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KONVENSIONAL



CUSTOMIZE



POINT of PURCHASE (PoP)

leaflet

booklet / brochure

katalog

stationary setflagchain

hanging mobile

dispenser

merchandice

folder



IKLAN 



IKLAN

MORRISAN (2010)

Setiap bentuk komunikasi
nonpersonal mengenai suatu
organisasi, produk, layanan, atau ide
yang dibayar oleh satu sponsor yang
diketahui (ruang atau waktu dalam
suatu iklan umumnya harus dibeli)



BOOVEE & ARENS (1986:5), JEFKINS
(1982:11)

Komunikasi nonpersonal antara
produsen dan calon konsumen yang
disampaikan melalui media yang
dibayar oleh sponsor yang bertujuan
untuk membujuk orang membeli
produk yang ditawarkan (persuasif)

IKLAN



|IKLAN| 



|IKLAN|

ABOVE THE LINE [ATL]

BELOW THE LINE [BTL]



• MEDIA IKLAN LINI BAWAH (Below The Line)
merupakan iklan-iklan yang tidak menggunakan pembayaran komisi. Contoh:
iklan pada pameran/ eksebisi, lembaran- lembaran iklan yang dikirim
melalui pos, literatur penjualan, serta iklan peragaan tempat-tempat
penjualan. Meskipun mirip dg kegiatan humas, semuanya ini merupakan
iklan/bukan humas (Frank Jefkins, Periklanan, Erlangga, 1995)

• MEDIA IKLAN LINI ATAS (Above The Line),
disebut juga iklan yg menggunakan media (elektronik, bioskop, & outdoor).
Mengharuskan adanya komisi, biro iklan yg mengelolanya harus
mendapatkan pengakuan dari lembaga asosiasi pemilik media (Frank
Jefkins, Periklanan, Erlangga, 1995)

|IKLAN|



|IKLAN|

PERUSAHAAN BIRO IKLAN

MEDIA 

IKLAN-LINI-ATAS
1. MEDIA CETAK

2. TELEVISI

3. RADIO

4. OUTDOOR

5. BIOSKOP

MILA/ATL

MILB/BTL

MEDIA 

IKLAN-LINI-BAWAH
1. POSTER

2. SPANDUK

3. BANNER

4. POP

5. DLL



|IKLAN|



|IKLAN CETAK|



|IKLAN CETAK|

NUGRAHENI & PURNAMA (2013:68)

Media iklan yang bersifat statis dan mengutamakan
pesan-pesan visual. Terdiri dari lembaran kertas
dengan sejumlah kata, foto, gambar, dll



|IKLAN CETAK|

IKLAN MEDIA CETAK

Kategori – kategori media cetak:

 Koran nasional, koran daerah  pemilihan
berdasar area pemasaran produk yang akan
diiklankan.

 Tabloid  terbit mingguan dengan peminat
baca tertentu. Misalnya tabloid berdasar
segmen umur, tabloid hobi.

 Majalah  terbit bulanan dengan peminat baca
tertentu. Desain, layout, model dan bentuk
lebih eksklusif.ATL



|IKLAN CETAK|

• Jurnal perdagangan  diterbitkan untuk
kalangan pembeli grosir maupun eceran yang
diterbitkan oleh departemen store, supermarket.

• Jurnal teknik dan jurnal profesional  jurnal yang
diterbitkan oleh kalangan tertentu. Biasanya tidak
diperdagangkan. Iklan dapat dipasang dengan
segmen pasar yang lebih spesifik. Misalnya jurnal
kedokteran memuat iklan tentang obat, alat
kesehatan, dan lain-lain.

 Direktori  terbit setiap tahun yang berisi
direktori nomor telepon perumahan maupun
bisnis. Misalnya yellow pages.

ATL



|IKLAN CETAK|
IKLAN MEDIA CETAK

Kategori – kategori media cetak:

POSTER
Pengumuman yang diproduksi secara masal. Pada umumnya
dibuat dengan ukuran besar diatas kertas untuk didisplay
kepada khalayak. Poster biasanya berisi gambar ilustrasi dengan
warna-warna dan beberapa teks maupun memuat trademark

BTL



|IKLAN CETAK|
IKLAN MEDIA CETAK

POINT of PURCHASE (PoP)
Bahan-bahan promosi atau biasa disebut Point of Purcase
Material (POP Material) memiliki bentuk yang beragam, dan
cenderung berkembang sesuai dengan permembangan jaman,
diantaranya :
 Leaflet (selebaran) | Lembaran tunggal kertas cetak yang

biasanya dimungkinkan bisa dilipat menjadi dua halaman atau
lebih.

 Folder | Lembaran cetakan yang dilipat menjadi dua atau
lebih seperti map atau buku agar mudah dibawa. Atau busa
juga dilipat dengan gaya tertentu sehingga membentuk
halaman yang terpisah tanpa perlu dipotong.BTL



|IKLAN CETAK|
.

 Brosur (booklet) | Bahan cetakan yang terdiri dari beberapa
halaman yang dijilid sehingga meyerupai buku.

 Katalog | Sejenis brosur yang berisi rincian jenis produk,
spesifikasi teknis, layanan usaha, dll dan kadang dilengkapi
gambar-gambar yang lebih detail.

 Kartu Pos | Publikasi yang bermanfaat bisa didapat dengan
menghadiahkan kartupos kepada para pelanggan.

BTL



|IKLAN CETAK|
IKLAN MEDIA CETAK

Kategori-kategori media cetak :

POINT of PURCHASE (PoP)
 Stationary Set | Amplop. Kop surat, pulpen, seperti misalnya

yang terdapat di kamar hotel, berfungsi tidak hanya
menyediakan sarana untuk menuliskan memo, tetapi kiga
mempromosikan hotel tersebut karena terdapat nama produk,
lengkap dengan alamat dan no telepon.

 Sisipan (Stufler) | Leaflet yang disisipkan atau ditempatkan
dalam kemasan suatu produk. Biasanya berisi penjelasan
penggunaan produk tersebut, atau produk-produk lain yang
diproduksi oleh perusahaan tersebut.BTL



|IKLAN CETAK|
 Hanging Mobile | Pajangan yang fleksibel untuk digantung

pada perabot, yang biasanya berisikan gambar produk dan
identitas lain dari produk tersebut.

 Flag Chain | Rangkaian bendera kecil dengan menampilkan
gambar produk, merek, slogan, atau gabungan semua itu.

 Sticker | Bahan promosi yang paling banyak digunakan oleh
perusahaan-perusahaan dalam mempromosikan produk.

 Kotak Dispenser | memiliki kaitan dengan leaflet dan brosur
karena dipakai untuk menempatkan barang-barang tersebut.

 Model | Lebih berfungsi sebagai hiasan yang biasanya
berbentuk miniatur produk.

 Mechandise | Jam, asbak, korek, gantungan kunci, kalender, t-
sirt, dll yang selain diberikan sebagai souvenir ia juga
berfungsi sebagai media promo.

BTL



AIDCA

ATTENTIONMenggugah perhatian

INTERESTMenunjukkan minat

DESIREMenciptakan keingintahuan

CONVICTIONMeyakinkan

ACTIONMendorong untuk berbuat



Struktur Iklan
Cetak
[ILM dan
KOMERSIAL]



SPLASH

Splash | Unsur yang memperkuat sarana promosi, dengan tampilan
mencolok dan mengejutkan (wow, gelegar, bom, dll). Pendekatan
dengan mempergunakan elemen ini biasanya banyak digunakan dalam
iklan-iklan yang ditujukan untuk golongan menengah kebawah, dimana
kalangan itu mudah tertarik pada hal-hal yang berbau kejutan.

NAMA LAIN: FLASH



SPLASH



SPLASH



HEADLINE

Headline | Seperti judul, unsur ini memegang peranan penting, besar,
singkat, dan padat. Headline inilah yang diharapkan akan dibaca
pertama kali serta akan melekat pada ingatan pembacanya. Kecuali itu
headline juga berguna agar pembaca melanjutkan membaca teks
berikutnya secara lebih detail.



HEADLINE

Berbagai Jenis Headline

Ada lebih dari 27 jenis headline, diantaranya:

Pernyataan

Membuat penasaran

Pertanyaan

Menggoda

Mengejutkan

Slogan 



HEADLINE



HEADLINE



HEADLINE

“ Ada Break ada Kit Kat ”
[PERNYATAAN]



HEADLINE

“ Ternyata ada juga wanita yang jatuh cinta pada dasi ”
[MEMBUAT PENASARAN]



HEADLINE

“ Adakah wanita yang tidak ingin cantik ”
[RETORIK]



HEADLINE

“ Bila Anda Eksekutif cerdik, Anda pasti memilih Komputer X ”
[PERNYATAAN]



HEADLINE

Berbagai Jenis Headline

Ada lebih dari 27 jenis headline, diantaranya:

Perintah
Tantangan
Kesaksian
Asosiasi
Berita
Keunikan
Kutipan



HEADLINE



HEADLINE



HEADLINE



HEADLINE

Berbagai Jenis Headline

Ada lebih dari 27 jenis headline, diantaranya:

Emosional

Kekontrasan

Identifikasi

Rasa ingin tahu

Tawaran

Humor 



HEADLINE

TIPS
NUGRAHENI & PURNAMA
2013 : 69



SUB HEADLINE

Sub Headline | sub judul, lebih kecil dibanding headline. Berisi
penjelasan singkat mengenai headline



SUB HEADLINE



BODYCOPY

Body Copy | teks lengkap yang berisi informasi detail mengenai isi
iklan.



BODYCOPY

Ibarat toko, judul adalah pintunya, sub judul adalah etalasenya, dan
bodycopy adalah pramuniaga yang mampu menjelaskan lengkap
serta meyakinkan pembeli akan sesuatu yang akan dibelinya.

Humor  

Pemanfaatan bunyi kata

Syair

Permainan kata

Pengulangan



BODYCOPY
Ibarat toko, judul adalah pintunya, sub judul adalah etalasenya, dan
bodycopy adalah pramuniaga yang mampu menjelaskan lengkap serta
meyakinkan pembeli akan sesuatu yang akan dibelinya.

Narasi

Prestise

Gambar dan keterangan

Monolog

Tipuan

Testimoni



BODYCOPY



TAGLINE [slogan]

Tagline [slogan] | motto, kalimat identik yang selalu mengikuti
iklan. Slogan haruslah mudah diingat. Sering kali muncul
berdekatan dengan logo, Misal : juara sepatu juara, segar ceria
lotte



TAGLINE [slogan]



IMAGE [illustrasi]

Image | gambar yang dipakai dalam iklan. Berisi foto model,
produk atau gambar-gambar yang menarik perhatian.



IMAGE [illustrasi]



MANDATORIES [baseline / signature]

Mandatories | Unsur yang berisi nama penyelenggara / alamat
perusahaan / distributor / produsen. Bagian ini dimuat sebagai
bentuk tanggung jawab terhadap isi iklan. Jika ada pertanyaan
maupun komplain sehubungan dengan materi iklan, maka
pembaca dapat menghubungi alamat tersebut.



MANDATORIES [baseline / signature]



DISCLAIMER

Disclaimer| Sangkalan, penolakan, pernyataan khusus tertentu
untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan (contoh : isi
diluar tanggung jawab percetakan, selama persediaan masih ada,
harga dapat berubah sewaktu-waktu, dll)



DISCLAIMER



Apakah semua iklan Cetak
Harus mengandung semua elemen tersebut?



IMAGE

LOGO

HEADLINE/SLOGAN?



Ada satu hal lagi sebagai alternatif di dalam membuat layout 
iklan agar mampu menarik perhatian khalayak, adalah dengan 

menggunakan white space atau ruang kosong. 







terima kasih


