebuah media yang 

mampu  memberikan hiburan,  pengetahuan, informasi  akan pentingnya 

kesadaran  bersama  dalam melindungi hak-hak anak. 

2. Tema sosial kemanusiaan perlu diperhatikan dikarenakan tema social 

kemanusiaan sifatnya menolong dan membantu sesama. 

3. Audio Visual sebagai produk masa sekarang ini telah berkembang baik 

didalam negeri dan diterima baik oleh masyarakat, sehingga promosi 

menggunakan media Iklan Layanan Masyarakat ( PSA ) akan lebih efektif. 

4.  Audio Visual memiliki dua media yang tidak dapat dipisahkan antara satu 

dengan yang lainnya yakni suara dan gambar yang bercerita menimbulkan 

suatu alur  saling dapat melengkapi untuk menjadi sebuah produk yang 

komunikatif. 

 

B.  Saran 
 

Dengan adanya Iklan Layanan Masyarakat atau ( PSA ) yang bertemakan 

tentang sosial kemanusiaan diharapkan dapat menggugah hati kita untuk peka 

terhadap sesama yang sedang membutuhkan dan  bagaimanapun Iklan Layanan 

Masyarakat dengan tema sosial kemanusiaan sifatnya selain menghibur juga 
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menolong dan membantu sesama. Selain itu Iklan Layanan Masyarakat dengan 

tema sosial kemanusiaan merupakan sumber informasi untuk membantu sesama 

yang sedang membutuhkan bantuan dari kita. 
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