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ABSTRAK 

Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Upaya Pencegahan Penuaan Dini Pada 

Wanita Usia Muda 

Emira Shofia 156010036 

Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Seni  dan Sastra 

Universitas Pasundan Bandung 

 Penuaan dini adalah proses penuaan kulit yang lebih cepat dari waktunya. 

Penuaan dini bisa terjadi pada siapa saja Proses degeneratif terjadi lebih cepat 

pada kulit yang terlalu sering terpapar sinar ultraviolet. Proses penuaan biasanya 

ditandai dengan munculnya garis-garis halus atau keriput wajah. Namun proses 

penuaan sendiri merupakan proses yang lebih kompleks daripada hanya sekedar 

keriput wajah. Penuan kulit biasanya mulai terlihat ketika memasuki usia sekitar 

30-an. Namun nyatanya banyak sekali terjadi pada wanita di Bandung menyadari 

adanya penuaan dini pada usia 20-an. Kulit merupakan “selimut” yang metupi 

permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai 

macam gangguan dan rangsangan luar. Dan kulit juga merupakan bagian yang 

menutupi seluruh tubuh, terletak paling luar dan mempunyai permukaan yang 

paling luas oleh karena itu, kondisi kulit yang pertama dipandang dan dilihat 

orang lain. Faktor dari penuan dini salah satunya kurangnya merawat kulit pada 

usia dini, kondisi lingkungan yang tidak seperti dulu lagi karena pemanasan 

global dan atmosfer yang semakin menipis, membuat kulit lebih rentan terkenan 

efek buruk polusi, radikal bebas dan paparan sinar matahari, sehingga penuaanpun 

bisa terjadi lebih awal bahkan sebelum seseorang itu menyadarinya. Maka dari itu 

pentingnya merawat kulit pada wajah sejak usia dini. Dalam mendukung 

kebersihan dan kesehatan kulit, dapat menjadi salah satu upaya untuk memelihara, 

merawat dan mempertahankan kondisi kulit. Dengan ini, kebersihan dan 

kesehatan kulit dapat terjaga sehingga kulit dapat terjaga sehingga kulit dapat 

terlihat sehat. 

Kata Kunci: Kampanye Sosial, Pencegahan, Penuaan dini, wajah, Wanita Usia 

Muda 
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ABSTRACT 

Designing of Social Campaign Regarding The Effort of Premature Aging 

Prevention in Young Woman  

Emira Shofia 156010036 

Visual Communication Design Program Studies, Faculty of Arts and Literature,  

Pasundan University 

Premature aging is the process of aging skin faster than time. Premature aging 

can happen to anyone Degenerative processes occur more quickly on skin that is 

too often exposed to ultraviolet light. The aging process is usually characterized 

by the appearance of fine lines or facial wrinkles. But the aging process itself is a 

more complex process than just facial wrinkles. Penuan skin usually begins to 

look when entering the age of around 30s. But in fact a lot happens in women in 

Bandung aware of premature aging in their 20s. The skin is a "blanket" which 

covers the surface of the body and has the main function as a protector from a 

variety of disturbances and external stimuli. And the skin is also the part that 

covers the entire body, is located at the outermost and has the broadest surface, 

therefore, the condition of the skin is first seen and seen by others. One of the 

factors of early aging is the lack of caring for the skin at an early age, 

environmental conditions that are not what they used to be due to global warming 

and the thinning atmosphere, making the skin more susceptible to the adverse 

effects of pollution, free radicals and sun exposure, so that even aging can occur 

more early before someone even noticed. Therefore the importance of caring for 

the skin on the face from an early age. In supporting cleanliness and skin health, 

can be one of the efforts to nourish, care for and maintain skin conditions. With 

this, cleanliness and healthy skin can be maintained so that the skin can be 

maintained so that the skin can look healthy. 

Keywords: Social Campaign, Prevent, Premature Aging, Face, Healthy, Young 

Women. 

 

  



 

 

v                                     Universitas Pasundan 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur Penulis limpahkan kehadirat Allah SWT, karena atas pertolongan- 

Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan penulisan ini . Tak lupa sholawat serta 
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