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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada penerimaan tenaga kesehatan terhadap berbagai aspek 

periklanan dalam Iklan Layanan Masyarakat  Indonesia Bebas Kusta. Penelitian ini menarik 

karena  stigma negatif terhadap kusta yang terjadi di masyarakat. Stigma yang terjadi di 

masyarakat terjadi karena kurangnya informasi mengenai kusta yang dapat diperoleh 

masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi yang tepat dan benar terhadap masyarakat, 

salah satunya adalah melalui Iklan Layanan Masyarakat di televisi sebagai media dalam 

memberikan informasi mengenai kusta. Selanjutnya tenaga kesehatan sebagai ujung tombak 

pemerintah dilapangan berkewajiban untuk mensosialisasikan informasi yang benar mengenai 

kusta terhadap masyarakat. Dengan metode reception analysis Stuart Hall, diharapkan peneliti 

dapat mengeksplorasi penerimaan tenaga kesehatan di desa Sumberglagah, Kabupaten 

Mojokerto terhadap iklan layanan masyarakat “Indonesia Bebas Kusta” melalui proses 

encoding dan decoding. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Iklan Layanan 

masyarakat di televisi sebagai media utama masyarakat dalam memperoleh informasi 

mengenai kusta kurang tepat. Selain itu, aspek dalam periklanan layanan masyarakat 

khususnya  kreatif audio visual dalam iklan layanan masyarakat ini seharusnya menjadi hal 

aspek hiburan dan menarik perhatian masyarakat, bukan  menjadi hal yang utama dalam iklan 

layanan masyarakat. Karena tujuan dari adanya iklan layanan masyarakat adalah 

menyampaikan informasi. Informasi mengenai kusta yang ditampilkan seharusnya 

menyeluruh dan secara jelas.  

Kata Kunci: Penerimaan, Iklan Layanan Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kusta  

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai penerimaan tayangan iklan layanan 

masyarakat “Indonesia Bebas Kusta” di televisi oleh tenaga kesehatan di Kabupaten 

Mojokerto. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kampung Kusta, 

Desa Sumberglagah, Kabupaten Mojokerto dengan subyek penelitian adalah para tenaga 

kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah. Adapun untuk metode analisis 

peneriman yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori encoding-decoding milik 

Stuart Hall serta untuk teknik pengambilan datanya adalah dengan menggunakan wawancara 

mendalam atau in-depth interview. 

Penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan, berawal dari fenomena ILM sebagai 

sumber informasi mengenai kesehatan dalam masyarakat, seringkali dibuat asal-asalan 

sehinggan kurang memunculkan kesadaran (awareness) dalam masyarakat mengenai isu yang 

dibahas dalam ILM tersebut. Padahal Iklan layanan masyarakat versi Indonesia Bebas Kusta, 

merupakan ILM yang berangkat dari isu kusta yang ada di masyarakat, yang memang isu 

mengenai kusta merupakan isu sensitive dalam masyarakat. Kusta sendiri merupakan 



penyakit yang tidak hanya berpengaruh kepada situasi medis namun juga situasi sosial 

penderitanya, dimana para penderita mengalami diskriminasi akibat masih adanya stigma 

dalam masyarakat terhadap kusta ataupun penderitanya. Sehingga isi pesan yang terdapat 

pada iklan layanan masyarakat versi Indonesia Bebas Kusta menjadi penting karena 

mengangkat isu kusta yang erat kaitannya dengan stigma dalam masyarakat. Pemilihan aspek 

informasi ataupun kreatif periklanan harus sesuai dan tepat sehingga dapat diterima 

masyarakat, sehingga dibutuhkan pendapat ataupun masukan dari pemuka pendapat (opinion 

leader).  

Opinion leader merupakan tokoh yang memiliki pengaruh, dan secara sosial ekonomi 

berbeda dengan masyarakat lain. Selain itu, mereka pun mempunyai ketertarikan tinggi 

terhadap isu-isu yang berkembang; lebih informatif dalam menyampaikan isu-isu ketimbang 

masyarakat biasa (Gani, 2014). Di lingkup masyarakat kampung kusta dusun Sumberglagah 

misalnya, tenaga kesehatan dianggap sebagai tokoh masyarakat yang berpengaruh besar 

dalam arus informasi dan komunikasi seputar masalah kesehatan, karena memang tenaga 

kesehatan di kampung kusta merangkap menjadi kader kesehatan yang terjun langsung bagi 

masyarakat kampung kusta, sehingga memiliki peran ganda yaitu tenaga kesehatan formal 

maupun informan bagi masyarakat di kampung kusta. Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

memilih tenaga kesehatan sebagai subjek penelitian, dalam penerimaan dalam iklan layanan 

masyarakat “Indonesia Bebas Kusta” di televisi. 

Iklan Layanan Masyarakat di televisi sebagai salah satu upaya pemerintah sebagai 

bentuk promosi kesehatan yang dianggap tepat dan benar, sehingga dipercaya dapat 

menggugah pemikiran masyarakat terhadap penyakit kusta. Adapun peran tenaga kesehatan 

sebagai ujung tombak pemerintah di lapangan berkewajiban untuk mensosialisasikan 

informasi yang benar mengenai kusta terhadap masyarakat. Sehingga menarik apabila 

dilakukan penelitian mengenai penerimaan tayangan iklan layanan masyarakat versi 

“Indonesia Bebas Kusta” di televisi oleh tenaga kesehatan. 

Konsep promosi kesehatan merupakan pengembangan dari konsep pendidikan 

kesehatan, yang berlangsung sejalan dengan perubahan paradigma kesehatan di masyarakat 

(public health). Perubahan paradigma kesehatan masyarakat terjadi antara lain akibat 

berubahnya pola penyakit, gaya hidup, kondisi kehidupan, lingkungan kehidupan, dan 

demografi. Pada awal perkembangannya, kesehatan masyarakat difokuskan pada faktor-faktor 

penyakit yang menimbulkan risiko kesehatan seperti udara, air, penyakit-penyakit bersumber 

makanan seperti penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan kemiskinan dan kondisi 

kehidupan yang buruk sehingga dibutuhkan langkah-langkah pencegahan (preventif). (Depkes 

RI, 2004). 

Iklan Layanan Masyarakat di Indonesia, pesan atau informasi yang disampaikan tidak diatur 

sebaik iklan produk sehingga tidak tersampaikan dengan cara yang disukai masyarakat 

umum. Pemilihan media yang digunakan cenderung sederhana dan tidak mencakup sasaran 

komunikasi. Sehingga terkesan tidak ada sosialisasi padahal komunikasi sudah dilakukan 

namun media yang tidak tepat membuat proses komunikasi tidak terjadi dengan baik dan 

pesan atau informasi tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat masa kini 

juga memiliki pemikiran yang kritis, dimana perubahan dalam masyarakat inilah yang 

menjadi salah satu faktor yang merubah keberadaan iklan layanan masyarakat di masyarakat. 

Iklan layanan masyarakat yang sebelumnya tidak menjadi perhatian kembali menjadi alat 

propaganda berbagai urusan dan masalah di masyarakat. Dengan menggunakan media yang 



lebih beragam ditambah dengan gerakan kampanye membuat iklan layanan masyarakat bisa 

disejajarkan dengan iklan produk. Penyampaian informasi melalui iklan layanan masyarakat 

juga tidak lepas dari masyarakat yang berkembang ke arah pemikiran kritis (Gasti, 2017).  

 Perubahan nilai pada masyarakat, yang lebih kritis terutama pada aspek iklan layanan 

masyarakat inilah yang mengharuskan para pembuat iklan dan pemerintah lebih 

memperhatikan pemilihan aspek-aspek yang akan ditampilkan dalam iklan layanan 

masyarakat, aspek-aspek tersebut harus sesuai dengan insight atau segmentasi dari target 

masyarakat sehingga tujuan dari adanya iklan layanan masyarakat dapat tercapai. Insight 

sendiri adalah sebuah pemahaman yang sangat mendalam tentang sesuatu, yang selalu 

muncul, yang dijadikan acuan, yang paling diinginkan, dan yang paling dipercaya dari 

seseorang (Hardiyanto, 2013).  

Insight adalah pemahaman atau keinginan yang memiliki dampak besar bagi 

seseorang, bahkan sampai bisa mengubah perilaku seseorang, namun di dalamnya masih ada 

suatu masalah yang harus dihadapi dan belum terselesaikan. Adanya celah antara trust atau 

pemahaman seseorang terhadap suatu isu, adalah yang paling menentukan pembuat iklan 

harus menampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan seseorang tersebut, sehingga iklan tersebut 

dapat diterima masyarakat. Itulah sebabnya mengapa insight ini sangat penting bagi aktivitas 

komunikasi pemasaran. Intinya para pembuat iklan ataupun pemerintah selaku pembuat iklan  

harus bisa menemukan costumer insight dan lebih melihat kebutuhan masyarakat yang tidak 

hanya disesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan, tetapi juga meninjau pada apa yang 

mereka pikirkan, mereka percaya, dan mereka contoh. 

 

Customer insight merupakan proses pengidentifikasian semua tentang konsumen 

yang dilakukan secara mendalam, mulai dari segi geografisnya, habitnya, latar belakangnya, 

demografisnya, dan berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen untuk berhubungan 

langsung dengan komunikasi pemasaran dan tertuju pada produk, jasa atau nilai yang 

ditawarkan (Hardiyanto, 2013). Costumer yang dimaksud pada aspek promosi kesehatan 

adalah masyarakat, karena masyarakat lah yang nantinya akan menggunakan atau 

mengadopsi nilai-nilai yang terdapat pada iklan layanan masyarakat. Untuk memperoleh 

insight masyarakat adalah dengan berada sedekat mungkin dengan masyarakat yang dituju, 

mencari tahu dengan berdiskusi dengan masyarakat (interviewing) dan mengamati kebiasaan 

masyarakat (observing) (ibid, 2013). Tentunya untuk melakukan hal-hal tersebut merupakan 

hal yang sulit dan membutuhkan waktu yang banyak bagi para pembuat iklan, sehingga 

dibutuhkan informasi mengenai insight masyarakat dari tokoh masyarakat yang berpengaruh 

dalam lingkup masyarakat.  

 

 Tenaga kesehatan merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan lebih 

mendalam dengan masyarakat. Karena tugas tenaga kesehatan pada masa kini, tidak 

hanya  berhubungan langsung dengan  pasien, tapi juga dengan sesama tenaga kesehatan, 

bahkan dengan masyarakat yang beragam latar belakang sosial ekonomi, pendidikan dan 

budaya serta keyakinan. Bukan menjadi hal mengherankan, tuntutan akan pentingnya 

komunikasi efektif  menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dari fondasi profesionalitas 

seorang tenaga kesehatan (Zakaria, 2016). Dalam institusi dalam bidang pendidikan praktisi 

kesehatan dituntut memainkan peran lebih besar dalam menghasilkan para tenaga kesehatan 

yang tidak hanya saja menguasai substansi ilmiah medis saja, tapi juga memiliki kepedulian 

terhadap masalah kesehatan masyarakat secara umum. Situasi dan kondisi sosial ekonomi 



masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang heterogen dan masih memprihatinkan, 

juga menuntut  para tenaga kesehatan memiliki kemampuan komunikasi yang lebih efektif 

dalam mengelola dan menangani masalah-masalah kesehatan.  

 

Tuntutan masyarakat terhadap para tenaga kesehatan, membuat peran tenaga 

kesehatan bukan hanya sekedar pelayanan teknis kesehatan yang lebih baik, tapi juga 

hubungan yang lebih harmonis, yang dibangun berdasarkan komunikasi timbal balik (two way 

communication) yang saling percaya dan bermanfaat. Kepercayaan masyarakat terhadap 

tenaga kesehatan akan tumbuh, apabila para dokter menunjukkan profesionalime keakhlian di 

bidangnya disertai pesan-pesan komunikasi yang efektif secara empatik, jujur,  terbuka dan 

tulus. Dewasa ini hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat, khususnya dengan 

masyarakat strata bawah, tidak hanya terbatas pada hubungan antarpersonal, tapi bisa jadi 

hubungan dengan kelompok dan khalayak  yang memiliki latar belakang sosial ekonomi, 

pendidikan dan budaya beragam. Dengan demikian keterampilan dan kemampuan 

komunikasi seorang dokter dewasa ini juga menyentuh  tataran komunikasi massa, publik dan 

organisasi. 

 

Pada level komunikasi massa, komunikasi kesehatan merujuk pada area program-

program nasional dan bahkan global, kampanye promosi, dan perencanaan kesehatan publik 

dalam kerangka disseminasi mengenai inovasi. Sementara dalam area komunikasi publik, 

komunikasi kesehatan merujuk seperti pada presentasi, pidato di depan publik mengenai 

topik-topik yan berhubungan dengan kesehatan. Sedangkan dalam konteks organisasi, 

komunikasi kesehatan bisa jadi melibatkan administrasi dan manajemen rumah sakit, relasi-

relasi dengan staf, dan iklim komunikasi organisasi. Dengan demikian dinamika 

perkembangan komunikasi kesehatan menuntut   tenaga kesehatan memiliki peran dan status 

selain sebagai tenaga medis, juga adalah seorang pemuka masyarakat (opinion leaders), 

sekaligus sebagai agent of change, yang mampu  menciptakan masyarakat dengan 

pengetahuan kesehatan memadai  (well informed). Peran komunikasi dalam menjalankan 

tugas sebagai tenaga kesehatan bukanlah sekedar tambahan, tetapi menjadi aspek utama 

dalam kepedulian perawatan pasien dan pemberdayaan masyarakat secara umum (Zakaria, 

2016). 

 

 Para tenaga kesehatan di kampung kusta dusun Sumberglagah, menjadi potret realitas 

bagaimana kedekatan antara pasien kusta dan tenaga kesehatan yang nyata. Para tenaga 

kesehatan di kampung kusta ini cenderung dianggap sebagai orang yang paling dipercayai 

dalam menangani kondisi yang dialaminya, karena seringkali para pasien ini tidak 

memperoleh dukungan dari pihak terdekatnya yaitu pihak keluarganya, sehingga para tenaga 

kesehatan dalam kampung kusta tidak hanya berperan sebagai tenaga medis dalam mengobati 

penyakit saja, namun berhubungan dengan aspek psikis dari para pasien kusta ini. Tenaga 

kesehatan di kampung kusta dusun Sumberglagah ini tidak hanya berperan sebagai tenaga 

kesehatan formal saja, namun juga menjadi tenaga kesehatan informal atau menjadi kader 

kesehatan di kampung kusta. Karena memang di kampung kusta ini tidak memiliki kader 

kesehatan dari masyarakat asli dusun Sumberglagah, namun kader kesehatannya adalah para 

tenaga kesehatan di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah (RSK), yang juga terletak di wilayah 

perkampungan kusta. Sehingga menurut peneliti penting, untuk mengetahui penerimaan 

tenaga kesehatan di kampung  kusta dusun Sumberglagah karena penagalaman dan 

pengetahuan para tenaga kesehatan di kampung kusta ini lebih banyak karena terbiasa 

mengahadapi para pasien kusta di kampung kusta dan juga di RSK. Karena kembali lagi, 



kusta merupakan penyakit kompleks dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, sehingga 

dibutuhkan tokoh yang memang benar-benar paham dengan kusta itu sendiri dan situasi yang 

terjadi seputar kusta.  

Kusta erat kaitannya dengan stigma, semakin tinggi tingkat penderita kusta akan 

berpengaruh kepada stigma yang terjadi di masyarakat terhadap kusta. Karena permasalahan 

penyakit kusta tidak hanya menyangkut pada permasalahan medis saja, akan tetapi 

permasalahan penyakit kusta juga merupakan suatu permasalahan sosial. Kusta dapat 

menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan karena munculnya persepsi 

yang beragam yang berkembang di masyarakat terhadap penyakit kusta itu sendiri (Lesmana, 

2013). Persepsi yang berbeda-beda dan salah terhadap kusta di msyarakat,  seperti 

menganggap kusta sebagai penyakit kutukan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

Adanya anggapan yang salah dari masyarakat tentang orang yang menderita kusta  sehingga 

harus dijauhi menyebabkan para penderita penyakit kusta sering mendapatkan diskriminasi di 

dalam kehidupan sosialnya. Menurut Liliweri dalam Garamina (2015: 327) beberapa studi 

sosial terhadap kesehatan menguatkan, argumen bahwa kebanyakan penyakit yang diderita 

individu maupun masyarakat pada umumnya bersumber dari ketidaktahuan dan 

kesalahpahaman atas berbagai informasi kesehatan yang masyarakat akses dan peroleh. Oleh 

karena itu, sangat perlu memperhatikan arus informasi kesehatan yang dikirimkan dan 

diterima oleh individu dan masyarakat.
  

Dengan situasi yang terjadi mengenai realitas penyakit Kusta yang terjadi di masyarakat 

pemerintah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan. Pemerintah dengan berbagai mulai 

menggunakan media massa sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengajak masyarakat 

berpartisipasi dalam program-program yang dicanangkan pemerintah. Perkembangan 

informasi menjadi salah satu penyebab lembaga, organisasi profit maupun profit, menjadikan 

media massa seperti televisi sebagai sarana untuk mempromosikan produk, jasa ataupun nilai 

sosial. Oleh karena itu pada tahun 2016 ini, Kementrian Kesehatan mulai melakukan langkah-

langkah yang baru sebagai cara dalam menyukseskan program Indonesia Bebas Kusta 2020 

(Depkes RI, 2004). Indonesia Bebas Kusta merupakan program yang dicanangkan oleh 

Kementrian Kesehatan agar masyarakat non-penderita dan penderita bisa ikut berpartisipasi 

aktif dalam menanggulangi penyakit ini. Karena sebagian besar dari masyarakat, malu untuk 

berobat dalam menyembuhkan penyakit kusta. Oleh karena itu, Kementrian Kesehatan 

melakukan penanganan lebih lanjut dengan melakukan edukasi dan ajakan kepada masyarakat 

penderita untuk melakukan pengobatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia di masing 

masing daerah tempat tinggal masyarakat.  

 

 

 

PEMBAHASAN 

 Stigma Negatif Kusta menurut Tenaga Kesehatan 

Lepra phobia merupakan akar dari permasalahan dalam masyarakat dalam 

menghadapi permasalahan kusta, lepra phobia sendiri merupakan permasalahan psikologis 

yang banyak dialami masyarakat Indonesia. Ketakutan berlebihan terhadap kusta atau lepra 

phobia, disebabkan oleh karena adanya pengertian akan penyebab penyakit kusta yang salah 

dan juga cacat yang ditimbulkan oleh penyakit Kusta yang dianggap sangat menakutkan bagi 



masyarakat (Zulkifli, 2003: 2). Masalah mengenai stigma yang muncul di masyarakat 

diakibatkan oleh kurangnya informasi mengenai penyakit kusta, berbeda halnya dengan 

tenaga kesehatan yang sudah memiliki pengetahuan lebih dalam menangani penyakit kusta. 

 Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

Tenaga kesehatan adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat (UU Tenaga Kesehatan No 36 Tahun 

2014). Dalam menjalankan perannya sebagai tenaga kesehatan, sudah terbiasa dan 

mengetahui bagaimana realitas mengenai kusta dengan stigma yang muncul di masyarakat.  

Stigma yang besar di masyarakat, dan hal itu tidak hanya terjadi pada masyarakat 

awam saja, namun juga terjadi pada lingkup tenaga kesehatan, yang tidak pernah menangani 

pasien kusta karena berada diluar bidang ilmu penyakit kulit ataupun tenaga kesehatan yang 

sebelumnya tidak pernah menangani pasien kusta. Stigma dalam lingkup keluarga pasien 

masih sangat besar, padahal menurut informan aspek dukungan dari keluarga, dinilai tenaga 

kesehatan memiliki pengaruh yang besar dalam indikator keberhasilan penyembuhan pasien 

kusta. Situasi yang dialami para pasien kusta yang tidak memperoleh dukungan dari pihak 

keluarga, menimbulkan sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah, di desa Sumberglagah 

yang terkenal sebagai kampung kusta kini, memanfaatkan situasi yang dialami para pasien 

yang datang dari luar daerah kabupaten Mojokerto, untuk dijadikan komoditi usaha dengan 

memberikan jasa bagi para pasien tersebut untuk merawat, menyediakan tempat tinggal 

dimana menggunakan rumah warga di kampung kusta tersebut sebagai  tempat tinggal 

sementara bagi pasien yang menjalani rawat jalan di RSK Sumberglagah, selain itu juga 

menyediakan transportasi bagi para pasien kusta untuk menuju ke RSK Sumberglagah. Sisi 

negatif yang terjadi, menurut para informan adalah adanya rasa kurang percaya diri, menutup 

diri, frustasi atau situasi psikis lainnya yang dialami para pasien kusta, akibat tidak adanya 

dukungan dari pihak keluarga pasien tersebut.   

Kontras dengan situasi stigma yang besar di masyarakat, kampung kusta bisa 

dijadikan contoh sebagai wilayah dengan tingkat stigmatisasi yang rendah dalam lingkup 

penduduknya. Penduduk di Sumberglagah, terdiri atas penduduk yang merupakan eks 

penderita kusta, namun penduduk lain yang tinggal disini juga merupakan non penderita yang 

tidak pernah terindikasi penyakit kusta, dan bisa berinteraksi dengan para eks penderita kusta 

ataupun penderita kusta yang datang ke wilayah Sumberglagah, tanpa ada rasa takut atau 

khawatir ketika berinteraksi satu sama lain.  

Media televisi Sebagai Media Penginformasian Iklan Layanan Masyarakat Indonesia 

Bebas Kusta 

Media adalah sarana yang dipergunakan oleh komunikator sebagai saluran untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, apabila komunikan jauh tempatnya atau 

banyak jumlahnya, sehingga dapat dijangkau secara menyeluruh (Effendy, 1989). Dengan 

adanya media diharapkan komunikator dapat menyampaikan pesan kepada komunikan 

dengan secara cepat, mudah dan tepat sasaran dengan maksud mempengaruhi , mengajak. 

atau membujuk agar orang tersebut agar mau merubah pandangan, sikap , atau perilaku sesuai 

dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator.  



Bentuk media bervariasi, mulai dari media cetak sampai dengan media elektronik 

yaitu radio atau televisi. Nuradi (1995) menyebutkan bahwa media periklanan (advertising 

medium) adalah sarana komunikasi massa yang menyediakan beberapa bentuk periklanan, 

misalnya penerbitan, pers, televisi, radio, dan media lainnya. Sedangkan strategi periklanan 

(advertising strategy) adalah metodologi yang digunakan oleh pengiklan agar mencapai 

sasaran komunikasi pemasaran. Dengan cara yang terencana strategi tersebut ditentukan oleh 

bauran kreativitas tertentu dari unsur-unsur periklanan yang disusun oleh pengiklan, bekerja 

sama dengan biro iklan, berdasarkan bauran pemasaran yang terdiri dari 4 P (product, price, 

promotion, place) (Nisa, 2015).  

Media televisi merupakan media mainstream menurut Darmanto (dalam Sasangka, 

2010: 47) merupakan media yang seringkali ditemui pada setiap rumah tangga di Indonesia. 

Sampai dengan tahun 2007, tercatat populasi pesawat televisi tidak kurang dari 40 juta unit, 

dengan pemirsa lebih dari 200 juta orang. Hal tersebut diperkuat dengan data BPS tahun 2006 

(Sasangka, 2010: 47) yang menyebutkan bahwa 85,86% penduduk Indonesia mempunyai 

kemampuan mengakses media televisi.  Informasi dalam iklan di televisi memungkinkan 

adanya repetisi pesan kepada khalayak. Artikel yang ditulis oleh M. Adiwijaya 

(portfolio.petra.ac.id) menyebutkan bahwa hasil survey menyatakan bahwa hampir 90% 

penduduk Indonesia memiliki televisi. Stasiun televisi merupakan media iklan favorit pilihan 

pemasar di dalam mengkomunikasikan produk – produknya sebesar 61,1% dari total porsi 

belanja iklan nasional di Indonesia.  

 ILM dalam televisi merupakan hal yang lazim kita temui, dari sekian iklan yang ada 

di berbagai media, iklan di televisi dinilai dapat menyampaikan informasi secara efisien dan 

efektif. Iklan televisi mengandung unsur suara, gambar dan gerak, oleh karena itu pesan yang 

disampaikan melalui media ini bisa menarik perhatian khalayak. Aspek kreatif dalam materi 

iklan dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menterjemahkan pesan atau informasi yang 

ingin disampaikan oleh pihak produsen dan pengiklan sehingga mampu membentuk kesan 

yang positif pada khalayak sasaran yang dituju (Sumartono, 2002:134).  

Menentukan segmentasi atau target audience di suatu lingkungan masyarakat dalam 

pembuatan ILM sangatlah penting, agar ILM tersebut dapat efektif diterima oleh masyarkat. 

Menurut Kasali (1998) dalam Susanto (2013) ada tiga jenis pengelompokkan segmentasi 

masyarakat yang digunakan dalam mencapai tujuan, yaitu: (1) Demografis, segmentasi ini 

membagi masyarakat berdasarkan karakteristik demografinya seperti usia, pendidikan, 

gender, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. (2) Geografis, segmentasi ini membagi-bagi 

segmentasi masyarakar berdasarkan jangkauan geografisnya. Setiap wilayah memiliki 

karakter yang berbeda dengan wilayah lainnya. (3) Psikografis. segmentasi ini membagi 

masyarakat berdasarkan perilaku, gaya hidup dan kepribadian seseorang.  

Karakter dari masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, membuat pemilihan media 

informasi yang digunakan masyarakat  berbeda-beda antara masing-masing individu. Oleh 

karena itu dengan dilakukan segmentasi masyarakat sebelum pembuatan ILM sangat 

dibutuhkan oleh para pembuat iklan ataupun pemerintah selaku komunikator informasi yang 

akan disampaikan, agar iklan bisa diterima masyarakat dengan baik dan sesuai dengan tujuan 

dengan adanya ILM itu sendiri. Cara yang tepat dalam menginformasikan Indonesia Bebas 

Kusta bukanlah melalu media, namun melalui penyuluhan secara langsung ke masyarakat 

hingga ke sektor terkecil seperti pedesaan. Karena dengan penyuluhan langsung, bentuk 



komunikasinya pun tidak hanya bentuk komunikasi satu arah saja, seperti penginformasian 

melalui televisi. Dengan penyuluhan langsung tentunya akan terjalin bentuk komunikasi 

timbal balik. Dimana dalam penyuluhan, yang merupakan bentuk komunikasi kesehatan. 

Sehingga sudah seharusnya mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi 

untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan 

komunitas agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan 

(Liliweri, 2008: 48- 49). 

Media televisi menurut tenaga kesehatan, kurang efektif dalam memberikan 

informasi kepada khalayak. Walaupun televisi merupakan media mainstream dimana banyak 

digunakan dan dimiliki masyarakat, namun untuk konten yang akan dilihatnya pun 

masyarakat menyelektifnya sesuai karakter dan minat masyarakat terhadap konten-konten 

yang ditampilkan di televise. Dengan keberagaman karakter masyarakat Indonesia, para 

informan menyarankan agar ILM Indonesia Bebas Kusta ini tidak disebarkan hanya di satu 

media saja, namun menggunakan media-media lainnya seperti: majalah, koran, banner, 

pamflet, billboard, brosur atapun media internet. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana 

penerimaan masyarakat atas informasi yang disampaikan perlu dilakukan penyuluhan secara 

langsung, penyuluhan langsung dilakukan dengan kerjasama antara tenaga kesehatan, 

perangkat desa dan juga dinas kepemerintahan yang terkait di daerah-daerah. Sehingga 

informasi yang disampaikan dapat efektif diterima dan dipahami masyarakat, sehingga ILM 

tersebut tidak sia-sia dan bermanfaat. 

 

Informasi dalam Iklan Layanan Masyarakat Indonesia Bebas Kusta 

Aspek informasi dalam iklan merupakan aspek utama. Dalam iklan terdapat naskah 

atau copywriting yang berisikan pesan-pesan yang akan ditampilkan di dalam iklan. Pada 

prinsipnya copywriting dituntut untuk mampu menggugah, menarik, memindahkan, 

mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan pesan dengan nilai komparatif kepada khalayak 

(Agustrijsnto, 2001: 23). Dalam menangani kusta dan stigmatisasi nya, dibutuhkan 

penginformasian yang memadai bagi masyarakat. Munculnya banyak kasus tindakan 

diskriminasi dan pemberian stigma terhadap mantan penderita kusta memperkuat adanya 

dugaan mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit kusta 

(Lesmana,2013: 5). Sehingga berdampak pada munculnya berbagai persepsi di antara 

masyarakat dalam penerimaan sosial terhadap para mantan penderita kusta.  

 Informasi atau pesan yang terdapat dalam ILM Indonesia Bebas Kusta adalah 

mengenai gejala-gejala awal dari penyakit kusta. Dimana dalam ILM tersebut juga dijelaskan 

bahwa gejala dari kusta adalah bercak-bercak di tubuh, diharapkan  dengan memberikan 

informasi mengenai gejala kusta ini masyarakat dapat lebih waspada dan peduli dengan 

kondisi tubuhnya. Selain itu, dalam iklan ini juga mengajak untuk langsung berobat ketika 

masyarakat menemui  indikasi gejala kusta pada tubuhnya, dengan menginformasikan untuk 

melakukan pengobatan kusta ini diharapkan masyarakat juga bisa memahami bahwa kusta 

merupakan penyakit medis yang bisa disembuhkan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir 

akan penyakit kusta. Karena masih banyak sekali anggapan masyarakat terhadap penyakit 

kusta yang salah, sehingga dimunculkan ILM Indonesia Bebas Kusta. 



Dalam aspek isi pesan yang disampaikan dalam ILM Indonesia Bebas Kusta , 

informasi yang di sampaikan  sudah sesuai, karena membahas indikasi gejala kusta yaitu 

bercak-bercak ditubuh kurang jelas, dengan tidak menyertakan penjelasan bercak-bercak 

ditubuh yang bagaimana sebagai indikasi gejala kustanya. Tentunya hal ini bertolak belakan 

dengan pendekatan ILM, yaitu mengedukasi masyarakat dengan informasi yang disampaikan 

dalam ILM Indonesia Bebas Kusta, informasi mengenai gejala dari kusta dalam ILM 

Indonesia Bebas Kusta hanya sebatas bercak-bercak ditubuh, hal tersbut menjadi 

mengkhawatirkan dan membahayakan, karena hal tersebut bisa membuat kesalah pahaman 

khalayak yang tidak memiliki pengetahuan mengneai kusta, menjadi semakin berfirik lebih 

buruk lagi mengenai kusta. Kurang jelasnya informasi menganai gejala kusta yang terdapat 

dalam ILM Indonesia Bebas Kusta. Selain itu hal tersebut dapat mengakibatkan masyarakat 

luas yang diposisikan sebagai target sasaran dalam ILM akan mengabaikan pesan sosial yang 

disampaikan oleh Iklan Layanan Masyarakat tersebut. Dampak selanjutnya, pesan sosial yang 

ingin disampaikan oleh pemerintah menjadi sia-sia. Artinya, pesan verbal dan pesan visual 

yang terkandung di dalam ILM sangat lamban untuk ditindaklanjuti oleh target sasaran 

(Susanto, 2013: 12).  

Kelengkapan informasi dalam ILM sangatlah diperlukan, apalagi masalah mengenai 

kusta ini merupakan permasalahan yang sensitif didalam masyarakat, karena masih tingginya 

stigma negatif dalam masyarakat terhadap kusta. Informasi yang setengah-setengah bisa 

membahayakan,  karena kembali lagi pengetahuan masyarakat mengenai kusta masih rendah, 

sehingga tidak semua masyarakat memahami penyakit kusta. Ajakan untuk mengobati 

penyakit kusta dalam ILM Indonesia Bebas Kusta, dinilai belum bisa mengubah pemikiran 

atau anggapan negative terhadap kusta, karena dengan adanya ajakan untuk mengobati 

penyakit kusta selain memang untuk menekan tingkat penderita kusta dengan menemukan 

tanda penyakit kusta sedini mungkin, namun juga agar mengubah pemikiran masyarakat 

terhadap mitos yang beredar mengenai penyakit kusta bahwa kusta merupakan penyakit 

kutukan dan penyakit keturunan. 

Informasi yang disampaikan dalam ILM Indonesia Bebas Kusta, belum sesuai oleh 

para informan. Dalam ILM Indonesia Bebas Kusta, informasi yang disampaikan terbatas pada 

gejala kusta dan letak-letak munculnya kusta di tubuh. Gejala kusta yang diinformasikan 

hanya berdasarkan ditemukannya bercak-bercak ditubuh, namun tidak dijelaskan lebih lanjut 

mengenai bercak-bercak yang dimaksud dalam iklan tersebut yang berkaitan dengan penyakit 

kusta. Padahal dalam suatu kondisi medis, bercak-bercak ditubuh bisa menjadi suatu indikasi 

penyakit yang tidak hanya merujuk pada penyakit kusta, kecuali dalam iklan tersebut 

menjelaskan secara spesifik jenis bercak yang dimaksud. Sehingga para informan 

mengkhawatirkan informasi yang disampaikan dalam ILM Indonesia Bebas Kusta ini menjadi 

polemik baru, yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat apabila menemukan bercak-

bercak dalam tubuhnya, padahal bercak-bercak tersebut bisa saja merujuk pada penyakit lain 

dan bukan penyakit kusta.  

Musik Dangdut dalam Iklan Layanan Masyarakat Indonesia Bebas Kusta 

 Menarik perhatian target khalayak masyarakat merupakan hal yang penting dalam 

keberhasilan penyampaian pesan dalam ILM, karenapesan dalam ILM tidak hanya sekedar 

berbentuk persuasive, namun membutuhkan strategi yang lebih kreatif untuk menarik 

perhatian agar pesan itu lebih berkesan terhadap khalayak masyarakat. Kreatif merupakan 



suatu yang dimiliki manusia berupa kemauan untuk menemukan pendekatan-pendekatan, 

terobosan, pemikiran serta gagasan baru untuk menghadapi masalah yang paling mendesak 

untuk memecah masalah secara cepat dan akurat dengan caranya sendiri, untuk menghasilkan 

hal-hal baru serta unik yang berbeda dan lebih baik dari sebelumnya (Pujiyanto, 2013:138).  

Kreativitas biasanya digunakan dalam beberapa industri seperti seni, musik, 

perfilman, dan juga periklanan. Menjadi kreatif berarti memiliki gagasan baru yang 

cenderung aneh dan berbeda dari kondisi yang sudah umum. Musik merupakan aspek kreatif 

dalam suatu iklan, dalam iklan sendiri musik juga dapat digunakan sebagai alat untuk menarik 

perhatian, menyampaikan pesan, dan membantu citra suatu produk (Morrisan, 2012: 364). 

Musik dapat menciptakan perasaan atau emosi yang dapat diasosiasikan oleh khalayak 

dengan produk yang diiklankan.  

Elemen musik yang penting untuk iklan televisi atau pun radio adalah jingle, yaitu 

lagu yang menarik perhatian yang biasanya memuat pesan iklan sederhana mengenai suatu 

barang atau jasa atau dengan kata lain jingle adalah lagu yang diciptakan khusus untuk iklan 

suatu produk. Jingle juga lebih digunakan sebagai suatu bentuk identifikasi produk yang 

hanya muncul pada bagian akhir iklan. Klepner (1960) dalam Nasir (2016) berpendapat, 

jingle iklan adalah alat yang membuat orang terpesona dan terpengaruh oleh pesan penjualan 

dalam iklan, dengan penyusunan nada hingga menjadi jingle yang menarik perhatian, yang 

dapat didengarkan atau dinyanyikan. Jingle iklan juga dapat diartikan sebagai aransemen 

musik yang asosiatif pada merek atau produk tertentu (Hardiman, 2006:60). Menurut Belch 

(2009) dalam Nasir (2016), musik adalah bagian penting dari suatu iklan televisi dan dapat 

diputar dalam berbagai variasi adegan, sehingga musik memberikan latar belakang yang 

menyenangkan atau membantu menciptakan suasana yang nyaman. Dalam ILM Indonesia 

Bebas Kusta, terdapat jingle dimana jingle tersebut merupakan lagu dangdut. Dangdut 

merupakan salah satu jenis musik yang penamaannya diambil dari peniruan bunyi sepasang 

kendang yang dimainkan secara khusus, walaupun dalam praktiknya tidak selalu ada kendang 

dalam instrumen musik dangdut itu sendiri (Muttaqin, 2006: 21). 

Aspek penerimaan lain dalam ILM Indonesia Bebas Kusta adalah aspek audio. Dalam 

periklanan di televisi, aspek audio menjadi penting agar iklan yang ditampilkan menarik dan 

tidak membosankan. Dalam ILM Indonesia Bebas Kusta, jenis genre musik yang digunakan 

sebagai jingle dalam iklan ini adalah bergenre dangdut. Dangdut merupakan genre musik 

yang erat kaitannya dengan musik rakyat dan golongan menengah kebawah, mayoritas dari 

para informan ini menganggap musik dangdut dalam ILM Indonesia Bebas Kusta, sebagai 

suatu hal yang baru dan menarik, sehingga tidak menjadi masalah yang signifikan ketika 

menjadi jingle untuk ILM yang berkaitan dengan penyakit kusta. Musik dangdut dianggap 

dapat menarik minat dari khalayak masyarakat yang melihat iklan ini agar ILM ini 

diperhatikan. Selain itu, kusta memang erat kaitannya dengan masyarakat dengan ekonomi 

cenderung rendah atau bisa dikatakan berada di golongan masyarakat menengah kebawah, 

sehingga adanya kesesuaian kondisi dan minat akan lagu dangdut. 

Lirik Lagu dalam Iklan Layanan Masyarakat Indonesia Bebas Kusta 

Lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang sesuatu hal yang sudah dilihat, 

didengar mahupun yang sudah dialaminya, sehingga dalam mengekspresikan pengalamannya, 

penulis atau pencipta lirik lagu akan melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk 



mencipta daya kreativiti dan daya tarikan terhadap sesuatu lirik lagu (Sulong dan Rahim, 

2015). Manurut Tahir et. all (2007) dalam Sulong dan Rahim (2015), lagu yang terbentuk dari 

hubungan antara unsur musik dengan unsur syair atau lirik merupakan salah satu bentuk 

komunikasi massa.  

 Dalam ILM Indonesia Bebas Kusta terdapat lirik lagu yang berisikan informasi-

informasi mengenai gejala kusta serta ajakan-ajakan untuk memeriksakan kondisi tubuh 

apabila terindikasi penyakit kusta. Lirik lagu dalam ILM Indonesia Bebas Kusta termasuk 

dalam aspek iklan copy writing, dimana lirik lagu tersebut masuk kedalam naskah iklan dan 

dinyanyikan oleh para pemeran di ILM Indonesia Bebas Kusta. Penggunaan lagu dalam iklan 

karena lagu dianggap merupakan media penyampaian kepada pendengar dalam jumlah yang 

besar melalui media massa. Mohd Kassim Ismail (2004) dalam Sulong dan Rahim (2015) 

pesan dapat disampaikan dalam pelbagai bentuk, baik secara lisan mahupun secara tulisan. 

Lirik lagu memiliki berbagai-bagai bentuk pesanan yang berupa tulisan kata-kata yang dapat 

digunakan untuk menciptakan suasana dan gambaran imaginasi tertentu kepada pendengarnya 

sehingga dapat menghasilkan makna-makna yang beragam. 

Penerimaan tenaga kesehatan terhadap lirik lagu dalam ILM Indonesia Bebas Kusta 

berada di tiga posisi, yaitu posisi Negotiated, Dominant-Hagemonic dan Oppositional. Dalam 

aspek penerimaan lirik lagu pada ILM, Indonesia Bebas Kusta dinilai tenaga kesehatan sudah 

sesuai, karena tidak bertele-tele dan memang membahas gejala bercak-bercak dan letak 

munculnya gejala kusta di tubuh. Walaupun beberapa informan lain menganggap informasi 

mengenai gejala bercak-bercak tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam ILM Indonesia 

Bebas Kusta sehingga informasi yang disampaikan kurang jelas. ILM yang memiliki banyak 

informasi dan bertele-tele, menurut tenaga kesehatan kurang menarik dan cenderung seperti 

menggurui masyarakat sehingga masyarakat enggan ataupun malas untuk melihat ILM 

tersebut. 

Gerakan Joget dalam Iklan Layanan Masyarakat Indonesia Bebas Kusta 

Menciptakan iklan bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan aspek kreatif yang 

dibutuhkan untuk menarik perhatian khalayak, karena pada dasarnya membuat iklan adalah 

bentuk kolaborasi antara pembuat naskah, pengarah seni, dan juga perusahaan yang akan 

mengiklankan produknya. Selain itu, seperti iklan pada umumnya, ILM juga memiliki unsur 

pesan verbal maupun non verbal. Bahkan untuk menguatkan iklan itu sendiri, penggabungan 

keduanya dirasa lebih dapat menciptakan efek perubahan (Nisa, 2015). Dalam ILM Indonesia 

Bebas Kusta, selain lagu dangdut sebagai lagu latar dalam iklan ini tapi juga terdapat gerakan 

joget dimana para pemeran iklan memperagakan letak-letak gejala kusta di tubuh sebagai 

aspek kreatif dalam ILM. Elemen gerakan joget ini masuk kedalam elemen visual iklan, 

elemen visual adalah elemen yang mendominasi iklan televisi sehingga elemen ini mampu 

menarik perhatian sekaligus dapat menyampaikan ide, pesan, dan atau citra yang hendak 

ditampilkan, pada iklan televisi, sejumlah elemen visual harus dikoordinasikan atau diatur 

sedemikian rupa agar dapat menghasilkan iklan yang berhasil (Morissan, 2012: 341). 

 Penerimaan informan terhadap gerakan joget dalam ILM Bebas Kusta, 

terdapat 3 posisi, yaitu posisi oppositional,negotiated dan dominant-hagemonic. Dangdut erat 

kaitannya dengan joget, dalam ILM Indonesia Bebas Kusta mengganakan musik dangdut 

sebagai jingle atau latar musik dalam ILM Indonesia Bebas Kusta, sebagai aspek pelengkap 



dari bentuk kreatif visual iklan dalam ILM Indonesia Bebas Kusta juga menggunakan 

gerakan-gerakan joget sebagai gerakan dalam memeragakan letak-letak munculnya gejala 

kusta ditubuh ataupun gerakan seperti ajakan yang mempersuasif masyarakat untuk 

memeriksakan kondisinya ketika menemukan gejala-gejala kusta pada tubuhnya. Menurut 

tenaga kesehatan, hal mengenai gerakan joget ini tidak menjadi suatu masalah, asalkan 

informasi penting sebagai tujuan utama dibuatnya ILM Indonesia Bebas Kusta bisa 

tersampaikan dengan baik. 

 

Asri Welas sebagai Bintang Iklan dalam Iklan Layanan Masyarakat Indonesia Bebas 

Kusta. 

 Pemilihan pemeran dalam iklan tentu tidak dilakukan dengan sembarangan, terdapat 

berbagai pertimbangan dalam aspek pemilihan pemeran iklan,  tokoh yang dipilih haruslah 

tokoh berpengaruh yang dikenal masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih menerima 

informasi dalam iklan yang disampaikan. Aspek kreatif iklan juga adalah menggunakan suatu 

karakter sentral atau menggunakan seseorang atau tokoh yang menjadi simbol (personality 

symbol) dari suatu produk. Pemasang iklan memilih tokoh tertentu yang diharapkan dapat 

menyampaikan pesan iklan sekaligus mewakili identitas produk bersangkutan (Morrisan, 

2012: 351). 

Tokoh yang dijadikan sebagai alat pendukung yang digunakan dalam periklanan 

untuk tujuan pemasaran suatu produk disebut bintang iklan, adapun Shimp (2002) dalam 

Nasir (2008) menjelaskan bahwa endoser adalah pendukung iklan atau juga yang dikenal 

sebagai bintang iklan yang mendukung produk yang di iklankan. Menurut Suryadi (2004) 

dalam Nasir (2008) bintang iklan adalah icon atau sosok tertentu yang sering juga disebut 

sebagai narasumber langsung, dalam mengkomunikasikan sebuah pesan dan atau 

memperagakan sebuah produk atau jasa dalam kegiatan promosi yang bertujuan untuk 

mendukung efektivitas penyampaian pesan produk. 

Begitu pula Sutisna (2003) dalam Nasir (2008) menjelaskan bahwa penggunaan 

bintang iklan sebagai opinion leader biasanya cukup efektif dalam pemasaran bagi konsumen. 

Manusia cenderung meniru apa yang dilakukan oleh seorang yang dianggap lebih dari 

dirinya. Penggunaan endoser yang tepat sebagai pendukung sebuah iklan mampu 

mempengaruhi dan mendapatkan perhatian konsumen atas pesan yang disampaikan dalam 

iklan. Dalam ILM Indonesia Bebas Kusta, tokoh yang dipilih adalah Asri Welas. Asri Welas 

merupakan tokoh yang dikenal sebagai komedian, dengan berbagai sitcom yang sudah 

dibintanginya. Dari berbagai strategi pembuatan iklan selain  pesan yang mempersuasif, ada 

satu hal yang terpenting agar pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada target 

masyarakat, yaitu elemen kreativitasnya. Hal kreatif tersebut menurut Shimp (2003) dalam 

Nisa (2015)  sehingga menjadi daya tarik yang sering digunakan dalam iklan : daya tarik 

peran pendukung (endorser) dalam iklan, daya tarik humor dalam periklanan, daya tarik rasa 

takut, rasa bersalah sebagai pemikat  dan daya tarik musik iklan . 

Pemilihan tokoh Asri Welas sebagai daya tarik bintang iklan, dalam iklan ILM 

Indonesia Bebas Kusta berada di 3 posisi, yaitu Negotiated, Oppositional dan Dominant. 

Pemilihan bintang iklan, atau tokoh dalam iklan menjadi salah satu aspek menarik dalam 



suatu iklan. Dalam ILM Indonesia Bebas Kusta, memilih Asri Welas yang merupakan aktris 

komedi yang cukup terkenal di Indonesia sebagai bintang iklan dalam ILM Indonesia Bebas 

Kusta. Sama halnya dengan penerimaan gerakan joget dalam ILM Indonesia Bebas Kusta, 

para informan tidak mempermasalahkan menggunakan komedian dalam ILM Indonesia 

Bebas Kusta sebagai bintang iklannya, selama informasi dalam ILM tersebut bisa 

tersampaikan dengan baik dan diterima hingga dipahami oleh masyarakat. Aspek-aspek 

kreatif dalam iklan ini dinilai informan sebagai aspek pendukung dari aspek utama iklan, agar 

iklan tersebut terlihat lebih menarik dan diterima masyarakat. 

 

Durasi Iklan dalam Iklan Layanan Masyarakat Indonesia Bebas Kusta 

Durasi dalam iklan televisi relatif tidak terlalu lama, karena dalam iklan televisi 

bentuk pesan yang disampaikan adalah bahasa visual, setiap gambar dan suara biasanya 

berisikan ajakan dan persuasi. Kompilasi gambar-gambar iklan begitu cepat bergerak, 

berganti terus menerus dalam komposisi, frame yang indah. Tingkat kepadatan yang tinggi 

inilah yang menjadikan iklan dengan hitungan detik, durasi dalam iklan adalah 15 detik, 30 

detik, 45 detik dan 1 menit (Sutherland dan Silvester, 2005)  

ILM Indonesia Bebas Kusta terbatas hanya dalam durasi 30 detik, dimana dalam 30 

detik tersebut sudah menampilkan aspek visual dan verbal untuk menyampaikan isi pesan 

mengenai kusta. Dalam hal ini menimbulkan anggapan dari masing-masing informan yang 

diwawancarai penelit, terdapat 2 posisi penerimaan terhadap Durasi Iklan dalam Iklan 

Layanan Masyarakat Indonesia Bebas Kusta. Penerimaan durasi 30 detik iklan dalam ILM 

Indonesia Bebas Kusta, menurut tenaga kesehatan tidak mempermasalahkan durasi yang 

berbatas 30 detik saja, para tenaga kesehatan memahami iklan di televisi sangat terbatas, oleh 

karena itu dibutuhkan kreatifitas dari para pembuat iklan agar membuat waktu 30 detik 

tersebut efektif dan memiliki aspek-aspek penting yang dibutuhka dalam iklan yang 

informatif namun juga menarik khalayak masyarakat untuk melihat iklan tersebut. 
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