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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

merupakan SKPD bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memilik 

tugas pokok dan fungsi. Salah satu fungsi Biro Hubungan Masyarakat yaitu 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang publikasi, pengelolaan 

informasi, analisis media dan informasi. Berkaitan dengan salah satu fungsi Biro 

Hubungan Masyarakat dalam teknis bidang publikasi yaitu Biro Hubungan Masyarakat 

menghimpun, mengolah, dan menyusun materi publikasi, menerbitkan dan 

mempublikasikan serta mendistribusikan materi publikasi.  

Salah satu materi publikasi yang dibuat oleh Biro Hubungan Masyarakat yaitu 

berupa iklan layanan masyarakat yang ada di media luar ruang. Iklan layanan 

masyarakat ini memuat pesan-pesan yang berisi sosialisasi/kebijakan yang hendak 

disampaikan oleh Pemerintah Jawa Tengah kepada masyarakat. Media luar ruang yang 

digunakan salah satunya yaitu billboard. Billboard digunakan sebagai salah satu media 

publikasi karena dianggap memiliki jangkauan yang luas yang dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat.  

Guna mendukung penyampaian pesan iklan di media luar ruang Biro Hubungan 

Masyarakat menggunakan figur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai 
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model iklan layanan masyarakat. Penggunaan figur Ganjar ini merupakan salah satu 

strategi kreatif yang dihasilkan Biro Hubungan Masyarakat guna menjadikan pesan 

iklan lebih efektif sampai ke masyarakat. Dalam menggunakan figur Ganjar sebagai 

model dalam iklan layanan masyarakat ini tentunya tidak lepas dari penilaian Ganjar 

secara langsung.  

Gubernur Jawa Tengah sebagai model iklan media luar ruang tahun 2013-2016, 

sebagai objek penelitian ini, diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat 

(Humas) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sejak tanggal 9 November 2016 

tugas dan fungsi Biro Humas diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Kominfo) Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 tanggal 9 November 2016. 

4.1. Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Provinsi Jawa Tengah  

 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Penjabaran 

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

mengatur tugas pokok dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang ada 

dilingkungan Sekretariat Provinsi Jawa Tengah. Pasal 253 Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 59 Tahun 2008 mengatur tugas pokok Biro Humas dalam hal menyusun 

perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah, pembinaan dan fasilitas, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang publikasi, pengelolaan informasi, 

analisis media dan infromasi.  
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 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Humas mempunyai fungsi 

yaitu: 

1. perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang hubungan 

masyarakat. 

2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang hubungan 

masyarakat. 

3. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang 

hubungan masyarakat. 

4. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang publikasi, 

pengelolaan infromasi, analisis media dan informasi. 

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah 

daerah di bidang hubungan masyarakat. 

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai 

tugas pokok dan fungsinya.53 

Biro Humas Provinsi Jawa Tengah membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian 

Publikasi, Bagian Pengelolaan Informasi, dan Bagian Analisis Media dan Informasi. 

Bagian Publikasi Biro Humas yang menyelenggarakan penyebaran informasi dan 

publikasi termasuk iklan luar ruang. Bagian Publikasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan 

                                                           
53Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, 

Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pasal 253. 
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tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitas, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyiapan naskah 

sambutan dan makalah, publikasi dan penerbitan, serta peliputan.54 

 Salah satu pekerjaan bagian publikasi yaitu penyiapan bahan perumusan 

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 

pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan pemerintah daerah di bidang publikasi dan penerbitan.55 

Bagian publikasi membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu Sub Bagian Penyiapan 

Naskah Sambutan dan Makalah, Sub Bagian Publikasi dan Penerbitan, dan Sub Bagian 

Peliputan. Sub Bagian Publikasi dan Penerbitan merupakan Sub Bagian yang 

menyusun materi publikasi, meliput: menghimpun, mengolah, dan menyusun materi 

publikasi, menerbitkan dan mempublikasikan serta mendistribusikan materi publikasi 

hasil-hasil pembangunan dan potensi unggulan, serta menyelenggarakan kegiatan 

dialog interaktif melalui media massa.  

Produk publikasi Biro Humas meliputi billboard, spanduk, poster, brosur, dan 

stand banner. Pada umumnya produk publikasi Biro Humas tersebut diatas diarahkan 

pada informasi layanan ke masyarakat baik berupa kegiatan tertentu maupun 

informasi layanan untuk publik. Berikut contoh produk publikasi Biro Humas tahun 

2013-2016. 

                                                           
54Ibid. Pasal 256 
55Ibid. Pasal 257 
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4.1.1 Billboard Pemilihan Umum 2014  

 

Sumber: Biro Humas Provinsi Jawa Tengah 

Gambar 4.1 Billboard Pemilihan Umum 2014 

 

Isi pesan dalam billboard di atas yaitu ingin mengajak semua masyarakat terutama 

pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu pileg dan pilpres yang 

akan dilaksanakan tanggal 9 April 2014 untuk pileg dan 9 juli 2014 untuk pilpres. 

4.1.2 Spanduk Bank Jateng Bersholawat 

 

Sumber: Facebok Humas Jateng Gayeng 

Gambar 4.2 Spanduk Bank Jateng Bersholawat 
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Isi pesan dalam spanduk diatas adalah kegiatan bersholawat yang dilaksanakan 9 

Desember 2016 sebagai bentuk kerja sama Bank Jateng dengan pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. Sholawatan dilaksanakan di Halaman Depan Kantor Gubernur Jawa 

Tengah mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai. Dalam acara sholawatan ini 

akan ada beberapa pembicara diantaranya Habib Syech bin Abdul Qoder Assegaf, 

Ganjar Pronowo (Gubernur Jawa Tengah), Supriyatno (Direktur Utama Bank Jateng), 

dan Dr. Kh. Ahmad Daroji (Ketua Umum MUI Jawa Tengah). 

4.1.3 Poster Fungsi PNS 

 

Sumber: Koleksi Pribadi 

Gambar 4.3 Poster Fungsi PNS 
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Poster diatas memberikan pesan kepada PNS bahwa menjadi seorang PNS itu harus 

bersyukur karena seorang PNS bekerja untuk melayani masyarakat bukan untuk 

membicarakan orang. 

4.1.4 Brosur Informasi Pengaduan dan Aspirasi 

 

Sumber: Diskominfo 

Gambar 4.4 Brosur Informasi Pengaduan dan Aspirasi 

 

Brosur diatas memberikan pesan bahwa setiap masyarakat yang ingin menyalurkan 

aspirasi mereka kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat melalui berbagai 

media sosial yang dimiliki, misalnya via sms center, hotline service, twitter Ganjar 

Pranowo, facebook humasjateng, email, website jatengprov dan dapat datang langsung 
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ke sektetariat PPID Setda Provinsi Jawa Tengah yang berada di Gedung A lantai 1, 

Jalan Pahlawan no. 9 Semarang. 

4.1.5 Stand Banner Layanan Informasi Publik 

 

Sumber: Koleksi Pribadi 

Gambar 4.5 Stand Banner Layanan Informasi Publik 

 

Stand banner diatas dibuat oleh Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah mengenai 

jenis layanan informasi publik yang disediakan. Jenis layanan informasi publik yang 

dapat diakses yaitu seperti info kegiatan harian Gubernur Jawa Tengah yang dapat 

diakses melalui berita utama di portal www.jatengprov.go.id, kegiatan publikasi 

melalui twitter, layanan sms yang dimuat pada media cetak, layanan surat di alamat 

http://www.jatengprov.go.id/
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Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi Jawa Tengah, dialog studio mini kantor 

Gubernur Jawa Tengah, Focus Grup Discussion (FGD) sampai dengan Pejabat 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. Keterbukaan Informasi Publik tersebut guna menuju Jawa Tengah sejahtera & 

berdikari “mboten Korupsi mboten Ngapusi”.  

4.2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatur urusan 

pemerintah bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik 

diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa 

Tengah. 

Menurut Pasal 2 ayat 1 huruf d.14 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 

tahun 2016, Dinas Kominfo menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi 

dan informatika, persandian dan statistik.  

Lebih lanjut Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 mengatur Dinas 

Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.56 

Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas: 

                                                           
56Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Pasal 2. 
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a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris 

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

d. Bidang Statistik 

e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

f. Bidang E-Government 

g. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi 

h. UPT Dinas; dan 

i. Kelompok Jabatan Fungsional57 

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 Bidang 

Informasi dan Komunikasi Publik, merupakan unsur pelaksana di Bidang Informasi 

dan Komunikasi Publik, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas. Bidang 

Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang.58 

 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan 

pelaporan di Bidang Opini Publik, Hubungan Media dan Komunikasi Publik dan 

Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik. 59 

                                                           
57Ibid. Pasal 5 
58Ibid. Pasal 14 
59Ibid. Pasal 15 
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Selain itu dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik juga menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik. 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan 

komunikasi publik. 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kehumasan 

dan komunikasi publik. 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsi.60 

Bidang Informasi dan Komunikasi publik terdiri atas 3 (tiga) seksi diantaranya 

seksi opini publik, seksi hubungan media dan komunikasi publik, dan seksi sumber 

daya kehumasan dan komunikasi publik. Seksi-seksi tersebut masing masing dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.  

Untuk penyebaran informasi dan publikasi dilakukan oleh seksi hubungan 

media dan komunikasi publik. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 

                                                           
60Ibid. Pasal 16 
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Tahun 2016 seksi hubungan media dan komunikasi publik mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik. 

Tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud meliputi: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan media 

dan komunikasi publik. 

b. menyiapkan badan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang hubungan 

media dan komunikasi publik. 

c. menyiapkan bahan pengelolaan hubungan relasi dengan media. 

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan 

komunikasi publik. 

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. 61 

Produk publikasi Dinas Komunikasi dan Informasi yaitu billboard dan buku. 

  

                                                           
61 Ibid. Pasal 19 
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4.2.1 Billboard Tahun Baru Imlek 2568 

 

Sumber: Biro Humas Provinsi Jawa Tengah 

Gambar 4.6 Billboard Tahun Baru Imlek 2568 

 

Isi pesan pada billboard diatas yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 

Tengah mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2568 bagi setiap masyarakat yang 

merayakan. Harapannya ditahun yang baru dapat lebih menjaga kedamaian dalam 

keberagaman yang ada. 
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4.2.2. Buku Peraturan Gubernur Jawa Tengah Bidang Komunikasi dan 

Informatika 

 

Sumber: Diskominfo 

Gambar 4.7 Buku Peraturan Gubernur Jawa Tengah Bidang Komunikasi dan Informatika 

 

Buku diatas membuat kumpulan peraturan Gubernur Jawa Tengah Bidang Komunikasi 

dan Informatika. Dalam buku ini juga sangat lengkap memuat berbagai pasal-pasal 

yang mengatur mengenai layanan informasi publik dan keterbukaan informasi publik. 
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4.3 Iklan Layanan Masyarakat Di Media Luar Ruang 

 Peneliti menemukan ada 17 billboard media luar ruang dengan menggunakan 

Gubernur Ganjar Pranowo sebagai model iklan dalam periode 2013-2016. Dari 17 

billboard terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu iklan tematik dan iklan non tematik.  

 Iklan tematik adalah iklan yang dibuat tiap tahunnya dengan tema yang 

berbeda. Tema-tema tersebut dibuat sesuai dengan event yang sedang berlangsung. 

Dari 17 billboard yang ada terdapat 14 billboard dengan kategori tematik. 

 Adapun temanya meliputi kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Nasional 

(PORWANAS) Jawa Tengah, Bulan Bhakti Karang Taruna Tahun 2013, Keselamatan 

Berlalu Lintas & Siaga Darurat Bencana Alam di Jawa Tengah Tahun 2014, Pemilu 

2014 yang melibatkan Satlinmas sebagai pihak yang membantu pengamanan selama 

berjalanannya pemilu, Pemilu Pileg dan Pilpres 2014, Pasar Lelang, Peringatan Hari 

Pendidikan Nasional 2015, Uji Coba Kartu Tani, Hari Olahraga Nasional XXXII 

Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2015, Hari Bahasa Ibu Internasional Tahun 2016, Hari 

Keluarga Nasional XXIII Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2016, Hari Pendidikan Nasional 2016, Hari Perhubungan Nasional Tingkat Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2016, Hari Jadi ke-66 Provinsi Jawa Tengah & HUT Ke-71 

Republik Indonesia. 
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 Adapun iklan tematik terdiri dari: (tabel 4.1) 

Tabel 4.1 

 Billboard dengan Ganjar Pranowo sebagai model iklan (2013-2016) 

Kategori Iklan Tematik 

 

No. Tema Pesan Waktu Kegiatan 

1. Pekan Olahraga 

Wartawan Nasional 

(PORWANAS) Jawa 

Tengah 

 

Vini, Vidi, Vici  

Selamat Bertanding Tim Pekan 

Olahraga Wartawan Nasional 

(PORWANAS) Jawa Tengah  

Semoga Sukses 

Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan 

14-21 September 2013 

2. Bulan Bhakti Karang 

Taruna Tahun 2013 

“Bhakti Karang Taruna Dalam 

Membumikan Visi Gubernur 

Jawa Tengah Menuju Jawa 

Tengah Sejahtera Dan Berdikari” 

Wonosobo, 19 

Oktober 2013  

 

3. Keselamatan Berlalu 

Lintas & Siaga Darurat 

Bencana Alam Di 

Jawa Tengah Tahun 

2014 

Pecanangan 

Gerakan Nasional Pelopor 

Keselamatan Berlalu Lintas & 

Gelar Siaga Darurat Bencana 

Alam Di Jawa Tengah Tahun 

2014 

 

Semarang, 26 Januari 

2014 

4. Pemilu 2014 Satlinmas 

Siap Membantu Menjaga 

Kamtibmas Dalam Rangka 

Sukses Pemilu 2014 

Brebes, 28 Maret 2014  

5.  Pemilu 2014 Nggak Nyoblos  

Nggak Keren 

Gunakan Hal Pilih 

Dalam:  

- 
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Pileg 9 April 2014 

Pilpres 9 Juli 2014 

6. Pasar Lelang Pasar Lelang 

Forward Komoditi Agro 

Soropadan, 19 Juni 

2014 

No. Tema Pesan Waktu Kegiatan 

7.  Peringatan Hari 

Pendidikan Nasional 

2015 

Pendidikan Senjata Ampuh Untuk 

Mengubah Dunia 

-  

 

8. 

 

Uji Coba Kartu Tani 

 

Uji Coba Kartu Tani 

Dan Penandatanganan 

Kesepakatan Bersama Antara 

Gubernur Jawa Tengah, 

Bupati/Walikota Dan Direktur 

PT. BRI (PERSERO) 

“Daulat Pangan Dan 

Kemandirian” 

 

Batang, 4 Maret 2015 

9. Hari Olahraga 

Nasional XXXII 

Tingkat Provinsi Jawa 

Tengah 2015 

Gelorakan Budaya Olahraga 

Untuk Indonesia Hebat 

- 

10. Hari Bahasa Ibu 

Internasional Tahun 

2016 

 

“Ayo Ngulinakake Basa Jawa 

Kanggo Nyuksesake Jateng 

Gayeng, mboten Korupsi – 

mboten Ngapusi” 

21 Februari 2016  

11. Hari Keluarga 

Nasional XXIII 

Hari Anak Nasional 

Tingkat Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2016 

Keluarga Berkarakter Wujudkan 

Generasi & Keluarga Sejahtera 

 

Boyolali, 10 Agustus 

2016 

12. Hari Pendidikan 

Nasional 2016 

Nyalakan Pelita 

Terangkan Cita-cita 

- 



72 
 

13. Hari Perhubungan 

Nasional Tingkat 

Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2016 

Tingkatkan Prestasi Kerja Nyata 

Untuk Mewujudkan Transportasi 

Yang Aman, Selamat Dan 

Nyaman 

- 

14. Hari Jadi Ke-66 

Provinsi Jawa Tengah 

& HUT Ke-71 

Republik Indonesia 

Integritas, Trisakti, Pancasila, 

Jawa Tengah, Mandiri, Etos 

Kerja, Gotong Royong, Etos 

Kerja, Jujur, Rembugan, Bersih, 

Akuntabilitas 

Apa Merdekamu??? 

- 

Sumber: data yang diolah peneliti 

 

 

Adapun iklan non tematik didominasi oleh iklan keluarga berencana (KB). 

Namun isi pesan yang dicantumkan dalam tiap iklan tentunya berbeda-beda. 

Tabel 4.2 

Billboard dengan Ganjar Pranowo sebagai model iklan (2013-2016) 

Kategori Iklan Non Tematik 

 

No. Tema Pesan Waktu 

1. Keluarga Berencana (KB) mending kualitas 

tinimbang kuantitas 

- 

2. Keluarga Berencana (KB) mending kualitas 

tinimbang kuantitas 

- 

3.  Keluarga Berencana (KB) Bahagia Itu 

Sederhana 

Temukan Jalan 

Pulang Kumpul 

Keluarga Tersayang 

- 

 

 Sumber: data yang diolah peneliti 
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4.4. Analisis Iklan Layanan Masyarakat Berdasarakan Karakeristik Media Luar 

Ruang 

Karakteristik Media Luar Ruang 

Agar iklan media luar ruang tersebut efektif dalam menjangkau semua 

lapisan masyarakat dan mempunyai daya tarik tersendiri, maka media luar 

ruang harus mempunyai karakteristik–karakteristik tertentu. Menurut Jefkins 

(1996 :128-129) bahwa karakteristik iklan luar ruang adalah: 

a. Ukuran dan dominasi 

Ukuran iklan outdoor umumnya cukup besar, untuk iklan yang dibuat 

oleh Biro Humas Provinsi Jawa Tengah sendiri berukuran (5x17m) dan 

(5x10m), maka iklan ini mampu mendominasi pemandangan dan 

mudah menarik perhatian. 

b. Warna 

Kebanyakan iklan outdoor dihiasi dengan aneka warna dengan gambar–

gambar visual yang realistis sehingga memudahkan khalayak untuk 

mengingat produk yang diwakilinya. Perpaduan warna yang sering 

digunakan Biro Humas Provinsi Jawa Tengah dalam iklan media luar 

ruang adalah warna merah dan putih dengan menggunakan gambar 

visual Ganjar Pranowo selaku Gubernur sebagai model iklan. Tak 

ketinggalan dalam setiap iklan di media luar ruang selalu 

mencantumkan logo Jateng Gayeng. 
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c. Pesan–pesan singkat 

Karena dimaksudkan untuk menarik perhatian orang–orang yang 

sedang bergerak dan mungkin saja dilihat dari kejauhan, maka pesan–

pesan yang tertulis biasanya terbatas pada slogan singkat dan dicetak 

besar–besar serta mencolok. Namun pada kenyataanya iklan yang 

dibuat oleh Biro Humas Provinsi Jawa Tengah masih ada yang kurang 

efektif dalam menyampaikan isi pesannya, kurang efektif disini yaitu 

terlalu banyak konten pesan yang ingin disampaikan sehingga jauh dari 

kesan singkat. 

d. Zoning 

Penempatan iklan outdoor secara strategis dapat menciptakan suatu 

iklan kampanye yang sangat ekonomis. Untuk penempatan iklan di 

media luar ruang Biro Humas Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 

tempat/spot tetap yang berada di 6 titik, yaitu di lantai 3 Sekda, Demak, 

Kalibanteng, Shampoo Kong, Bawen, dan Soropadan. 

e. Efek Mencolok 

Karakteristik yang paling penting adalah kemampuan iklan outdoor 

dalam menciptakan kesan atau memori pemirsa melalui penebalan, 

warna, ukuran dan pengulangan. Secara umum iklan-iklan media luar 

ruang yang dibuat oleh Biro Humas Provinsi Jawa Tengah telah mampu 

menampilkan kesan yang mecolok, seperti penebalan warna dan huruf 
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pada konten pesan dan pengulangan kata yang mampu memberikan 

kesan atau memori kepada pemirsanya. 

f. Efek–efek dalam iklan luar ruang: 

3) Tata cahaya 

Pencahayaan yang atraktif menimbulkan minat orang terhadap 

pesan dalam media ini. 

4) Gerakan 

Posisi media yang berputar atau berubah sesuai dengan 

bergesernya khalayak sasaran yang lalu lalang di jalan raya, 

memungkinkan audience dalam menerima pesan secara utuh, 

atau bahkan iklan yang berbeda–beda pada satu media.  

 Berikut peneliti akan melakukan analisis karakteristik media luar ruang 

berdasarkan urutan seperti tabel 4.1 dan 4.2. 

4.4.1. Analisis Iklan Layanan Masyarakat Berdasarakan Karakeristik 

Media Luar Ruang Kategori Tematik 

 Berikut beberapa contoh iklan dengan kategori tematik: 
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1. Iklan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS) Jawa Tengah 

 

Gambar 4.8 Iklan Pekan Olahraga Nasional Jawa Tengah 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x17m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Warna yang paling dominan muncul dalam iklan ini adalah warna 

merah dan putih. Namun warna merah dan putih terlihat kurang 

menarik perhatian khalayak untuk membacanya. 
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➢ Dengan tema PORWANAS, seharusnya memunculkan sosok 

wartawan sebagai pendukung gambar visual. 

➢ Gaya Bapak Ganjar Pranowo yang mengepalkan tangan bermaksud 

memberikan semangat kepada seluruh peserta PORWANAS. 

➢ Ada keterangan nama pada foto Bapak Ganjar Pranowo. 

➢ Seharusnya ada logo yang ditampilkan dalam iklan guna 

mengetahui instansi apa saja yang turut mendukung berlangsungnya 

PORWANAS. 

Warna yang dominan pada iklan diatas adalah warna merah dan putih 

dengan gambar visual Ganjar Pranowo sebagai model iklan yang realitis 

sehingga mampu memudahkan khalayak untuk mengingat iklan tersebut. 

Namun penggunaan gambar Ganjar Pranowo sepertinya kurang cocok 

dengan tema iklan, seharusnya menampilkan gambar wartawan yang sesuai 

dengan tema kegiatan yaitu pekan olahraga nasional Jawa Tengah. 

c) Isi pesan yang hendak disampaikan terlalu panjang yaitu lebih dari 8 kata 

sehingga akan menyulitkan pembaca yang sedang bergerak untuk membaca 

dan mengingatnya. 

d) Penempatan iklan ini berada di Kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah yang 

mampu menarik perhatian para peserta PORWANAS Jawa Tengah.  

e) Dalam iklan ini tulisan yang hendak ditonjolkan itu semangat “VINI, VIDI, 

VICI” dan “SELAMAT BERTANDING”, karena ukuran font kedua 
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kalimat tersebut hampir sama. Namun kurang adanya penegasan jenis font 

pada tulisan. Dengan adanya efek mencolok tersebut tentunya akan 

menciptakan kesan dan memori permirsa melalui pembedaan ukuran font 

antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. 

2. Iklan Bulan Bhakti Karang Taruna 2013 

 

Gambar 4.9 Iklan Bulan Bhakti Karang Taruna 2013 

 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x10m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Warna yang paling dominan muncul dalam iklan ini adalah warna 

merah. 

➢ Gambar-gambar visual yang dimunculkan dalam iklan ini kurang 

sesuai dengan tema iklan. 

➢ Gaya Bapak Ganjar Pranowo yang selalu mengepalkan tangan. 

➢ Tidak ada keterangan nama pada foto Bapak Ganjar Pranowo. 



79 
 

➢ Penempatan logo yang berada di kiri atas (1) dan kanan atas (1) 

Warna yang dominan muncul pada iklan diatas adalah warna merah, namun 

gambar-gambar yang dimunculkan pada iklan ini kurang sesuai dengan 

tema iklan. Dengan gambar visual yang sesuai tentunya khalayak akan 

dengan mudah mengingat iklan tersebut.  

c) Isi pesan yang hendak disampaikan terlalu panjang yaitu lebih dari 8 kata 

sehingga akan menyulitkan pembaca yang sedang bergerak untuk membaca 

dan mengingatnya. 

d) Penempatan iklan ini berada di Wonosobo tempat peringatan kegiatan 

Bulan Bhakti Karang Taruna 2013. 

e) Dalam iklan ini belum ditemukan efek mencolok yang mampu menciptakan 

kesan dan memori permirsa, dapat dilihat dari ukuran font yang dicetak 

hampir sama satu dengan yang lainnya. 
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3. Iklan Keselamatan Berlalu Lintas 

 

Gambar 4.10 Iklan Keselamatan Berlalu Lintas 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x10m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Warna yang paling dominan muncul dalam iklan ini adalah warna 

biru tua dan biru muda serta putih. 

➢ Gambar-gambar visual yang dimunculkan seperti Figur Gubernur, 

Kapolda Jateng, dan Pangdam IV Diponegoro ini telah sesuai 

dengan tema iklan mengenai keselamatan berlalu lintas yang diatur 

oleh aparat Kepolisian. 

➢ Tidak ada keterangan nama dari masing-masing model iklan. 

➢ Penempatan logo yang berada di kanan bawah (3) 



81 
 

Warna yang paling dominan dalam iklan diatas yaitu biru muda. Dengan 

menampilkan gambar visual model iklan yang demikian tentunya akan 

memudahkan khlayak untuk mengingat iklan tersebut. Namun, kurang pada 

keterangan nama dari masing-masing model iklan. 

c) Isi pesan yang hendak disampaikan terlalu panjang yaitu lebih dari 8 kata 

sehingga akan menyulitkan pembaca yang sedang bergerak untuk membaca 

dan mengingatnya. 

d) Penempatan iklan ini berada di tempat kegiatan yaitu di Simpang lima 

Semarang. 

e) Dalam iklan ini sepertinya tulisan yang akan ditonjolkan adalah tulisan 

“PENCANANGAN” yang sengaja dicetak besar dan tebal berwarna biru 

tua. Karena dengan menciptakan kesan dan memori pemirsa melalui ukuran 

font yang lebih besar akan mampu menciptakan kesan dan memori pemirsa 

mengenai iklan tersebut. 

4. Iklan Pemilu 2014 

 

Gambar 4.11 Iklan Pemilu 2014 
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a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x10m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Warna yang paling dominan muncul dalam iklan ini adalah warna 

merah dan putih. 

➢ Gambar-gambar visual yang dimunculkan dalam iklan ini telah 

sesuai dengan tema iklan yaitu keterlibatan Satlinmas dalam pemilu. 

➢ Gaya Bapak Ganjar Pranowo yang selalu mengepalkan tangan. 

➢ Tidak ada keterangan nama pada foto Bapak Ganjar Pranowo 

beserta model perempuan yang ada disamping Bapak Ganjar 

Pranowo. 

➢ Penempatan logo yang berada di kiri atas (3) 

Warna yang dominan dalam iklan ini adalah warna merah dan putih. 

Dengan memunculkan gambar visual yang realistis dan sesuai dengan tema 

iklan tentunya akan memudahkan khalayak untuk mengingat iklan tersebut.  

c) Isi pesan yang hendak disampaikan terlalu panjang yaitu lebih dari 8 kata 

sehingga akan menyulitkan pembaca yang sedang bergerak untuk membaca 

dan mengingatnya. 
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d) Penempatan iklan ini berada di Kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah dan 

tempat berlangsungnya pemilu 2014 di Brebes, Jawa Tengah. 

e) Dalam iklan ini sepertinya yang akan ditonjolkan adalah tulisan 

“SATLINMAS” yang sengaja dicetak besar dan berwarna kuning. 

5. Iklan Pemilu 2014 (Biro Humas Setda Prov Jateng) 

 

Gambar 4.12 Iklan Pemilu 2014 (Biro Humas) 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x10m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Warna yang paling dominan muncul dalam iklan ini adalah warna 

merah dan putih. 
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➢ Gambar visual yang digunakan telah sesuai yaitu menunjukkan 

banyaknya pemilih pemula yang telah megikuti pemilu. 

➢ Gaya Bapak Ganjar Pranowo yang selalu mengepalkan tangan, 

menandakan ingin bersama-sama mensukseskan berlangsungnya 

pemilu pileg dan pilpres yang akan dilaksanakan pada bulan april 

dan juni tahun 2014. 

➢ Penempatan logo yang berada di kiri bawah (1) 

Warna yang dominan muncul dalam iklan diatas adalah warna merah dan 

putih. Dengan menggunakan gambar visual yang ingin mengajak seluruh 

pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dalam pileg dan pilpres 

tentunya akan memudahkan khlayak untuk mengingat iklan tersebut. 

c) Pesan singkat yang hendak disampaikan dalam iklan telah dicetak besar 

serta mencolok, yang hanya terdiri dari 4 kata yang mudah dipahami dan 

diingat oleh masyarakat ketika membacanya. 

d) Penempatan iklan ini berada di 6 titik, yaitu di lantai 3 sekda, Kalibanteng, 

Shampo Kong, Bawen, Demak, dan satu lagi Soropadan. 

e) Dalam iklan ini slogan atau isi pesan telah dibuat mencolok dengan ukuran 

font yang besar berwarna merah. Efek yang mencolok ini tentunya akan 

menciptakan kesan dan memori permirsa melalui penebalan warna dan font. 
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6. Iklan Pasar Lelang 

 

Gambar 4.13 Iklan Pasar Lelang 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x10m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Warna background yang pada iklan ini adalah pemandangan alam 

sawah beserta pegunungan. 

➢ Gambar visual yang digunakan dalam iklan ini terlihat sekali hasil 

editan, karena hanya asal menempelkan tanpa melihat kesesuaian 

dengan background yang telah digunakan (gambar buah-buahan). 

➢ Penempatan logo yang berada di kanan atas (1) 
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Warna yang muncul dalam iklan ini cukup berwarna-warni dengan 

mengambil latar background pemandangan sawah dan pegunungan. 

Penggunaan gambar visual yang realitis dalam iklan ini nampaknya kurang 

sesuai karena terkesan ambigu dan sangat kelihatan sekali efek editannya. 

c) Pesan singkat yang disampaikan menggunakan bahasa yang dicampur-

campur yaitu antara bahasa indonesia dengan bahasa inggris, sehingga 

terkesan ambigu dan kurang sesuai dengan tema iklan. 

d) Penempatan iklan ini berada di Kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah dan 

tempat kegiatan yaitu di Soropadan, Jawa Tengah. 

e) Dalam iklan ini sepertinya tulisan yang akan ditonjolkan adalah “PASAR 

LELANG” karena dicetak dengan ukuran yang besar serta berwarna merah. 

Namun warna merah ini terlihat kurang kontras dengan background yang 

digunakan pada iklan. 

7. Iklan Hari Pendidikan Nasional 2015 

 

Gambar 4.14 Iklan Hari Pendidikan Nasional 2015 
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a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x10m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Dalam iklan ini menggunakan penegasan warna merah pada tulisan 

sehingga warna merah terkesan dominan. 

➢ Gambar visual yang ditampilkan sudah sesuai dengan tema iklan 

yaitu gambar Bapak Ganjar bersama anak sd yang sedang 

memperhatikan tulisan didepan papan tulis. 

➢ Penempatan logo yang berada di kiri bawah (1) 

Dengan menggunakan penegasan warna merah pada tulisan dan gambar 

visual yang sesuai dengan tema iklan akan memudahkan khalayak untuk 

bisa mengingat isi pesan ikan dan memberikan kesan yang dominan. 

c) Pesan iklan yang hendak disampaikan cukup singkat dengan tulisan yang 

dicetak besar-besar serta penggunaan warna yang mencolok sehingga 

memudahkan masyarakat untuk membaca serta mengingatnya. 

d) Penempatan iklan ini berada di Kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah. 

e) Efek mencolok dalam iklan ini ditunjukkan melalui penebalan warna dan 

ukuran pada isi pesan yang hendak disampaikan. Dengan efek yang 
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mencolok tersebut tentunya akan menciptakan kesan dan memori 

pemirsanya. 

8. Iklan Uji Coba Kartu Tani 

 

Gambar 4.15 Iklan Uji Coba Kartu Tani 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x10m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

 

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Kombinasi warna yang digunakan pada background dengan warna 

tulisan kurang matching. Warna yang dominan adalah warna oranye 

dan hijau muda. 

➢ Gambar visual yang ditampilkan telah sesuai dengan tema iklan. 

➢ Tidak ada keterangan nama pada foto Bapak Ganjar Pranowo. 
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➢ Penempatan logo yang berada tidak di kanan dan tidak di kiri 

(hampir berada ditengah) (3) 

Iklan yang dihiasi dengan aneka warna memang akan memudahkan 

khalayak untuk mengingat iklan tersebut, namun jika warna yang 

digunakan tidak matching maka akan membuat iklan tersebut terkesan tidak 

sedap dipandang mata sehingga khalayak yang akan melihatnya pun tidak 

tertarik. 

c) Isi pesan yang hendak disampaikan terlalu banyak, yaitu lebih dari 8 sampai 

10 kata sehingga iklan terkesan penuh dengan tulisan. Iklan yang penuh 

dengan tulisan tentunya akan menyulitkan para pengendara yang sedang 

bergerak untuk bisa membaca iklan tersebut. 

d) Penempatan iklan ini berada di Kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah dan 

tempat berlangsungnya kegiatan yaitu di Batang, Jawa Tengah. 

e) Tidak ada efek mencolok dalam iklan ini, karena terlalu banyak konten 

pesan yang hendak disampaikan serta penggunaan warna yang tidak kontras 

antara background dengan warna tulisan. 

  



90 
 

9. Hari Olahraga Nasional XXXII 

 

Gambar 4.16 Iklan Hari Olahraga Nasional XXXII 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 8x13m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Terlalu banyak kombinasi warna merah putih yang ingin 

dimunculkan (dominan). 

➢ Penggunaan sosok Gubernur Jawa Tengah pada iklan terkesan 

dipaksakan, karena terlihat sekali efek editan foto, bendera yang 

terletak disepeda juga merupakan tempelan. 

➢ Tidak ada keterangan nama pada foto Bapak Ganjar Pranowo. 

➢ Lambang HAORNAS yang terlalu besar. 

➢ Penempatan logo yang berada tidak di kanan dan tidak di kiri (4), 

ukuran logo sama besarnya dengan helm yang digunakan Bapak 

Ganjar Pranowo. 
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Penggunaan warna merah putih dalam iklan di atas sebenarnya sesuai 

namun terlalu berlebihan karena terlalu banyak unsur merah putih yang 

akan ditampilkan. Serta penggunaan gambar visual Ganjar Pranowo yang 

terkesan dipaksakan karena terlihat sekali efek editannya.  

c) Pesan yang disampaikan cukup singkat tidak lebih dari 8 kata dan sesuai 

dengan tema iklan.  

d) Penempatan iklan ini berada di Kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah dan 

tempat berlangsungnya upacara peringatan hari Olahraga Nasional XXXII 

di Kebumen, Jawa Tengah. 

e) Dalam iklan ini kurang adanya efek mencolok yang ingin disampaikan 

terutama pada konten pesan tidak ada penonjolan baik pada warna, ukuran 

maupun penebalan pada font. 

 

10. Iklan Hari Bahasa Ibu Internasional Tahun 2016 

 

Gambar 4.17 Iklan Hari Bahasa Ibu Internasional Tahun 2016 
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a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x10m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Warna yang dominan pada iklan ini adalah warna putih. 

➢ Penggunaan gambar Bapak Ganjar Pranowo dan wakilnya 

dimaksudkan untuk menarik perhatian setiap masyarakat yang 

melihat iklan tersebut. 

➢ Tidak ada keterangan nama pada foto Bapak Ganjar Pranowo 

beserta wakilnya. 

➢ Penempatan logo yang berada di kiri atas (1) dan tengah bawah (1) 

Warna dominan yang digunakan dalam iklan ini adalah warna putih. 

Dengan warna putih iklan ini terkesan lebih simpel. Namun gambar visual 

yang digunakan sepertinya kurang sesuai dengan tema iklan yaitu hari 

Bahasa Ibu Internasional. 

Isi pesan yang hendak disampaikan lebih dari 8 kata dan terlalu panjang 

sehingga iklan terkesan penuh dengan tulisan. 

➢ Adanya aksara jawa dalam iklan ini sebetulnya tidak perlu karena 

selain susah dibaca oleh masyarakat juga akan membuat iklan ini 

terkesan terlalu banyak konten. 
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➢ Penggunaan wardrobe yang demikian telah disesuaikan dengan 

makna hari Bahasa Ibu Internasional itu sendiri. 

➢ Sepertinya penggunaan bahasa jawa jika dikaitkan dengan 

menyukseskan Jateng yang tidak korupsi itu kurang sesuai. 

c) Penempatan iklan ini berada di Kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah. 

d) Efek mencolok pada iklan di atas adalah adanya pembedaan warna tulisan 

“bahasa jawa” dalam iklan dengan menggunakan warna merah. 

11. Iklan Hari Keluarga Nasional XXIII 

 

Gambar 4.18 Iklan Hari Keluarga Nasional XXIII 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x10m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 
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➢ Warna yang dominan yang digunakan pada iklan ini adalah warna 

putih pada background. 

➢ Gambar visual yang digunakan telah sesuai yaitu menunjukkan 

potret keluarga Bapak Ganjar Pranowo beserta istri dan anaknya. 

➢ Penempatan logo yang berada di kiri atas (5), serta ukuran logo yang 

terlalu besar. 

Dengan menggunakan dominasi warna putih pada iklan dan gambar visual 

yang sesuai dengan tema iklan tentunya masyarakat akan dengan mudah 

mengingat iklan tersebut. 

c) Pesan yang hendak disampaikan cukup singkat tidak lebih dari 8 kata 

sehingga akan mudah dibaca dan diingat oleh masyarakat.  

d) Penempatan iklan ini berada di Kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah dan 

tempat berlangsungnya kegiatan di Boyolali, Jawa Tengah. 

e) Efek mencolok pada iklan ini terdapat pengulangan kata pada kata 

“KELUARGA” sehingga iklan ini dapat memberikan kesan dan memori 

bagi orang yang melihatnya. 
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12. Hari Pendidikan Nasional 2016 

 

Gambar 4.19 Iklan Hari Pendidikan Nasional 2016 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x17m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Tidak banyak warna yang dimunculkan dalam iklan ini dan lebih 

terlihat simpel. 

➢ Gambar visual yang digunakan telah sesuai dengan tema iklan, yaitu 

Bapak Ganjar Pranowo yang sedang bertanya kepada siswa sd 

mengenai cita-cita. 

➢ Penempatan logo yang berada di kiri bawah (2) 

c) Pesan yang hendak disampaikan singkat dan mudah diingat oleh 

masyarakat yang membacanya, namun ukurannya terlalu kecil sehingga 

kurang terlihat apabila dilihat dari kejauhan. 

d) Penempatan iklan ini berada di Kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah. 
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e) Efek mencolok pada iklan ini terdapat pengulangan kata pada kata “cita-

cita”, sehingga iklan ini dapat memberikan kesan dan memori kepada 

masyarakat yang membacanya didukung dengan gambar visual yang ada.  

13. Iklan Hari Perhubungan Nasional 2016 

 

Gambar 4.20 Iklan Hari Perhubungan Nasional 2016 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x17m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Warna yang dominan pada iklan ini adalah warna merah pada 

tulisan. 

➢ Efek animasi pada iklan layanan masyarakat seperti ini terlihat 

kurang cocok. 
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➢ Mewujudkan transportasi yang aman akan tetapi dimunculkan 

dengan gambar yang tidak sesuai, Bapak Ganjar beserta wakilnya 

yang sedang berdiri didepan pintu bus. 

➢ Penempatan logo yang berada di kiri atas (3) yang berukuran terlalu 

besar. 

c) Isi pesan yang hendak disampaikan lebih dari 8 kata, sehingga akan susah 

diingat oleh masyarakat yang membacanya. 

d) Penempatan iklan ini berada di Kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah. 

e) Efek mencolok sebenarnya terlihat dari ukuran dan jenis font pada isi pesan, 

namun isi pesan yang digunakan terlalu panjang. 

14. Iklan Hari Jadi Ke-66 Provinsi Jawa Tengah & HUT Ke-71 Republik 

Indonesia 

 

Gambar 4.21 Iklan Hari Jadi ke-66 Provinsi Jawa Tengah dan HUT ke-71 RI 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 8x13m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, serta 

mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  
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b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Warna yang ditampilkan dalam iklan cukup beraneka ragam dan 

terkesan warna warni, namun penggunaan efek animasi yang hampir 

mirip dengan cerita bergambar sepertinya kurang cocok untuk 

sebuah iklan layanan masyarakat.  

➢ Pemunculan banyak warna dengan garis-garis terkesan ruwet dan 

akan menyulitkan pembaca menangkap isi pesan iklan yang 

sesungguhnya. 

➢ Penempatan logo yang berada di kiri atas (4) 

Penggunaan warna yang terlalu banyak memang terkesan dapat menarik 

perhatian masyarakat, namun jika terlalu berlebihan bahkan penggunaan 

efek animasi sepertinya kurang cocok untuk sebuah ukuran iklan layanan 

masyarakat. 

c) Isi pesan yang disampaikan terlalu banyak sehingga tidak fokus kepada apa 

yang sesungguhnya hendak disampaikan. 

➢ Isi atau konten pesan yang hendak disampaikan terlalu banyak dan 

kurang sesuai dengan tema iklan. 

d) Penempatan iklan ini berada di Kantor Sekda Provinsi Jawa Tengah dan 

tempatnya berlangsungnya perayaan HUT Provinsi Jawa Tengah ke-66 

sekaligus HUT RI ke-71 di Kota Magelang, Jawa Tengah.  

e) Penonjolan pada tulisan “Apa Merdekamu???” terkesan ambigu. 
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Iklan Non Tematik: 

1. Iklan Keluarga Berencana 

  

Gambar 4.22 Iklan Keluarga Berencana 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x10m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, 

serta mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Iklan yang satu menggunakan latar taman sedangkan yang satunya 

menggunakan latar sebuah perpusatakaan (alternatif pilihan). 
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➢ Tulisan yang satu berwarna putih sedangkan yang satunya berwana 

kuning (alternatif pilihan). 

➢ Gambar visual yang digunakan telah sesuai dengan tema iklan yaitu 

menampilkan potret kebersamaan keluarga Bapak Ganjar Pranowo 

beserta istri dan anaknya. 

➢ Penempatan logo yang berada di kiri atas (1) dan bawah kanan (1) 

c) Pesan singkat yang digunakan sangat mudah dibaca dan diingat oleh 

pembacanya. 

d) Penempatan iklan ini berada di kantor Badan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Semarang. 

e) Penonjolan terhadap isi pesan terdapat pada kata KUALITAS dan 

KUANTITAS yang dicetak lebih besar dan tebal sehingga akan 

memberikan kesan dan memorinya kepada masyarakat yang 

membacanya. 
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15. Iklan Keluarga Berencana 

 

Gambar 4.23 Iklan Keluaraga Berencana 

 

a) Ukuran iklan diatas yaitu 5x17m berukuran cukup besar yang mampu 

menarik perhatian peserta kegiatan untuk melihat dan membacanya, 

serta mampu mendominasi pemandangan disekitarnya.  

b) Visualisasi iklan adalah sebagai berikut: 

➢ Dari segi warna iklan ini memunculkan perpaduan warna warna 

cerah sehingga sangat menarik perhatian orang untuk 

membacanya. Penonjolan warna pada kata-kata tertentu juga 

dimunculkan dalam iklan ini. 

➢ Penggunaan figur Gubenur Jawa Tengah beserta istri dan 

anaknya yang sedang memasak didapur ini merupakan suatu 
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gambaran kebersamaan keluarga bisa dilakukan kapan saja dan 

dimana saja, salah satunya dengan memasak bersama. Potret 

Keluarga Bapak Ganjar ini merupakan salah satu contoh 

keluarga berencana yang memiliki satu anak atau 2 anak cukup, 

sesuai dengan tema iklan. 

➢ Penempatan logo yang berada di kiri atas (2) dan kanan atas (1). 

c) Pesan yang hendak disampaikan dalam iklan ini tidak lebih dari 8 kata, 

namun sedikit terkesan terlalu panjang. Konten iklan yang terlalu 

panjang akan menyulitkan pembacanya dalam membaca bahkan 

mengingat isi pesan tersebut. 

d) Penempatan iklan ini berada di kantor BKKBN Semarang. 

e) Efek mencolok terdapat pada warna dan penebalan pada tulisan yang 

mampu menciptakan kesan dan memori kepada pembacanya. 

4.5 Strategi Public Relations (PR) yang dilakukan oleh Humas Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah 

 Pada hasil penelitian ini akan memaparkan hasil mengenai tahapan dari strategi 

PR Pemerintah Provinisi Jawa Tengah Dengan Menggunakan Media Luar Ruang: 

Studi Kasus Gubernur Jawa Tengah Sebagai Model Iklan 2013-2016 melalui 

pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh didapatkan dengan melakukan wawancara 

mendalam (indepth interview) terhadap pihak-pihak terkait, yaitu: 
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1. Mantan Kepala Biro Humas Jawa Tengah yakni Bapak Sinung Nugroho 

Rachmadi, yang mengelola media iklan luar ruang sejak tahun 2013 sampai 

tahun 2016. 

2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jawa Tengah yakni Ibu Evi 

Sulistiyorini, yang mengelola media iklan luar ruang sejak tahun 2013 sampai 

tahun 2016. 

3. Bagian Publikasi Biro Humas Jawa Tengah yakni Bapak Tjiptyono Lukito 

Rahardjo, yang mengelola media iklan luar ruang sejak tahun 2013 sampai 

tahun 2016. 

4. Tim Teknis yakni Bapak Joko Susanto, yang mengelola media iklan luar ruang 

sejak tahun 2013 sampai tahun 2016. 

Hasil wawancara mendalam (indepth interview) ini penulis gunakan sebagai 

data primer dan didukung lagi dengan data sekunder yang berkaitan dengan 

permasalahan dan dijadikan sebagai bahan untuk penulisan. Hasil penelitian ini akan 

dilihat pada penjabaran dari konsep-konsep yang terdapat pada konsep dalam 

penelitian ini yang akan memperjelas arah penelitian dari strategi PR Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah Dengan Menggunakan Media Luar Ruang. 

Berikut ini merupakan hasil data yang telah diperoleh setelah dari hasil 

penelitian dibagi dalam beberapa sub-bab sebagai berikut: 
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4.5.1 Tema Iklan 

 Tahap pertama dalam proses pembuatan iklan yaitu menentukan tema. Tema 

yang akan dibuat harus disesuaikan dengan kegiatan atau event yang akan berlangsung. 

Biro Humas Provinsi Jawa Tengah dalam membuat iklan di media luar ruang melalui 

billboard membagi tema berdasarkan tematik dan tidak tematik. Seperti yang dikatakan 

Sinung Nugroho Rachmadi Mantan Kepala Biro Humas Jawa Tengah: Proses yang 

pertama adalah relevansi tematik. Tematik itu misalnya hari ini akan ada tema hari 

Pahlawan, peringatan hari Buruh, ataupun hari raya keagamaan. Jika kemudian 

temanya adalah tema Idul Fitri maka yang dijadikan model iklan yaitu Gubernur Jawa 

Tengah sebagai pemimpin untuk mengucapkan hari raya Idul Fitri atau romadhon. 

Demikian halnya dengan perayaan-perayaan hari raya keagamaan lainnya seperti tahun 

baru cina atau hari natal, itu kemudian menjadi dasar pertimbangan perlu ditampilkan 

sosok pemimpin atau tidak. Tema yang kedua yaitu mungkin tidak berdasarkan event-

event yang sudah pasti pada kalender. Namun juga hal-hal yang sifatnya promote 

terhadap suatu gaya hidup sehat, gemar berolahraga, event-event olahraga maupun 

pemerintahan yaitu seperti senam massal, hari raya Korpri, hari ulang tahun Jawa 

Tengah, atau hal-hal yang sifatnya masyarakat. Hal-hal yang sifatnya masyarakat 

seperti taat pajak rakyat bijak, hemat listrik irit duit, dan lain sebagainya. Tetapi itu 
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menjadi bagian dari iklan layanan masyarakat untuk menggugah kesadaran 

masyarakat.62 

 Kaitannya dengan penggunaan figur pejabat publik dalam iklan layanan 

masyarakat ini juga didasarkan pada tema. Ketika tema yang sedang berlangsung hari 

ini yang ingin menjadi target sasaran atau segmentasinya siapa, jika sasarannya sudah 

ditentukan maka perlu atau tidak figur pemimpin itu di tampilkan. Penentuan target 

sasaran atau segmentasi pada pembuatan iklan layanan masyarakat ini menjadi sangat 

penting agar nantinya iklan layanan masyarakat menjadi efektif untuk dikonsumsi 

masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Sinung Nugroho Rachmadi Mantan Kepala 

Biro Humas Jawa Tengah: “Jadi, penggunaan figur Gubernur itu sudah pasti 

merupakan strategi. Sosok atau figur ini menjadi bagian yang sangat penting untuk 

melihat sejauh mana efektifitas iklan sampai ke masyarakat. Karena teorinya begini, 

media promo di ruang publik itu yang pertama eye catching dulu. Setelah eye catching 

harus punya human interest. Jadi jika figur itu tidak eye catching tidak human interest, 

meskipun pesan tulisannya yang pesan moral, pesan ajakan sehebat apapun tanpa 

kehadiran figur yang eye catching yang well noun maka tidak akan efektif.”63 

  Selain penggunaan figur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai 

model iklan layanan masyarakat, beberapa pejabat publik lainnya juga kerap digunakan 

                                                           
62Wawancara dengan Sinung Nugroho Rachmadi pada Selasa, 7 Maret 2017, pukul 20.00 di rumahnya, 

Jl. Puspogiwang I no. 20 Semarang. 
63Wawancara dengan Sinung Nugroho Rachmadi pada Selasa, 7 Maret 2017, pukul 20.00 di rumahnya, 

Jl. Puspogiwang I no.20 Semarang. 
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sebagai model iklan layanan masyarakat di media luar ruang. Seperti yang dikatakan 

oleh Evi Sulistyorini Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jawa Tengah: 

“Jika terkait dengan event-event nasional tentu saja gambar-gambarnya atau desain-

desainnya itu juga menyesuaikan. Kalau yang bersifat lokal untuk daerah di Provinsi 

Jawa Tengah ya tentu saja kita memakai figur pimpinan daerah. Bisa Gubernur Jawa 

Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Sekda, atau ketua DPRD”.64 Namun 

tentunya dalam pemanfaatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai model 

iklan layanan masyarakat harus secara langsung dimintakan persetujuan beliau. Setelah 

mendapatkan persetujuan baru Biro Humas Jawa Tengah melakukan tindakan 

selanjutnya yaitu cetak dan pemasangan iklan. 

4.5.2 Proses Desain 

 Setelah selesai menentukan tema iklan, selanjutnya yaitu proses desain. Agar 

iklan media luar ruang efektif dalam menjangkau semua lapisan masyarakat dan 

mempunyai daya tarik tersendiri, maka media luar ruang harus mempunyai 

karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik-karakteristik inilah yang harus 

diperhatikan ketika akan mendesain suatu iklan. Menurut Jefkins (1996:128-129) 

karakteristik iklan media luar ruang adalah: 

a. Ukuran dan dominasi  

                                                           
64Wawancara dengan Evi Sulistyorini pada Selasa, 7 Maret 2017, pukul 13.30 di Kantor Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. 
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Ukuran iklan outdoor umunya cukup besar, maka iklan ini mampu 

mendominasi pemandangan dan mudah menarik perhatian. 

 Dalam membuat iklan di media luar ruang seperti billboard, Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menetapkan ukuran billboard yang 

berbeda-beda setiap spot penempatannya sesuai dengan cetakan yang telah 

ada. Ukuran-ukuran ini tentunya telah dikoordinasikan dengan Kabupaten 

Kota setempat. Seperti yang dikatakan oleh Joko Susanto salah satu Tim 

Desain: Ukuran tiap billboard secara keseluruhan sama yaitu berukuran 

(5x10m), sedangkan yang paling besar dan lebar itu ada di Gedung Sekda 

lantai 3 yaitu berukuran (5x17m).65 

 Dengan ukuran yang demikian tentunya iklan layanan masyarakat yang 

dibuat oleh Biro Humas Provinsi Jawa Tengah ini cukup dapat mendominasi 

pemandangan disekitarnya. Mendominasi pemandangan disekitarnya yaitu 

berarti ketika masyarakat melihat iklan layanan masyarakat yang sedang 

dipasang pasti pandangan masyarakat hanya tertuju pada iklan tersebut. 

Selain harus dapat mendominasi pemandangan disekitarnya, iklan layanan 

masyarakat ini juga harus mampu menarik perhatian masyarakat untuk 

melihat dan membacanya. 

  

                                                           
65Wawancara dengan Joko Susanto pada Kamis, 4 Mei 2017, pukul 11.00 di Kantor Setda Provinsi Jawa 

Tengah, Bag. Biro Umum. 
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b. Warna 

Kebanyakan iklan outdoor dihiasi dengan aneka warna dengan gambar-

gambar visual yang realistis sehingga memudahkan khalayak untuk 

mengingat produk yang diwakilinya. 

Dalam setiap desain iklan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah, ada salah satu ciri khas yang tidak boleh ditinggalkan yaitu adanya 

unsur warna merah putih. Warna merah putih yang ada dalam setiap desain 

iklan ini telah disesuaikan dengan selera pemimpin Jawa Tengah yaitu 

Bapak Ganjar Pranowo. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Gubernur Jawa 

Tengah yaitu Bapak Ganjar Pranowo: “Selain memperhatikan unsur art, 

warnanya, eye catching atau tidak, biasanya yang selalu saya ingatkan 

kepada tim desain dan mereka sering lupa yaitu saya selalu minta ada 

bendera merah putih. Biasanya semuanya yang ada disitu ada bendera merah 

putihnya pasti itu dari saya. Ya, itu saya minta agar tampilannya menjadi 

utuh”. 66 

Warna merah putih sendiri menjadi suatu keharusan dalam setiap desain 

iklan layanan masyarakat yang ditampilkan. Karena kita semua adalah 

bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus memiliki 

semangat kemerdekaan yang dilambangkan dengan bendera merah putih. 

                                                           
66Wawancara dengan Ganjar Pranowo pada Senin, 10 April 2017, pukul 18.00 di Gedung TVRI. 
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Selain harus ada unsur warna merah putih, warna-warna yang ditampilkan 

dalam billboard harus disesuaikan dengan lingkungan dimana iklan itu akan 

dipasang. Antara warna font, background dan gambar yang mendukung 

harus sinkron sehingga ketika masyarakat melihat akan tertarik untuk 

membaca bahkan menjadi sesuatu yang mudah untuk diingat. 

Iklan layanan masyarakat di media luar ruang yang dibuat oleh Biro 

Humas Provinsi Jawa Tengah hendaknya harus lebih memperhatikan 

karakteristik mengenai warna. Karena masih ada beberapa iklan yang 

dijumpai menggunakan perpaduan warna yang kurang pas antara 

background dengan warna font, sehingga terkesan tidak menarik perhatian 

masyarakat. 

Selain perlu memperhatikan kecocokan warna, penggunaan gambar-

gambar visual yang realistis guna mendukung isi pesan iklan sampai ke 

masyarakat juga tidak kalah penting. Gambar visual yang digunakan salah 

satunya yaitu gambar Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Strategi yang 

digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menggunakan figur 

Gubernur pada iklan layanan masyarakat adalah efektivitas pesan yang 

disampaikan kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan Sinung Nugroho 

Rachmadi Mantan Kepala Biro Humas Jawa Tengah: “Yang pertama adalah 

efektivitas pesan yang disampaikan kepada masyarakat, jadi efektif atau 

tidak pesan yang akan disampaikan itu sampai ke masyarakat. Yang kedua 
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yaitu selling point atau nilai jual terhadap pesan kita. Yang ketiga yaitu 

human interested, ketertarikan seseorang ketika orang melihat Figur Pak 

Ganjar ada di iklan itu. Yang keempat yaitu memberikan ini menjadi sesuatu 

hal yang dicari rakyat, jadi menjadi sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh 

masyarakat. Yang terakhir adalah mengedukasi publik mengenai isi pesan. 

Jadi menurut saya penggunaan figur Gubernur itu sangat efektif terkhusus 

untuk Pak Ganjar”.67 

Jadi tujuan penggunaan figur Gubernur sebagai model iklan adalah 

untuk lebih mengefektivitaskan pesan iklan yang ditujukan ke masyarakat. 

Selain efektivitas pesan penggunaan figur Ganjar Pranowo ini akan 

membuat masyarakat semakin aware akan sosok pemimpinnya. Ketika 

masyarakat telah aware tentunya proses penyampaian pesan iklan yang 

menggunakan figur Ganjar Pranowo ini akan semakin mudah diterima oleh 

masyarakat. 

c. Pesan-pesan singkat 

Karena dimaksudkan untuk menarik perhatian orang-orang yang 

sedang bergerak dan mungkin saja dilihat dari kejauhan, maka pesan-pesan 

yang tertulis biasanya terbatas pada slogan singkat dan dicetak besar-besar. 

                                                           
67Wawancara dengan Sinung Nugroho Rachmadi pada Selasa, 7 Maret 2017, pukul 20.00 di rumahnya, 

Jl. Puspogiwang I no. 20 Semarang. 
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Dalam memikirkan konten atau isi pesan iklan, Biro Humas Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah memiliki tim teknis yang terdiri dari 3 orang. Tim 

teknis inilah yang nantinya akan mengeksekusi mulai dari tema iklan, desain 

iklan sampai dengan pemilihan kata atau pesan. Jika pemilihan kata atau 

pesan tidak sesuai dengan selera pemimpin maka biasanya akan 

mendapatkan koreksi langsung dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Seperti 

yang dikatakan Tjiptyono Lukito mantan Kepala Bagian Publikasi Biro 

Humas Provinsi Jawa Tengah: Satu tim teknis itu terdiri dari 3 orang, yaitu 

Akmal, Widyo dan Joko. Dalam mendesain iklan minimal harus ada 3 hasil 

rancangan desain yang siap dikirimkan ke Gubernur. Biasanya desain-desain 

yang telah dibuat dikirimkan lewat ajudan Gubernur atau ke Gubernur secara 

langsung melalui email. Kemudian Pak Ganjar lewat ajudannya memberi 

tahu yang mana yang sesuai dengan selera beliau.68 

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa iklan layanan 

masyarakat di media luar ruang yang telah beredar di masyarakat khususnya 

di Jawa Tengah telah disesuaikan dengan selera Gubernur termasuk 

pemilihan kata pada konten pesan. Pemilihan kata per kata efektif atau tidak 

itu menjadi penting. Selain itu Pak Ganjar tidak terlalu suka dengan pesan 

                                                           
68Wawancara dengan Tjiptyono Lukito Rahardjo pada Rabu, 26 April 2017, pukul 13.30 di Kantor Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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dan desain iklan yang terlalu formal karena iklan yang terlalu formal tidak 

bisa sampai kemasyarakat. 

d. Zoning 

Penempatan iklan outdoor secara strategis dapat menjelaskan suatu 

kampanye yang sangat ekonomis. Pemilihan lokasi penempatan iklan 

menjadi sangat penting guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

pengiklan, dalam hal ini adalah Biro Humas Provinsi Jawa Tengah. Dalam 

menempatkan iklan layanan masyarakat di media luar ruang Biro Humas 

Provinsi Jawa Tengah telah memiliki beberapa spot atau titik penempatan 

iklan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah. Seperti yang dikatakan oleh 

Joko Susanto salah satu tim teknis: Ada beberapa titik spot penempatan 

iklan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinisi Jawa Tengah. Diantaranya 

ada di lantai 3 Gedung Sekda, di Demak, di Kalibanteng depan rumah sakit 

Columbia Asia, di Klenteng Shampoo Kong, di Bawen, di Soropadan, dan 

masih beberapa lagi. Namun kontruksinya kemarin sedang terkena 

pelebaran jalan seperti yang ada di Rembang dan juga Solo. Jadi, hanya 

tertinggal beberapa saja yang masih bisa dipasangi iklan diantaranya yang 

sudah disebutkan diatas.69 Penempatan atau spot tersebut menurut Joko 

Susanto sudah cukup strategis dan efektif dalam menjangkau masyarakat. 

                                                           
69Wawancara dengan Joko Susanto pada Kamis, 4 Mei 2017, pukul 11.00 di Kantor Setda Provinsi Jawa 

Tengah, Bag. Biro Umum. 
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Karena menurut beliau titik-titik itu dicari dan dikoordinasikan dengan 

Kabupaten Kota dalam arti titik yang bisa dipasangi untuk media billboard 

telah dikoordinasikan. 

Dengan wilayah Jawa Tengah yang luas tentunya jika hanya 

memasang spot di beberapa titik tersebut kurang dapat menjangkau 

masyarakat yang berada di pelosok-pelosok desa. Dalam arti Biro Humas 

Provinsi Jawa Tengah perlu menambah lagi titik spot pemasangan iklan 

guna lebih mengefektifkan pesan iklan sampai kepada masyarakat.  

e. Efek Mencolok 

Karakteristik yang paling penting adalah kemampuan iklan outdoor 

dalam menciptakan kesan dan memori pemirsa melalui penebalan, warna, 

ukuran, dan pengulangan. 

Sebelumnya peneliti telah mengumpulkan dan menganalisa beberapa 

contoh iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Biro Humas Provinsi 

Jawa Tengah. Terdapat iklan yang kata-katanya sengaja diulang agar 

menciptakan kesan dan memori kepada setiap masyarakat yang melihatnya. 

Terdapat pula efek mencolok yang terlihat pada penebalan warna dan ukuran 

tulisan. Misalnya pada iklan Peringatan Hari Keluarga Nasional yang isi 

pesannya adalah “Keluarga Berkarakter Wujudkan Generasi & Keluarga 

Sejahtera”. Terdapat pengulangan kata “keluarga” yang sengaja ditulis 
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ulang, gunanya yaitu memberikan kesan mencolok agar masyarakat dapat 

dengan mudah memahami pesan iklan. 

Efek mencolok sangat diperlukan dalam setiap desain iklan, karena 

dengan efek mencolok tentunya secara tidak langsung masyarakat akan 

memfokuskan pandangannya saat melihat iklan tersebut. 

Dari ke lima karakteristik iklan di media luar ruang yaitu ukuran dan 

dominasi, warna, pesan-pesan singkat, zoning, dan efek mencolok Biro 

Humas Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan dan mengaplikasikannya 

dalam pembuatan iklan layanan masyarakat di media luar ruang. Namun ada 

salah satu karakteristik yang sepertinya kurang diperhatikan oleh Biro 

Humas Provinsi Jawa Tengah, yaitu efek-efek dalam iklan luar ruang. Efek-

efek ini meliputi tata cahaya dan gerakan. Pencahayaan yang baik di malam 

hari tentunya akan menimbulkan ketertarikan orang untuk membacanya. 

Sedangkan gerakan yaitu posisi dimana media yang berputar atau berubah 

sesuai dengan bergesernya khalayak sasaran yang lalu lalang di jalan raya, 

memungkinkan masyarakat dalam menerima pesan secara utuh. 

4.5.3 Titik Spot Penempatan Billboard 

 Lokasi pemasangan billboard turut menentukan keberhasilan dari program 

sosialisasi iklan layanan masyarakat ini. Untuk pemilihan lokasi ini harus 

memperhatikan antara lain: 
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1. Arus perjalanan 

Tingkat kepadatan arus lalu lintas yang padat memungkinkan akan lebih 

banyak target sasaran akan membaca pesan yang disampaikan. Lokasi 

pemasangan dipilih berada di sisi kiri arus perjalanan atau berada di depan 

arus perjalanan. Dalam hal ini iklan yang dibuat oleh Biro Humas 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kebanyakan dipasang ditempat-tempat 

yang ramai seperti di depan lampu lalu lintas, sehingga pandangan 

masyarakat akan langsung tertuju ketika sedang berhenti menunggu lampu 

lalu lintas. 

2. Jangkauan 

Pemasangan billboad harus mempunyai daya jangkau yang luas agar 

pesan yang disampaikan mudah dan dapat dibaca dengan jelas. Misalnya 

pada ketinggian tertentu yang bebas dari halangan pandangan. Dalam hal 

ini iklan yang dibuat oleh Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

telah dipasang pada ketinggian tertentu yang bebas dari halangan 

pandangan. Contohnya halangan pandangan bisa saja datang dari pohon 

yang ada disekitar lokasi penempatan billboard. 

3. Kecepatan Lalu Lintas 

Papan reklame atau billboard agar dapat menjangkau pengguna jalan 

maka arus lalu lintas harus diperhatikan, agar pesan dapat diterima oleh 
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pengguna jalan. Maka dalam hal ini sebaiknya suatu iklan layanan 

masyarakat yang berada di media luar ruang harus menggunakan kata-kata 

yang singkat, padat dan mudah dimengerti oleh masyarakat yang 

melewatinya sehingga tidak menyebabkan kecelakaan atau hal-hal riskan 

lainnya. 

4. Persepsi orang terhadap lokasi 

Lokasi penempatan iklan juga harus memperhatikan lingkungan 

disekitarnya. Dalam hal ini iklan layanan masyarakat di media luar ruang 

yang dibuat oleh Biro Humas Provinsi Jawa Tengah tidak hanya bertujuan 

untuk mencapai tujuan sosialisasi program pemerintah saja, melainkan juga 

untuk membangun citra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di mata 

masyarakat.  

5. Keserasian dengan bangunan di sekitarnya 

Papan reklame yang baik harus memperhatikan keseimbangan 

lingkungan yang dapat mempercantik kota. Iklan di media luar ruang ini 

harus memperhatikan 7K, yakni: keindahan, kesopanan, ketertiban, 

keamanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan. 

Untuk mendukung program sosialisasi Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah melalui iklan di media luar ruang agar dapat efektif dan efisien serta 

berhasil wilayah yang merupakan target audience atau target sasaran yang 
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hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencakup beberapa titik 

antara lain: 

1. Lantai 3 Gedung Setda Provinsi Jawa Tengah 

2. Kabupaten Demak 

3. Kalibanteng, depan rumah sakit Columbia Asia Semarang 

4. Samping Klenteng Shampoo Kong 

5. Kabupaten Bawen 

6. Soropadan 

Titik-titik spot penempatan billboard yang telah disebutkan diatas 

sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Kabupaten Kota setempat. Seperti 

yang dikatakan Joko Susanto salah satu tim teknis: “Titik-titik itu kita cari dan 

koordinasikan dengan Kabupaten Kota dalam arti yang bisa dipasangi untuk 

media billboard kita sudah koordinasi. Kemudian karena di pemerintah ini juga 

dibatasi oleh anggaran jadi kita tidak bisa menjangkau semuanya dan sudah 

kewenangan Kabupaten Kota. Jadi titik-titik itu sudah cukup efektif karena 

sudah dikoordinasikan juga dengan Kabupaten Kota setempat”.70 

 

  

                                                           
70Wawancara dengan Joko Susanto pada Kamis, 4 Mei 2017, pukul 11.00 di Kantor Setda Provinsi Jawa 

Tengah, Bag. Biro Umum. 
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4.5.4 Estimasi Waktu 

Pemasangan iklan di media luar ruang ini juga harus memperhatikan 

kapan iklan itu harus dipasang dan sampai kapan iklan itu efektif untuk tetap 

dipasang. Seperti yang dikatakan Joko Susanto salah satu tim teknis: “Untuk 

waktu pemasangan menyesuaikan event, jadi seumpama eventnya hari 

Pendidikan Nasional kemarin tanggal 2 Mei, itu spilling waktu sebelum hari H-

nya itu 2 hari sebelum hari H sudah harus dipasang. Kadang ya kalau ada revisi 

dari Pak Gubernur tentang tema ataupun materi di dalamnya ya menyesuaikan, 

jadi terkadang mendadak itu juga pernah. Namun biasa mekanisme seperti itu 

karena beliau kan juga sibuk untuk waktu aja paling kalau untuk yang desain-

desain paling dipegang malam ataupun waktu beliau senggang.71 

Lalu untuk durasi lamanya pemasangan suatu iklan disesuaikan dengan 

event yang akan berlangsung selanjutnya, jadi disesuaikan dengan kalender 

event. Seperti yang dikatakan Joko Susanto salah satu tim teknis: “Seumpama 

kemarin tanggal 1 Mei itukan May Day, tanggal 2 nya Hari Pendidikan 

Nasional ya menyesuaikan langsung diganti malamnya. Kalau ada jeda satu 

bulan, kita minimal lama pemasangan satu minggu. Baru kita ada baliho 

masternya, bisa tentang pariwisata, ajakan-ajakan yang dari Pemprov, jadi itu 

                                                           
71Wawancara dengan Joko Susanto pada Kamis, 4 Mei 2017, pukul 11.00 di Kantor Setda Provinsi Jawa 

Tengah, Bag. Biro Umum. 
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sebagai indukan. Kebanyakan kita pariwisata, jadi kita sekalian sosialisasi 

pariwisata yang kita miliki”.72 

Dalam proses pemasangan dan penurunan iklan di media luar ruang 

Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu melihat kalender event 

yang akan berlangsung. Untuk pemasangan biasanya dilakukan H-2 sebelum 

event berlangsung. Namun jika terdapat kendala sehingga tidak bisa 

dilaksanakan pemasangan H-2 sebelum hari H, pemasangan mendadak pada 

waktu malam hari juga pernah dilakukan. Jadi, pemasangan iklan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. 

Adapun kendala yang dialami oleh Biro Humas Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah selaku pengiklan yaitu adanya keterbatasan anggaran biaya yang 

ada. Karena pembuatan dan pemasangan iklan di media luar yaitu khususnya 

billboard membutuhkan biaya yang tidak murah dapat mencapai puluhan juta 

tiap sekali pasang. Seperti yang dikatakan oleh Joko Susanto salah satu tim 

teknis, “Ya memang di awal mungkin anggaran lebih besar karena untuk media 

yang berukuran 5x10m itu biayanya di atas 30-an juta. Karena memang kita 

juga mengikuti harga dari bahan-bahannya misalnya besinya, kontruksinya kita 

sesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Seperti contoh yang ada di Bawen, 

anginnya kencang jadi kontruksinya harus kokoh agar tidak mudah rusak. Jadi 

                                                           
72Wawancara dengan Joko Susanto pada Kamis, 4 Mei 2017, pukul 11.00 di Kantor Setda Provinsi Jawa 

Tengah, Bag. Biro Umum. 
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semampu kita tentunya juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Iklan 

pada billboard itu digunakan untuk mensosialisasikan program-program dari 

pemerintah agar masyarakat sekitar mengetahui”.73  

Suatu strategi sangat ditentukan pada seberapa besar kepekaan suatu 

instansi terhadap perubahan lingkungan, masyarakat, dan institusi itu sendiri. 

Salah satu strategi yang digunakan Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dalam menyelenggarakan iklan di media luar ruang yaitu menggunakan 

figur Gubenur Ganjar Pranowo sebagai model iklan. Bagaimana Biro Humas 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan tugas pokok dan fungsinya telah 

diatur dalam peraturan Gubernur, namun dalam penggunaan figur Gubernur ini 

muncul berdasarkan kreativitas yang dimiliki oleh Humas sendiri. Jadi tidak 

ada aturan atau acuan khusus yang dimiliki oleh Biro Humas Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur penggunaan figur Gubernur sebagai 

model iklan layanan masyarakat di media luar ruang. 

Figur Gubernur Ganjar Pranowo sebagai model iklan layanan 

masyarakat di media luar ruang digunakan untuk lebih mengefektifkan pesan-

pesan iklan sampai kepada masyarakat. Selain itu agar masyarakat juga aware 

akan siapa pemimpinnya. Seperti yang dikatakan Joko Susanto salah satu tim 

teknis: “Semuanya itu ya bukan hanya Pak Ganjar, semuanya figur pimpinan 

                                                           
73Wawancara dengan Joko Susanto pada Kamis, 4 Mei 2017, pukul 11.00 di Kantor Setda Provinsi Jawa 

Tengah, Bag. Biro Umum. 
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seperti dewan, kepala sekda juga kita tampilkan. Jadi mengapa perlu 

ditampilkan figur pimpinan ya masyarakat biar tahu siapa pemimpinnya. 

Karena dengan menampilkan secara visual mereka akan lebih tahu”.74 

Berkaitan dengan penggunaan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

sebagai model iklan layanan masyarakat secara langsung diketahui oleh beliau. 

Seperti yang dikatakan Ganjar Pranowo sampai dengan tahap finalisasinya pun 

beliau juga turut ambil bagian dalam mengoreksi: “Tentu ada aspek art, 

warnanya, eye catching atau tidak, pesannya sampai atau tidak, kalimatnya 

sering saya koreksi juga kontennya, dan biasanya yang selalu saya ingatkan dan 

tim teknis lupa terus itu saya selalu minta ada bendera merah putih. Biasanya 

semuanya yang ada disitu ada bendera merah putihnya pasti itu dari saya. Ya, 

itu saya minta agar tampilannya menjadi utuh.”75 Salah satu ciri khas beliau 

dalam setiap iklannya adalah adanya unsur merah putih. Karena bangsa kita 

adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus selalu menjunjung 

tinggi nilai-nilai nasionalisme.  

Jika Gubernur Ganjar Pranowo selalu mengetahui proses pembuatan 

desain iklan bahkan sampai tahap finalisasi, berbeda dengan masa 

pemerintahan Gubernur Bibit Waluyo pada waktu itu. Gubernur Bibit Waluyo 

pada masa pemerintahannya tidak begitu memperhatikan desain-desain iklan 

                                                           
74Wawancara dengan Joko Susanto pada Kamis, 4 Mei 2017, pukul 11.00 di Kantor Setda Provinsi Jawa 

Tengah, Bag. Biro Umum. 
75Wawancara dengan Ganjar Pranowo pada Senin, 10 April 2017, pukul 18.00 di Gedung TVRI. 
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yang menggunakan figur dirinya. Seperti yang dikatakan Tjiptyono Lukito 

Kepala Bagian Publikasi Biro Humas Provinsi Jawa Tengah: “Jadi antara 

Gubernur Ganjar Pranowo dengan Gubernur Bibit Waluyo itu eranya sudah 

berbeda. Kalau Gubernur Bibit Waluyo gayanya seperti pemimpin jaman 

dahulu, dulu kan Gubernur Bibit Waluyo dari Pangdam sekian lama pensiun 

baru jadi Gubernur, jadikan era atau pola lama itu kebawa dalam keseharian. 

Namun itu tidak masalah, cuma kaitannya untuk kemajuan-kemajuan teknologi 

beliau berpikirnya masih orisinil. Dulu Gubernur Bibit Waluyo kalau dengan 

pertanian itu senang sekali, misalnya panen raya, ekspo pertanian di Soropadan, 

istilahnya beliau itu “Yen Rakyate Wareg, Rak Bakal Macem-Macem”.76  

Karena seperti yang dikatakan oleh Joko Susanto salah satu tim teknis, 

Gubernur Bibit Waluyo pada masa pemerintahannya lebih memperhatikan ke 

sektor pertanian karena sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Menengah Daerah) nya, sasaran pembangunan 5 tahun ke depan ingin 

seperti apa. Jadi itu merupakan strategi kepala pimpinan daerah masing-masing 

yang disesuai dengan visi misi. Sedangkan Gubernur Ganjar Pranowo visi 

misinya lebih ke demokrasi birokrasi yang sifatnya lebih umum dan 

menyeluruh.77 

                                                           
76Wawancara dengan Tjiptyono Lukito Rahardjo pada Rabu, 26 April 2017, pukul 13:30 di Kantor Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
77Wawancara dengan Joko Susanto pada Kamis, 4 Mei 2017, pukul 11.00 di Kantor Setda Provinsi Jawa 

Tengah, Bag. Biro Umum. 



123 
 

Jawa Tengah adalah bagian dari Jawa, bahkan merupakan pusat budaya 

Jawa. Dan salah satu bentuk budaya Jawa yang sangat menonjol dan sampai 

saat ini masih berlaku adalah paternalisme. Paternalisme adalah suatu sistem 

yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Paternalisme 

tumbuh subuh karena dipengaruhi oleh kultur feudal yang sebagian besar 

wilayah Indonesia semula merupakan daerah bekas kerajaan. Wilayah-wilayah 

bekas kerajaan ini telah mempunyai sistem nilai, norma, dan adat kebiasaan 

yang selalu menjunjung tinggi dan mengagungkan penguasa sebagai orang 

yang harus dihormati karena telah memberikan kehidupan dan pengayoman 

bagi warga masyarakat.78 

Paternalisme inilah yang melatarbelakangi iklan layanan masyarakat 

selalu memunculkan tokoh-tokoh pemimpin yang menjadi panutan masyarakat. 

Karena dengan harapan bahwa masyarakat akan melihat tokoh tersebut dan 

akan melakukan apa yang tercantum dalam isi pesan iklan. Namun perlu diingat 

bahwa, paternalisme ini tidak berarti tokoh itu harus laki-laki walaupun berasal 

dari kata “patern” yang artinya bapak. Dalam perkembangan berikutnya ketika 

Indonesia semakin modern, paternalisme ini juga ada dalam bentuk 

maternalisme. Sebagai contoh Megawati seringkali juga dipasang, Bupati-

bupati wanita dan sebagainya. 

                                                           
78Eisanstadt, S.N dalam Agus Dwiyanto dan Bevaola Kusumasari. 2001. “Paternalism in Public 

Bureaucracy. Jurnal: Universitas Gajah Mada. hal.1 
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Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok pemimpin yang muda, 

sederhana, cerdas, tegas, berintegritas, jujur, dan selalu memberikan 

kesempatan orang lain untuk berdiskusi maupun berdilaog. Ganjar dikenal 

sebagai sosok pemimpin yang tidak pernah membatasi orang lain untuk 

menyampaikan apapun bentuk aspirasi mereka. Tentu hal ini yang membuatnya 

dikagumi oleh banyak orang khususnya masyarakat di Jawa Tengah.79 Pria 

lulusan Universitas Gajah Mada yang aktif berorganisasi sejak mahasiswa 

tahun 1992 ini sebelumnya adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 

di zaman Orde Baru. Biografi Ganjar Pranowo dihiasi oleh perjalanan hidup 

yang sangat menginspirasi serta menjadi sosok panutan yang bisa memberi 

contoh yang baik. Sikapnya yang santun dan jenaka membuatnya mudah 

dicintai oleh rakyatnya. Selain itu suami dari Siti Atikoh Surpriyanti yang hobi 

mendengarkan music rock ini juga memiliki tampang yang “handsome” serta 

perawakan jangkung menjadi pesona tersendiri dari Gubernur Jawa Tengah ini. 

 

 

  

                                                           
79Wawancara dengan Sinoeng Nugroho Rachmadi pada hari Selasa, 7 Maret 2017, pukul 20.00 di 

rumahnya, Jl. Puspogiwang I no. 20 Semarang. 


