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Kata Pengantar

Periklanan di Ruang Publik dalam Perspektif 
Etika Lingkungan

Fajar Junaedi
(dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

penulis dan peneliti sport communication, pengurus pusat Asosiasi Pendidikan 
Tinggi Ilmu Komunikasi – ASPIKOM dan Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah – APIK PTM)

Yogyakarta dikenal sebagai kota destinasi wisata, kota budaya dan 
kota pendidikan. Salah satu yang menarik wisatawan ke Yogyakarta 
adalah bangunan cagar budaya (heritage) yang tetap terjaga kelestariannya. 
Sayangnya, keelokan bangunan kuno di kota ini acapkali terhalang oleh 
baliho iklan di berbagai sudut kota, dari ukuran kecil yang dipaku dipohon 
sampai dengan baliho raksasa dengan tiang besinya yang juga berukuran 
besar. Pesona wisata Yogyakarta pun berkurang eloknya karena iklan 
luar ruang yang dipasang tanpa mengindahkan aspek estetika, bahkan 
mengabaikan Etika Pariwara Indonesia (EPI).

Umumnya iklan luar ruang dipasang di lokasi yang strategis, seperti 
persimpangan jalan dan jalan raya yang ramai. Harapan pemasang 
iklannya, tentu saja adalah mendapatkan terpaan yang tinggi kepada 
publik, sehingga produk barang dan jasa yang diiklankan laku di pasar.

Iklan adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk 
mempersuasi publik agar mengkonsumsi barang atau jasa yang 
diiklankan. Untuk mempersuasi, iklan harus mampu memikat publik 
agar memperhatikan pesan iklannya. Namun, alih-alih memikat 
publik, iklan luar ruang di Yogyakarta justru menjadi gangguan (noise) 
di ruang publik.  Alih-alih dilihat oleh publik, iklan luar ruang yang 
mengganggu publik hanya akan diabaikan oleh publik.

Iklan luar ruang seharusnya menjadi bagian dari arsitektur kota 
yang menambah keindahan kota, apalagi bagi kota turisme seperti 
Yogyakarta. Lebih dari sekadar pesan iklannya, media beriklan pun 
adalah pesan itu sendiri. Artinya, bentuk media periklanan seharusnya 
menjadi sesuatu yang estetis sehingga menarik minat publik untuk 
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melihat iklan. Untuk menjadi estetis, kreativitas menjadi aspek penting, 
demikian pula dengan etika. Memasang iklan dengan memaku di 
pohon misalnya, tentu adalah perbuatan yang melanggar etika pariwara 
dan sekaligus juga tidak sejalan dengan etika lingkungan.

Etika lingkungan dapat diartikan sebagai dasar moralitas yang 
memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku 
atau memilih tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala 
sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sebagai kesatuan pendukung 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta 
makluk hidup lainnya.  Dengan demikian bagaimana selama ini kita 
bersikap dan memperlakukan lingkungan adalah merupakan pencerminan 
dari etika mana yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari (Purwanto 
dalam Ridwan, 2011 : 64).

Etika lingkungan yang baik dapat menjadikan perilaku kita 
semakin arif dan ramah terhadap lingkungan. Sebaliknya, etika yang 
salah dapat menciptakan malapetaka bagi kehidupan manusia, karena 
manusia cenderung bersikap dan berbuat yang dapat merusak habibat 
kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya 
masalah lingkungan yang kita hadapi sekarang, maka jalan yang terbaik 
untuk mengatasinya adalah melengkapi kemampuan teknologi yang 
semakin canggih dengan meningkatkan kearifan (Ridwan, 2011:64).

Teknologi periklanan sebenarnya semakin canggih. Kemajuan 
internet telah menempatkan iklan digital ke posisi yang semakin maju, 
menggeser periklanan konvensional. Belanja iklan di media cetak (koran, 
majalah dan tabloid) menyusut, seiring pergeseran belanja iklan ke media 
digital. Beberapa koran, majalah dan tabloid bahkan harus menutup edisi 
cetaknya, setelah turunnya oplah dan iklan yang masuk. Iklan di radio dan 
televisi juga mengalami nasib serupa. Video on demand  yang difasilitasi 
teknologi internet menggerus belanja iklan di radio dan televisi.

Dalam iklan luar ruang, secara teknologi kondisinya sebenarnya 
hampir sama. Videotron adalah salah satu media periklanan luar ruang 
yang mengusung teknologi terkini dengan pemanfaatan teknologi light 
emitting diode (LED) yang ramah lingkungan. Dengan videotron, iklan luar 
griya bisa ditampilkan dengan dinamis dalam bentuk video sehingga lebih 
menarik mata publik. Pemanfaatan videotron juga lebih ramah lingkungan 
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karena dengan videotron, satu papan iklan bisa digunakan untuk berbagai 
produk periklanan. Bandingkan dengan papan baliho konvensional yang 
hanya bisa memuat satu iklan dalam satu periode waktu yang sama.

Sayangnya, pemanfaatan videotron belum begitu populer di 
Indonesia, apalagi di Yogyakarta. Biro iklan yang bergerak pada iklan luar 
ruang masih memilih untuk menggunakan iklan luar ruang konvensional, 
sebagaimana yang terlihat dari baliho ukuran raksasa yang terpasang di 
berbagai sudut kota. Pemerintah kota, sebagai pihak yang paling berwenang 
dalam pengelolaan tata ruang, sepertinya masih terlalu permisif pada iklan 
luar ruang yang melanggar etika. Memang, satuan polisi pamong praja 
secara rutin melakukan penertiban iklan luar ruang yang dipasang secara 
liar. Namun penertiban ini agaknya lebih dikarenakan pemasang iklan 
liar tidak membayar biaya retribusi kepada pemerintah. Sebaliknya, iklan 
baliho berukuran besar dibiarkan saja karena dianggap sudah membayar 
retribusi.

Persoalannya bukan sekadar retribusi yang didapatkan pemasang 
iklan yang berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
namun ada etika lingkungan yang harus dijaga. Alih-alih dipenuhi dengan 
tiang-tiang baliho iklan raksasa, alangkah eloknya jika cukup satu tiang 
videotron di satu lokasi. Ruang publik yang telah bersih dari tiang-tiang 
baliho raksasa bisa dibangun taman kota, sehingga kota menjadi lebih 
hijau dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tata kelola seperti ini, tentu saja perlu political will 
dari berbagai pihak. Pertama, peraturan periklanan di tingkat daerah yang 
disusun dengan mempertimbangkan beragam aspek secara komprehensif, 
dengan salah satunya adalah aspek etika lingkungan. Kedua, biro iklan 
seharusnya sudah menggeser layanan iklan luar ruang dari format 
konvensional menjadi format digital. Ketiga, pemasang iklan sebaiknya 
mulai memilih beriklan di media iklan digital yang ramah lingkungan. 
Keempat, pekerja kreatif periklanan menyajikan pesan iklan secara kreatif 
dalam format digital. Perubahan paradigma pada keempat ranah ini akan 
mendorong perubahan pada iklan luar ruang yang lebih kreatif, estetis dan 
beretika.

Yogyakarta, 27 Maret 2018 
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Beriklan di Media Baru 
dengan Mentalitas Tidak Baru

(Pelanggaran EPI pada Iklan Peninggi Badan 
di Youtube)

Aditya Novan Fathurrahman

Tinggi sudah pasti menjadi impian semua orang. Terlebih lagi 
mereka yang ingin mendaftar menjadi pramugari/a, tentara, paskibra, 
model, atlit, polisi, pilot, dan sebagainya. Tinggi menjadi syarat wajib 
dan pertama yang harus dipenuhi untuk bisa lolos tes pendaftaran. 
Selain itu, dalam pergaulan tinggi juga merupakan hal yang lumayan 
penting untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Dengan 
tuntutan seperti itu, banyak orang yang berusaha agar mendapatkan 
tinggi badan yang maksimal, baik dengan berolahraga, terapi tinggi, 
mengkonsumsi makanan yang sehat, buah-buahan, bahkan obat-
obatan tradisional hingga modern. 

Di Indonesia sendiri, su dah 
banyak produk obat-obatan peninggi 
yang memiliki kandungan kalsium, zinc, 
dan sebagainya yang di yakini berkhasiat 
untuk me ningkatkan tinggi badan. Baik 
itu pengobatan tradisional maupun 
dengan suplemen yang berbentuk 
kapsul atau bubuk. Untuk memasarkan 
produknya, brand-brand pe ninggi badan 
tentunya meng gunakan iklan sebagai 
cara promosi paling jitu dan cepat. 
Namun sayangnya iklan yang mereka 
gunakan banyak sekali mengandung unsur yang melanggar Etika Pariwara 
Indonesia. Tidak terkecuali untuk produk peninggi badan dari Tiens. 

Peninggi badan Tiens merupakan salah satu produk peninggi badan 
yang gencar sekali beriklan di Indonesia, baik itu di media sosial Instagram 
maupun Youtube dengan melalui reseller atau agen-agen resmi mereka. 

Gambar 1.1 
Paket peninggi badan Tiens
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Instagram dan Youtube merupakan dua platform sosial media yang 
termasuk dalam media baru. Perbedaannya dengan media yang lama 
adalah the first media age menekankan pada siaran (broadcast) sedangkan 
the second media age lebih menekankan pada jejaring (networks). Kedua 
pandangan tersebut merupakan pendekatan interaksi sosial dan pendekatan 
integrasi sosial (Littlejohn dan Foss dalam Junaedi, 2011:19)

Walau bagaimanapun cara penjualan dan promosi mereka termasuk 
dalam wilayah internet marketing, yaitu sebuah cara melakukan marketing 
melalui internet dan memiliki tujuan tertentu. Pada masa sekarang, 
tentunya internet marketing menjadi salah satu solusi untuk promosi yang 
murah, mudah dan efisien guna mengenalkan produk maupun sekedar 
untuk menjaga konsistensi brand.

Menurut Jane dan Betsy, internet marketing merupakan sebuah proses 
untuk membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan atau 
pembeli melalui fasilitas-fasilitas online yang menjembatani pertukaran 
sesuatu, baik itu gagasan, produk, maupun pelayanan yang bertujuan untuk 
memuaskan dua belah pihak. Dengan begitu, proses pemasaran maupun 
periklanan sebuah produk atau brand tidak boleh mengandung unsur 
penipuan atau apapun yang dapat merugikan salah satu pihak (Jane dan 
Betsy dalam Rafl, 2009: 4).

Gambar 1.2
4 Penggunaan Kata Superlatif pada Iklan Peninggi Badan Tiens
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Sebagai contoh kasus adalah iklan peninggi badan Tiens di atas. Para 
agen dari Tiens mencoba mengiklankan produk mereka melalui media 
Youtube berupa video tentang produk mereka. Pada bagian tertentu 
dalam video, terdapat beberapa gambar seperti di atas, yang menampilkan 
penggunaan kata superlatif berawalan ter-, dalam hal ini mereka 
menggunakan kata terbaik. Penggunaan kata superlatif, baik itu “paling”, 
“nomor satu”, “top”, maupun kata-kata berawalan ter- dan atau bermakna 
sama, dilarang digunakan dalam mengiklankan sebuah produk atau jasa. 
Hal ini dijelaskan dalam EPI mengenai tata krama bahasa, tepatnya pada 
poin 1.2.2.  

Gambar 1.3
Penggunaan anjuran laboratorium

Gambar di atas merupakan iklan lain dari peninggi badan 
Tiens. Pada iklan ini mereka memperagakan sebuah uji laboratorium 
terhadap produk mereka, apakah aman dikonsumsi atau tidak. Di akhir 
video, sang laboratoris memberikan rekomendasi dan seolah-olah ikut 
mempromosikan produk peninggi badan dari Tiens tersebut. Ini jelas 
tidak sesuai dengan EPI pada point 2.3.4 yang berbunyi; Iklan tidak 
boleh menggambarkan atau menimbulkan kesan pemberian anjuran, 
rekomendasi, atau keterangan tentang penggunaan obat tertentu oleh 
profesi kesehatan seperti dokter, perawat, farmasis, laboratoris, dan 
pihak-pihak yang mewakili profesi kesehatan, beserta segala atribut, 
maupun yang  berkonotasi profesi kesehatan. 

Iklan di atas juga melanggar poin EPI yang lainnya yaitu poin 
3.5.1 tentang tenaga profesional. Dimana sebuah iklan obat-obatan 
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(baik obat-obatan bebas maupun tradisional), alat-alat kesehatan, 
kosmetika, perbekalan kesehatan rumah-tangga serta makanan dan 
minuman tidak boleh menggunakan tenaga profesional, identitas, atau 
segala atribut profesi, baik secara jelas maupun tersamar. Bahkan juga 
melanggar Undang-undang Periklanan Pasal 17 ayat 1 (C), (D), dan 
(F) yang menjelaskan bahwa iklan dilarang memuat informasi yang 
keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa, iklan 
harus memuat informasi tentang resiko pemakaian brand dan atau 
jasa, iklan juga dilarang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai periklanan, dalam hal ini EPI.

Iklan yang baik adalah iklan yang mematuhi Etika Pariwara 
Indonesia. Namun sayangnya kebanyakan orang beriklan hanya 
mementingkan kepentingan finansial, tanpa memperhatikan apakah 
iklan yang mereka buat sudah memenuhi standar etika yang ada atau 
belum. Etika dalam beriklan mencerminkan bagaimana etika sebuah 
brand. Jika sebuah brand memiliki etika yang baik, maka iklan-iklan 
yang mereka produksi sudah tentu saja akan mematuhi etika dimana 
iklan itu akan dipublikasikan.

Sebenarnya setiap media pasti memiliki ketentuan tertentu bagi 
para pengguna nya. Baik media baru maupun lama, untuk kepentingan 
sehari-hari ataupun untuk pemasaran sebuah produk. Seperti yang 
diungkapkan Joseph dan Robert; Kadang-kadang mungkin tampak 
bahwa internet tidak memiliki aturan, tetapi itu tidak benar. Sebagian 
besar penyedia internet memiliki kode etik di bawah beranda mereka 
berupa “Acceptable Uses” atau “User Policy”. Ini adalah pedoman, bukan 
hukum, tetapi hukuman karena tidak mematuhi mereka dapat menjadi 
pengguna internet berat yang setara dengan “kematian”: penghentian 
akun (Joseph dan Robert, 2000: 275). 

Mungkin itu hanya sebuah panduan, bukan merupakan sebuah 
hukum, tapi pelanggaran yang berlebihan akan menyebabkan pengguna 
tidak lagi dapat mengakses akunnya di media tersebut. Ini berlaku 
bagi iklan maupun kiriman lainnya yang mendapat report karena 
telah mengganggu atau menyakiti satu pihak ataupun kelompok. Oleh 
karena itu, jika ingin beriklan ada baiknya tetaplah patuhi peraturan 
dan etika yang ada, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 
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Bagaimanapun juga iklan yang kita buat menjunjung tinggi nilai 
kejujuran dan tidak mengandung nilai kebohongan ataupun penipuan. 
Kebenaran dari suatu peristiwa tidak dapat diraih jika kita melihatnya 
dengan mata kepala kita sendiri. Gambar-gambar yang disajikan dalam 
suatu berita, situasi terkini atau konteks dokumenter secara tradisional 
memiliki jenis otoritas khusus ini. Kita percaya bahwa apa yang kita 
lihat benar. Namun tata bahasa gambar, dan khususnya televisi, semua 
diambil dengan kecerdasan dan beberapa trik. Foto-foto secara teratur 
dipangkas, dokumenter menggunakan rekonstruksi dan program 
berita menggunakan pengambilan gambar politisi yang mengangguk. 
Teknologi digital telah membuatnya lebih mudah untuk memanipulasi 
teks dan gambar; internet telah membuatnya lebih mudah untuk 
menikmati kepalsuan yang bahkan lebih canggih (Karen, 2003: 54).
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Calon Smartphone Sejuta Umat di Indonesia

Andi Arinal Haq

Periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan 
perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli 
sasaran dan masyarakat. Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari 
kehidupan industri modern. Kehidupan dunia modern saat ini sangat 
tergantung pada iklan.

Tanpa iklan para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual 
produknya, sedangkan disisi lain para pembeli tidak akan memiliki 
informasi yang memadai mengenai produk barang dan jasa yang tersedia 
di pasar. Apabila hal itu terjadi maka industri dan perekonomian modern 
pasti akan lumpuh. Apabila sebuah perusahaan ingin mempertahankan 
tingkat keuntungannya, maka ia harus melangsungkan kegiatan periklanan 
secara memadai dan terus-menerus.

Peranan periklanan dalam pemasaran suatu produk adalah untuk 
membangun kesadaran (awareness) terhadap keberadaan produk yang 
di tawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang produk yang di-
tawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli dan menggunakan 
produk tersebut dan untuk membedakan diri perusahaan satu dengan 
perusahaan yang lainnya.

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada 
informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang 
disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan 
yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian 
(Tjiptono, 2005: 226). Dalam hal ini, periklanan merupakan salah 
satu bentuk promosi yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan 
dalam hal memperkenalkan atau mempromosikan produknya kepada 
khalayak konsumen. Iklan dilakukan melalui sebuah media yang 
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memberikan sebuah pesan yang menawarkan suatu produk agar 
konsumen tertarik untuk mengkonsumsinya. Melalui iklan, semua 
hal yang dilakukan merupakan bentuk pernyataan secara nonpersonal 
untuk mempromosikan atau memberikan informasi tentang 
keunggulan dan keuntungan suatu produk dalam bentuk berbayar.

Inti dari periklanan itu sendiri merupakan suatu alat yang 
digunakan oleh pembeli atau penjual, setiap orang termasuk lembaga 
non laba atau dengan kata lain, periklanan dapat dipandang sebagai 
kegiatan pemasaran kepada suatu kelompok masyarakat baik secara 
lisan maupun dengan penglihatan suatu produk, jasa atau ide.

Dalam merancang sebuah kampanye iklan, perlu dilakukan 
mengenai apa yang akan diupayakan untuk disampaikan oleh iklan 
tentang merek produk agar pesan tersampaikan dengan baik. untuk 
mengembangkan satu strategi pesan, menurut Kotler dan Keller 
(Molan, 2007: 246), para pengiklan harus menempuh tiga langkah, 
yaitu: Pertama, Evaluasi dan pemilihan pesan. Untuk mendapatkan 
sebuah posisi merek yang tinggi, terlebih dahulu pengiklan harus 
melakukan sebuah riset dalam menempatkan daya tarik mana yang 
baik pada sasaran audiens. Setelah itu, mereka harus menentukan 
pemilihan pesan yang menarik yang penyampaian pesannya dapat 
diterima dengan cepat dan mudah diingat oleh konsumen. Kedua, 
Pengembangan dan pelaksanaan yang kreatif. Dampak iklan tidak 
hanya pada apa yang dikatakan, melainkan tentang bagaimana 
dikatakan. Ketiga, Tanggung jawab sosial. Pengiklan dan agen-agen 
iklannya harus memastikan bahwa iklan tidak akan melampaui norma 
sosial dan hukum. Setiap perusahaan harus menghindari iklan yang 
tidak benar dan menyesatkan terhadap pihak-pihak tertentu. Selain 
itu, pengiklan juga harus berhati-hati dalam pemilihan kata untuk 
tidak menyakiti hati kelompok etnik, minoritas ras, atau kelompok 
kepentingan khusus.

Dalam pelaksanaan sebuah iklan, terdapat beberapa etika 
yang perlu diketahui sebelum melakukan periklanan. Hal tersebut 
dilakukan agar para pengiklan tidak semena-mena menciptakan 
sebuah iklan yang dapat melanggar norma-norma sosial. Apabila 
pengiklan tidak mematuhi peraturan yang sudah ada, maka mereka 
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akan mendapatkan sebuah sangsi (hukum) sesuai dengan pelanggaran 
apa yang dilakukan.  Etika periklanan dapat dilihat dari Etika 
Pariwara Indonesia (EPI). Salah satu isi dari banyaknya etika dalam 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) adalah dapat dilihat sebagai berikut: 
Pertama, Segi bahasa yaitu iklan harus disajikan dalam bahasa yang 
bisa dipahami oleh khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan 
persandian (enkripsi) yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari 
yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. Maksudnya 
adalah seorang pengiklan harus menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan tidak menggunakan 
bahasa yang bersifat menyinggung pihak-pihak tertentu. Kedua, 
Perlindungan hak-hak pribadi, dimana iklan tidak boleh menampilkan 
atau melibatkan seseorang tanpa terlebih dahulu memperoleh 
persetujuan dari yang bersangkutan, kecuali dalam penampilan yang 
bersifat missal, atau sekadar sebagai latar, sepanjang penampilan 
tersebut tidak merugikan yang bersangkutan. Maksudnya adalah 
sebuah iklan dalam menampilakan atau melibatkan seseorang atau 
kelompok tertentu terlebih dahulu harus memiliki persetujuan dari 
pihak agar nantinya tidak menimbulkan sebuah permasalahan atau hal 
yang menyinggung perasaan dari pihak bersangkutan.

Dalam penerapan ini, sangat jelas bahwa iklan tidak boleh 
menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan masyarakat. Ada 
tiga asas umum dalam Tata Krama Periklanan (dalam Budi 2004: 
152), yaitu: Pertama, Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak 
bertentangan dari hukum yang berlaku. Kedua, Iklan tidak boleh 
menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara, agama, 
susila, adat, budaya, suku, dan golongan. Ketiga, Iklan harus dijiwai 
oleh asas persaingan yang sehat.

Kali ini, kita akan mengulik pelanggaran Etika Pariwara Indonesia 
(EPI) dari iklan Xiaomi Redmi 5A yang menggemparkan pasar 
smartphone di Indonesia, dengan tagline “Smartphone terbaik di 
kelasnya”. Produk ini rilis di kuartal pertama pasar gawai Indonesia 
yang dibanderol dengan harga Rp. 999.000,-.

Xiaomi Redmi 5A hadir dengan spesifikasi yang cukup mempuni 
di kelas entry level smartphone, dimana para vendor lain di spesifikasi 
yang sama membandrol smartphone-nya di harga 1 jutaan hingga 
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mencapai 2 jutaan. Tapi, di dalam marketing penjualan smartphone-
nya, Xiaomi mengusung tagline yang mampu membuat pesaingnya 
kocar-kacir, dikarenakan Xiaomi menilai bahwa Redmi 5A adalah 
smartphone terbaik di kelasnya. Dalam hal ini, Xiaomi  melanggar Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) tentang tata krama dalam isi iklan, pasal 1.2 
ayat 1.2.2 yang berbunyi : Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata 
superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata-kata berawalan 
“ter”, dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan 
keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan penyataan 
tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.

Gambar 1.4
Iklan Xiaomi Redmi 5A menggunakan kalimat “Smartphone terbaik di kelasnya”

Selain itu, ada kejanggalan pada penjualan Xiaomi Redmi 5A ini, 
selain pada tagline-nya juga pada sisi pemasaran. Hal ini dilakukan 
pada saat launching mereka yang menghadirkan beberapa reviewer 
gawai dan memberikan masing-masing satu smartphone kepada semua 
tamu undangan. Selain itu, Xiaomi melakukan kerjasama dengan 
beberapa marketplace untuk memesarkan produknya ini. Contohnya 
Lazada, yang menerapkan sistem flash sale dengan waktu yang telah 
ditentukan. Tapi, beberapa konsumen tidak dapat membeli produk 
ini karena alasan stok habis. Apakah ini cuman trik untuk menarik 
konsumen atau memang stok habis di masa flash sale.



12 |  Pengabdi Epi
(Epi sebagai Pedoman Periklanan Indonesia) 

Pelanggaran EPI pada Iklan Online Shop 
di Instagram

Anindya Dianinta Mayasari

New media atau media baru adalah media yang terbentuk dari 
interaksi antara manusia dengan komputer dan internet secara 
khususnya. Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai media 
baru adalah digital, dan memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, 
bersifat jaringan, padat, interaktif dan tidak memihak. Ada beberapa 
macam-macam media baru yaitu berupa internet, website, permainan 
komputer, komputer multimedia, CD-ROMS, dan DVD. Banyak 
manfaat yang terdapat di dalam media baru seperti mudahnya dalam 
berkomunikasi dalam jarak yang jauh sekalipun, sebagai media dalam 
berbisnis, sebagai media untuk mencari informasi, dan sebagai media 
hiburan. Namun juga terdapat dampak negatif dari media baru yaitu 
seperti rasa kecenderungan ingin mengakses secara terus menerus 
dan menimbulkan rasa ketagihan. Lalu penyalahgunaan untuk aksi 
kejahatan, maupun membuka situs-situs yang dilarang dan lain 
sebagainya.

Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia 
yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lainnya.  Terdapat 
beberapa manfaat dari internet yaitu menambah wawasan dan 
pengetahuan, komunikasi menjadi lebih cepat, mudahnya berbelanja di 
internet, berbagi apapun menjadi mudah, sebagai wahana hiburan dan 
lain sebagainya. Dengan menggunakan internet, kita dapat mengakses 
apa saja. Termasuk mengakses media sosial. Media sosial yaitu sarana 
untuk pergaulan sosial yang dilakukan secara online melalui jaringan 
internet. Jenis-jenis dari media sosial yaitu seperti Instagram, Facebook, 
Twitter, Blog, Path, dan lain-lain. Namun saat ini media sosial yang 
sedang popular adalah Instagram. 
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Instagram adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk membagi 
foto dan video. Pada tahun 2017 Indonesia tercatat memiliki 45 juta 
pengguna aktif Instagram. Pengguna aktif Instagram terdiri dari 
semua kalangan, anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah 
berumur menggunakan Instagram. Mudahnya cara menggunakan 
Instagram membuat orang-orang tertarik untuk memiliki aplikasi 
tersebut. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari Instagram yaitu 
seperti menambah relasi pertemanan, menambah wawasan dan 
informasi yang sebelumnya belum kita ketahui, mengasah seni fotografi, 
dan sebagai sarana untuk berbisnis online. Saat ini tujuan orang-orang 
menggunakan Instagram tidak hanya untuk membagikan foto maupun 
video saja namun juga untuk ladang mencari uang. 

Semakin banyak orang yang menyadari bahwa Instagram 
merupakan alat promosi yang sangat ampuh. Kecenderungan 
para pengguna internet ialah lebih tertarik pada bahasa visual. 
Nah, dibandingkan dengan media sosial lainnya, Instagram lebih 
memaksimalkan fiturnya untuk komunikasi melalui gambar atau foto. 
Ketika bahasa visual mendominasi dunia internet, dari situlah para 
pelaku bisnis bisa memanfaatkan peluang ini. Saat bermain Instagram 
kita pasti banyak menjumpai akun online shop dari berbagai jenis 
kategori. Gaya-gaya promosi yang dilakukan oleh para pengguna 
akun online shop pun bermacam-macam. Ada yang menggunakan 
foto disertai caption yang berupa kalimat untuk meyakinkan orang 
yang membacanya, ada yang menggunakan video berupa promosi dan 
hasil testimoni, dan ada juga yang menggunakan jasa artis maupun 
selebgram (orang yang terkenal di Instagram) untuk mempromosikan 
barang yang mereka jual. 

Sering kita jumpai dan kita temukan akun online shop yang 
mempromosikan produk mereka melalui media foto maupun video di 
Instagram yang disertai caption berlebihan dalam mempromosikannya. 
Kalimat yang di gunakan dalam mempromosikan produk mereka 
terkadang belum jelas kebenarannya dan terkadang belum bisa kita 
buktikan. Penggunaan kata untuk mempromosikan produk yang 
mereka jual yang menurut saya terlalu berlebihan bisa kita lihat pada 
akun instagram yang saya temukan yaitu seperti berikut.
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Gambar 1.5
Akun online shop yang bernama @fairnpink_official yang menjual produk berupa body 
lotion. Akun Instagram tersebut memiliki jumlah follower sebanyak 255 ribu. Caption 
yang digunakan dalam mempromosikan produk tersebut terlihat begitu berlebihan.

Saat ini, banyak orang-orang yang lebih tertarik membeli barang-
barang melalui online shop, khususnya para wanita. Barang yang 
mereka beli di online shop bisa berupa produk kecantikan, pakaian, 
sepatu, dan lain-lain. Bisa kita lihat salah satu contoh akun online shop 
di atas yang  bernama @fairnpink_official merupakan akun online shop 
yang menjual beberapa produk kecantikan salah satunya berupa body 
lotion. Caption yang bertuliskan “(LANGSUNG PUTIH MERONA) 
setelah oles langsung putih, bagus banget untuk memutihkan kulit 
gosong, ketiak, dan selangkangan! Pesan di DM @fairnpink_official 
atau hub 081514541311 (SMS/WA)” melanggar EPI (Etika Pariwara 
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Indonesia). Karena pemilihan kalimat yang terlalu berlebihan di dalam 
mempromosikan produknya dan hasil dari produk yang belum tentu 
kebenarannya. 

Hal tersebut melanggar Etika Pariwara Indonesia yang berbunyi 
“Iklan tidak boleh menjanjikan hasil mutlak seketika, jika ternyata 
penggunaannya harus dilakukan secara teratur dan terus menurus” 
dan juga “iklan tidak boleh menawarkan hasil yang sebenarnya berada 
di luar kemampuan produk kosmetika”. Caption yang digunakan 
dalam mempromosikan produk tersebut pun tergolong Hiperbolisasi, 
Hiperbolisasi ialah teknik menampilkan pesan periklanan yang dengan 
sengaja melebih-lebihkan, sehingga membuat sesuatu pesan atau adegan 
pesan periklanan tampil jauh melampaui ambang penalaran atau akal 
sehat. Teknik ini kadang digunakan untuk menciptakan keunikan, humor, 
atau sekadar sebagai unsur penarik perhatian. Di dalam Etika Pariwara 
Indonesia dijelaskan bahwa kosmetika tidak boleh diiklankan seolah-olah 
dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dan metabolisme tubuh, Kosmetika 
yang mengandung bahan yang tidak jelas kegunaannya tidak boleh 
diiklankan yang menyatakan kegunaan dari bahan tersebut.

Di dalam Undang-undang terdapat beberapa hal tentang 
Perlindungan Konsumen yaitu pasal 4(c) No. 8 tahun 1999 yang 
mengatur bahwa “Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang atau jasa merupakan hak konsumen” dan 
Pasal 7(b) No. 8 Tahun 1999 masih tentang Perlindungan Konsumen 
yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha mempunyai kewajiban 
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Dalam kegiatan periklanan 
terdapat pedoman yang berisi beberapa larangan bagi pelaku usaha 
yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1999 pasal 8 mengatur “Larangan 
bagi pelaku usaha dalam iklan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan 
dalam iklan, larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak 
benar dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen”. Di Undang- 
undang No. 8 tahun 1999 pasal 17 juga disebutkan bahwa pelaku usaha 
periklanan dilarang memproduksi iklan yang “Mengelabuhi konsumen 
mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan 
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atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa” 
lalu ada juga “Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat 
mengenai barang dan atau jasa”. Di dalam Undang-undang No. 8 tahun 
1999 pasal 4 juga menjelaskan tentang hak konsumen yaitu ”Hak atas 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 
atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan 
barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya 
atas barang dan atau jasa yang digunakan, hak untuk diperlakukan 
atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak 
untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila 
barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya”.

Terdapat beberapa teori-teori tentang media baru yaitu seperti 
buku yang berjudul Periklanan Sebuah Pendekatan Praktis bahwa 
media baru berakar pada digitalisasi dan virtualisasi (Lister et al, 
2003). Kunci dari konsep media baru adalah digitalisasi. Digitalisasi 
merupakan sebuah proses input data yang kemudian dirubah dalam 
bentuk data digital seperti data online, cakram digital, atau drive 
memory (Lister et al, 2003). Lalu di dalam buku yang berjudul New 
Media dan Arus Demokratisasi dijelaskan tentang teori media baru 
yaitu, media baru merupakan produk konvergensi berbagai teknologi 
media yang telah ada. M. Poster (1999) menyatakan bahwa internet 
sebagai media melampaui batas-batas model media cetak dan 
siarannya memungkinkan many to many conversation, resepsi, alterasi 
dan redistribusi objek kultural secara simultan, mendislokasi tindak 
komunikatif dari batas-batas bangsa. Memberikan kontak global yang 
seketika itu juga (dalam Nimmo, 2005: 138). Kehadiran media baru atau 
internet telah merevolusi komunikasi manusia di dunia ini. Dengan 
kehadiran internet tersebut, apa yang telah dikatakan oleh Mashall 
Mcluhan (1964) menjadi kenyataan, yaitu dunia menjadi global village. 
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Jurus Jitu Pangkas Lemak

Annisa Putri Arifin

Saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Banyak 
media baru yang berkembang saat ini seperti Internet, Facebook, Twitter, 
dan Instagram. Media sosial merupakan media secara online yang bisa 
digunakan siapapun, kapanpun dan dimanapun kita berada. Selama masih 
ada koneksi internet yang mendukung, maka media sosial bisa kita gunakan. 
Zaman sekarang semua orang tidak bisa terlepas dari yang namanya media 
sosial. Instagram merupakan salah satu bentuk media sosial yang digunakan 
untuk mengkoleksi foto, mengelola foto, mengedit foto, memberi efek filter 
pada foto dan membagikan foto tersebut kesemua orang. Namun Instagram 
belakangan ini beralih tidak hanya untuk membagikan foto atau video 
yang diunggah tetapi juga sebagai ajang jual beli. Sekarang sudah banyak 
kita menjumpai di media sosial pengguna akun yang menjadikan akun 
pribadinya tidak hanya membagikan foto atau video pribadinya melainkan 
untuk mengunggah foto barang dagangannya.

Promosi melalui iklan dan penjualan personal sangat bergantung 
pada jenis pasar yang menjadi sasaran, dan bahkan dua perusahaan 
yang sejenispun memiliki strategi promosi yang berbeda. Perusahaan-
perusahaan yang berada pada industri yang sejenis pun memiliki 
penekanan berbeda dari cara mereka beriklan atau melakukan 
promosi penjualan. Penjualan barang dan jasa secara langsung direct 
selling melalui internet dinamakan dengan istilah e-commerce. Banyak 
perusahaan saat ini yang menyediakan fasilitas penjualan produknya 
secara online selain melalui cara konvensional yaitu melalui jaringan 
distribusi pemasaran, namun dewasa ini tidak sedikit yang hanya 
menjual produknya melalui internet (Morissan, 2010: 336). Lewat 
Instagram, iklan yang ingin dipublikasikan itu akan sampai ke para 
konsumen hanya dalam hitungan detik sudah dapat dilihat oleh banyak 
orang di berbagai belahan dunia.



18 |  Pengabdi Epi
(Epi sebagai Pedoman Periklanan Indonesia) 

Sekarang era media baru, dimana ciri media baru adalah media 
cenderung terintegrasi satu sama lain dengan dasar teknologi yang 
sama. Apa sebenarnya media baru itu, Flew (2002) menjelaskan 
bahwa media baru adalah bentuk isi media yang terkombinasikan dan 
terintegrasikan dalam bentuk data, teks, atau citra dalam segala jenisnya, 
yang kemudian dipasarkan dalam format digital, dan menaikan 
distribusinya melalui jaringan. Media baru bukan hanya berkutat pada 
teknologi perangkatnya, namun juga budaya organisasi di dalamnya 
serta budaya penggunannya. Periklanan sudah masuk pada era baru 
yakni era media baru, hal tersebut terbukti oleh naiknya belanja iklan 
untuk media online. Namun bukan berarti naiknya belanja iklan media 
online membuat periklanan media tradisional semakin ditinggalkan. 
Walaupun kita sudah masuk di era baru media massa, namun secara 
mendasar tidak ada perubahan yang signifikan pada perubahan belanja 
iklan pada media tradisional sekarang ini. Media tradisional dianggap 
masih layak dan strategis sebagai media periklanan utama untuk saat 
ini (Muktaf, 2015:143).

Tampil sempurna dihadapan orang banyak merupakan impian 
semua orang. Maka sudah sewajarnya jika orang lebih menomorsatukan 
penampilan. Penampilan dan gaya hidup menjadi tolak ukur kepercayaan 
diri. Banyak orang yang berusaha agar penampilannya terlihat sempurna 
dimata orang lain. Identitas dan image yang terbentuk adalah hal yang 
sangat penting karena itu bagian dari penampilan kita sendiri.

Ditambah lagi sekarang Indonesia kini tengah dilanda demam Korea 
Selatan yang mana segala bentuk hiburan yang ada di Korea Selatan 
masuk ke negara kita. Standar kecantikan orang Korea Selatan bisa kita 
lihat tentunya dari para pemain drama dan juga para selebritinya. Mereka 
memiliki kulit putih dan mempunyai tubuh yang ramping. Sehingga 
banyak orang berbondong-bondong melakukan diet. Alasan seseorang 
melakukan diet karena ingin merubah penampilan. Kesibukan dan juga 
aktivitas tinggi pada masyarakat yang tinggal di perkotaan menuntut 
gaya hidup yang serba cepat dan instan. Diet menjadi jalan utama untuk 
mempunyai tubuh langsing. Bagi mereka yang tidak ingin susah-susah 
untuk melakukat program diet saat ini banyak obat diet yang menjadi 
alternatifnya. Para penjual obat diet menggunakan momen tersebut 
untuk menjajakan dagangannya. Beredarlah produk-produk obat diet, 
yang dapat menurunkan berat badan secara langsung atau instan. Di 
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sinilah media dapat mempermainkan perannya untuk memanfaatkan dan 
mempengaruhi para konsumennya. Maka kita sudah tak heran apabila 
jumlah peminat yang tergiur dengan hasilnya untuk mempunyai tubuh 
langsing yang dijanjikan dalam obat tersebut.

Gambar 1.6
Penawaran obat diet untuk menurunkan   

berat badan hingga 1-10 kg dalam 
beberapa minggu

Gambar 1.7
Penawaran obat diet untuk menurunkan 

berat badan 8 kg dalam satu bulan

Gambar 1.8
Penawaran obat diet supaya hasil langsing 

dengan cepat, aman dan mudah

 Gambar 1.9
Penawaran obat diet yang pasti 

menurunkan berat badan hingga 2-5 kg
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Seperti pada gambar 1.6 di-upload pada 14 Maret 2018, gambar 1.7 
pada 24 Maret 2018, dan gambar 1.9 pada 15 Maret 2018, ketiga iklan 
tersebut sama-sama menjanjikan hasil penurunan berat badan yang 
sudah bisa diprediksi. Menurut Etika Pariwara Indonesia (EPI) Pasal 
9 Ayat 1 (k) bahwa dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-
olah mengandung sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.  
Bahasa iklan tidak boleh mengumbar janji yang konsumen belum tahu 
akan kebenaran dari hasil produk tersebut.

Iklan obat diet gambar 1.8 yang diunggah di Instagram pada tanggal 
16 Maret 2018, merupakan obat pelangsing yang menggunakan kata-
kata seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek 
sampingan tanpa keterangan yang lengkap. Di iklan ini telah melanggar 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) karena dalam iklan ini menggunakan 
kata-kata yang berlebihan, seperti langsing, cepat, aman, dan mudah. 
Ini melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI) Pasal 9 Ayat 1 (j) dan (k) 
yang berbunyi pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau 
seolah-olah barang dan atau jasa tersebut telah mendapatakan dan atau 
memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan 
tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu, menggunakan kata-kata 
yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung 
risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.

Penulis naskah harus hati-hati agar deskripsi yang ditulisnya benar-
benar tepat dan sepenuhnya mudah dipahami sehingga khalayak dapat 
dengan mudah menyerap atau menerima informasi yang diberikan (Jefkins, 
1996:343). Sekaligus ada pada Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen pasal 10 (c) yang berbunyi pelaku usaha dalam 
menawarkan, mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan 
yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, 
hak, atau ganti rugi suatu barang dan atau jasa. Para penjual dilarang untuk 
memberikan jaminan yang belum tentu keberhasilannya dan belum dapat 
dibuktikan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2017 tentang 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Bagian Keempat Kewenangan 
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Pasal 4 (a), (b), dan (c) dalam melaksanakan tugas pengawasan 
obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
mempunyai kewenangan menerbitkan izin edar produk dan sertifikat 
sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat 
dan mutu, serta penguji obat dan makanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, melakukan intelijen dan penyidikan 
di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pemberian sanksi administratif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat-obat 
yang ada di iklan tersebut tidaklah terdaftar pada Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) sehingga obat diet ini dapat digolongkan 
dalam kategori obat ilegal karena tidak memiliki izin edar dan tidak 
teregistrasi dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Yang 
dimaksudkan ilegal di sini adalah tidak sah menurut hukum.

Kesehatan sangat penting bagi semua manusia di dunia. Jika terjadi 
penjualan obat-obatan ilegal dan banyak yang mengkonsumsi obat tersebut 
maka diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pihak 
yang mengkonsumsi obat-obatan ilegal tersebut. Dapat dihubungkan 
dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan Bagian Kesatu Hak Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang 
mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya 
di bidang kesehatan, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, dan setiap 
orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri 
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam 
Pasal 28H Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan”. Berdasarkan pada Undang-undang yang ada pelaku usaha 
periklanan seharusnya bisa mematuhi dan mentaati mengenai tata cara 
periklanan yang ada di Indonesia, yang sebenarnya dapat dijadikan 
pedoman untuk membuat dan memproduksi iklan yang bermanfaat, 
juga tidak merugikan masyarakat karena berusaha baik dalam 
memproduksi iklan yang bisa memberikan informasi benar dan jujur.
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Iklan Media Baru yang Tidak Baru

Bagas Wikantyasa

Media massa sekarang tak hanya terbatas pada media cetak, 
televisi, maupun radio. Dengan didukung perkembangan teknologi, 
media massa mengalami konvergensi ke media yang kita sebut media 
baru atau New Media. Media online atau new media adalah sebutan 
umum untuk sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis 
telekomunikasi dan multimedia (Siregar, 2005: 20). Bisa dibilang, 
media baru merupakan media yang paling dekat dengan masyarakat. 
Hanya dengan menggunakan satu perangkat yang terkoneksi dengan 
internet, pengguna dapat mendapat segala sesuatu yang dipunyai 
media konvensional. Salah satu contohnya adalah berita, jika dulu ingin 
mencari berita kita harus merogoh kocek setiap ingin membeli koran 
atau majalah itupun hanya mendapat satu jenis koran atau majalah saja, 
jika kita ingin membaca berita dari penerbit lain mau tidak mau harus 
merogoh dompet lagi. Sedangkan jika menggunakan internet kita 
dapat mengakses berita apa saja yang terdapat dalam setiap situs berita 
tanpa harus merogoh dompet begitu dalam, hanya modal perangkat 
dan datang ke wifi corner pun kita bisa mendapat informasi yang kita 
dapatkan. 

Pengguna internet Indonesia pun menanjak tajam dari tahun 2012 
ke tahun 2013 dari angka 63 juta jiwa menjadi 82 juta jiwa. Sejak tahun 
tersebut peningkatan pengguna internet meningkat tajam hingga  pada 
tahun 2017 menginjak pada angka 143.3 juta jiwa yang berarti terjadi 
peningkatan dua kali lipat dibanding tahun 2012. Berkaitan dengan hal 
pada paragraf sebelumnya, ternyata dari 20 situs teratas yang diakses 
oleh masyarakat Indonesia 10 diantaranya adalah situs penyedia 
informasi maupun berita.
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Gambar 1.10
20 Website teratas yang sering dikunjungi pengguna internet Indonesia

Selain informasi bagi publik secara umum, pemasangan iklan pada 
situs penyedia informasi menjadi hal yang favorit. Menurut Moriarty (dalam 
Muktaf, 2015: 4) Periklanan adalah sebagai bentuk komunikasi berbayar 
yang menggunakan media interaktif untuk menjangkau audiensi yang luas 
dalam rangka mengubungkan sponsor yang jelas dengan membeli (audiensi 
sasaran) dan memberikan informasi tentang produk (barang, jasa dan 
gagasan). Pada situs-situs di atas misalnya, selain konten utama, pemasangan 
iklan banner, ataupun jenis iklan website jenis yang lain seringkali ditemui di 
sela-sela artikel. Dalam membaca satu artikel saja sudah menghabiskan 2-5 
menit, di tengah bagian artikel pun bisa ditambahkan iklan sehingga mau 
tidak mau pembaca melihat iklan tersebut. Di salah satu situs informasi 
yaitu detik.com biaya yang dibayarkan untuk mengiklan juga tergolong 
murah, mulai dari Rp 500.000,- saja, padahal detik.com berada di peringkat 
lima situs web yang paling dikunjungi pengguna internet Indonesia dan 
dilihat kurang lebih 70 juta pembaca situs detik.com.

Karena harganya yang sangat murah bagi perusahaan besar, maka 
perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba untuk beriklan di website. 
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Tetapi sayangnya perusahaan yang beriklan idak memperhatikan 
aturan-aturan yang ada di Etika Pariwara Indonesia (EPI). Padahal EPI 
bisa dikatakan wajib bagi pengiklan agar tahu mana saja yang boleh 
dan tidak boleh ditayangkan dalam iklan.

Gambar 1.11
Contoh banner iklan yang berada di situs penyedia informasi yang melanggar EPI

Penggunaan kata terbaik, terlaris, terbukti, dan the best pada 
keempat iklan tersebut jelas melanggar Etika Pariwara Indonesia. Seperti 
yang tertulis pada  tata krama Etika Pariwara Indonesia poin 1.2.2 yang 
berbunyi: Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti 
“paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata-kata berawalan “ter”, dan/atau yang 
bermakna sama tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang 
harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait 
atau sumber yang otentik. Dari keempat iklan media online tersebut hanya 
menggunakan kata superlatif, tanpa ada bukti bahwa mereka lebih baik 
dibanding produk-produk sejenis. Walaupun pelanggaran tersebut bisa 
dibilang simpel, namun merek besar seperti blibli.com dan tribun.com 
pun masuk ke dalam daftar di atas.
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Selain melanggar hukum EPI, keempat iklan di atas juga melanggar 
Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999, Tentang 
Perlindungan Konsumen pada pasal 17 ayat 1 (f) yang mengatur 
bahwa Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 
melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai periklanan. Pada undang-undang di atas sudah jelas 
tertera kata-kata dilanggar memproduksi iklan yang melanggar etika 
periklanan. Seyogyanya para pengiklan ini juga turut memperhatikan 
hukum-hukum dalam beriklan, bukan hanya meliarkan ide dan agar 
menelurkan iklan yang dianggap keren.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Louis Alvin Day (2006:457) yang 
mengutip American Advertising Federation: Advertising Principles of 
American Business bahwa iklan harus mengungkapkan kebenaran dan 
mengungkapkan fakta yang penting. Penghilangan kebenaran akan 
menyesatkan publik. Maka dari itu iklan yang ditampilkan harus benar 
adanya, tanpa adanya klaim sepihak bahwa merek yang mereka punya 
lebih baik daripada yang lain ataupun melebihkan-lebihkan apa yang 
ada. Jika dilihat dari keempat contoh iklan yang melanggar iklan di atas 
mengklaim produk mereka sendiri lebih dibanding dengan pesaing 
mereka dengan penggunaan superlatif yang ditulis tanpa menunjukkan 
bukti dari survei atau data apapun yang valid.

Begitu juga dengan dengan W. Richard Whitaker (2004:116) yang 
mengatakan untuk menghindari bahasa yang tinggi atau  menggunakan 
kata-kata yang ditinggikan agar terdengar lebih mengesankan 
daripada fakta yang sebenarnya. Yang dimaksud oleh Whitaker adalah 
penggunaan kata-kata superlatif yang tidak memiliki bukti dari 
manapun agar terlihat lebih dibanding merek atau produk lain.

Berangkat dari hal itu, iklan seharusnya berpatokan kepada 
EPI agar tidak timbul kesalahpahaman pada konsumen. Jadi, dalam 
beriklan, pengiklan tidak hanya meliarkan ide-idenya tetapi juga 
memperhatikan pakem-pakem untuk beriklan. Bukan menakut-nakuti, 
tetapi lebih tepatnya mengingatkan kepada seluruh pengiklan agar 
iklan tidak hanya indah tetapi juga tidak melanggar etika periklanan.



26 |  Pengabdi Epi
(Epi sebagai Pedoman Periklanan Indonesia) 

Masalah Baru dalam Media Baru

Mohammad Syaiful Junianto

Perkembangan media saat ini bisa dibilang sudah semakin maju. 
Media saat ini membuat segalanya menjadi mudah, apalagi dengan 
munculnya media baru yang berbasis online yang memudahkan segala 
pengguna untuk mengakses hal-hal yang diperlukan oleh pengguna. 
Media baru yang berbasis online ini dimanfaatkan untuk oleh segala 
kalangan. Para pelaku periklanan dalam arti agensi memanfaatkan 
moment ini sebagai ladang mereka untuk mengiklankan produk-
produk para kliennya. Internet salah satu  dari dampak dari Media 
Baru (New Media) yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Internet 
merupakan saran orang-orang untuk mengakses atau mencari apapun 
diseluruh dunia. Dengan kemudahan yang diberikan Internet ini maka 
tak ayal bila Internet digunakan sebagai sarana multimedia yang dapat 
mencukupi kebutuhan khalayak saat ini. 

Media baru berakar pada digitalisasi dan virtualisasi. Kunci dari 
konsep media baru adalah digitalisasi. Pemahaman tentang digitalisasi 
seringkali merujuk pada penggunaan teknologi computer, atau 
semacam pengertian atas kontra terhadap sesuatu yang bersifat “analog”. 
Digitalisasi merupakan sebuah proses input data yang kemudian 
dirubah dalam bentuk data numerik. Pemahaman tentang digitalisasi 
seringkali dipermudah dengan gambaran bentuk data analog, seperti 
foto, diagram, video, dan sebagainya yang dirubah dalam bentuk data 
digital seperti data online, cakram digital, atau drive memory (Lister et 
al dalam Muktaf, 2014: 13)

Seiring perkembangannya yang sangat cepat, media baru 
mempunyai beberapa ciri yang menjadikannya ciri khas tersendiri. 
Interaktif adalah salah satu ciri khas media baru yang membuatnya 
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berbeda dari pada media lama. Media baru membuat penggunanya 
dapat melakukan timbal balik, berbeda dengan media lama yang 
penggunanya passif tidak bisa memberi timbal balik secara langsung. 
Keaktifan pengguna dalam media baru membuat para pengguna bisa 
mengkritik dan memberi saran untuk konten yang ditampilkan dalam 
media baru. Dalam media baru, pengguna mempunyai kekuasaan 
untuk melakukan semacam ikatan dengan teks media, lebih mandiri 
dalam menjalin relasi dengan sumber pengetahuan, lebih individual 
dalam penggunaan media, dan pilihan pengguna yang lebih besar 
(Muktaf, 2014: 13)

Dalam perkembangan di dunia iklan, internet juga dimanfaatkan 
untuk mengiklankan produk agar produk dapat dipasarkan secara 
meluas keseluruh penjuru dunia dan dapat menarik konsumen agar 
menggunakan produk yang diiklankan ini. Dalam sejarahnya, internet 
adalah salah satu media menguntungkan untuk mengiklankan suatu 
Produk. Pada tahun 1996, America Online membuka sebuah jendela 
non-komersial terakhir di ruang maya (cyberspace) dengan menjadikan 
ruang-ruang chat publiknya terbuka bagi para pengiklan. Iklan-iklan 
ini berotasi setiap menit, muncul di sudut kanan atas layar. Setelah itu, 
periklanan Internet bagi konsumen mencapai pendapatan total $544,8 
juta melalui iklan banner, iklan antara, dan pensponsoran pada tahun 
1997, sebuah peningkatan 147,1% dibandingkan tahun sebelumnya. 
Angka Intermedia Advertising Solutions ini tidak memasukkan 
pendapatan dari penyusunan daftar, direktori online, dan ruang 
penjualan yang ketika dijumlahkan, menggelembungkan pendapatan 
tahun 1997 menjadi $906,5 juta (Bruce Horovitz dalam Monle Lee, 
2011:381). 

McLuhan menyatakan bahwa kita memiliki hubungan yang 
bersifat simbiosis dengan teknologi yang menggunakan media; kita 
menciptakan teknologi, dan sebagai gantinya teknologi menciptakan 
kembali diri kita. Media elektronik telah mengubah masyarakat 
secara radikal; masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang 
menggunakan media dan ketertiban sosial suatu masyarakat didasarkan 
pada kemampuannya untuk menghadapi teknologi tersebut. Khalayak 
dalam teori McLuhan memiliki kemampuan untuk memiliki 
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kemampuan untuk menjadi aktif: “Saat ini, elektronik dan otomatisasi 
mengharuskan semua orang menyesuaikan diri terhadap lingkungan 
global yang membentang luas seakan lingkungan ini merupakan kota 
kecil kediamannya” (McLuhan dan Fiore, dalam Primada Qurrota 
Ayun dkk, 2014: 34)

Banyak bagian dari Internet yang dimanfaatkan oleh pengiklan 
untuk mengiklankan produk-produk kliennya salah satunya Social 
Media. Media sosial di sini salah satunya adalah YouTube. YouTube 
memungkinan konsumen untuk mengakses video-video yang ingin 
ditonton olehnya. Dengan kemajuan yang saat ini terjadi, iklan-
iklan bisa diselipkan sebelum video mulai. Iklan ini muncul disetiap 
video yang ingin pengguna tonton, kategori iklan yang muncul akan 
sesuai dengan video yang di-play oleh pengguna agar iklan tersebut 
sesuai sasaran. Salah satunya adalah iklan game, iklan game biasanya 
muncul di video-video yang berkonten hiburan, karena pada video 
yang berkonten hiburan para penontonnya notabene adalah target dari 
perusahaan game tersebut.  Target dari pengiklan game biasanya adalah 
anak-anak dan para gamers, maka dari itu iklan game diposisikan pada 
video-video yang berkonten hiburan agar sesuai dengan target sasaran 
dari iklan tersebut. Iklan pada dasarnya untuk mempromosikan 
yang dibuat oleh produsen agar dapat diterima dan digunakan oleh 
konsumen. Maka dari itu iklan sangat penting peranannya untuk 
sebuah produk yang ingin dipasarkan dan ingin dapat diterima oleh 
pasaran. Di samping itu, para pengiklan juga harus patuh terhadap 
aturan-aturan yang sudah dibuat agar iklan tersebut tidak diblokir dan 
bisa ditayangkan di media. Dalam kaitannya dengan iklan, EPI (Etika 
Pariwara Indonesia) adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh 
pengiklan atau agensi periklanan agar iklannya tidak sembarangan, 
sesuai dengan norma-norma yang dan sesuai dengan etika yang ada 
di masyarakat. EPI dibuat oleh Dewan Periklanan Indonesia untuk 
mengontrol iklan-iklan yang beredar agar tidak menyalahi aturan dan 
untuk meningkatkan kualitas periklanan di Indonesia. Namun dalam 
peredarannya, iklan masih banyak yang melanggar poin-poin dalam 
EPI. Hal ini yang membuat industri periklanan saat ini terlihat tidak 
berkualitas.
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Warship adalah salah satu game yang menggunakan cara ini, yaitu 
mengiklankan game tersebut melalui iklan di Youtube. Game berbasis 
strategi ini menyuguhkan situasi peperangan yang lokasinya di laut 
dengan menggunakan kapal perang. Game yang berasal dari negara 
Korea Selatan ini dibuat oleh perusahaan Joycity. Didalam iklannya 
yang muncul di Youtube, game ini berdurasi 43 detik dan menampilkan 
adegan peperangan antara kapal satu dengan kapal yang lainnya. Karena 
iklan game-nya yang isinya peperangan membuat daya tarik tersendiri 
untuk menggaet pengguna Youtube agar memainkan game tersebut. 
Dalam salah satu adegannya ada menampilkan adegan kekerasan yang 
tidak boleh ditampilkan dalam suatu iklan. 

Gambar 1.12
Iklan Game Warship (Youtube), game peperangan antar kapal di lautan yang luas, yang 

bisa dimainkan di smartphone

Game Warship menampilkan iklan dimana ada cuplikan yang 
menyuguhkan  konten peperangan dimana itu adalah konten yang 
berbau negatif dan tidak diperbolehkan oleh Etika Pariwara Indonesia 
(EPI). Hal itu diatur penuh oleh EPI pasal 1 ayat 1.28, poin 1.28.2, 
dimana iklan harus mendukung terciptanya perilaku yang positif, 
seperti persahabatan, toleransi, tidak stereotyping dan sejenisnya. 
Adegan tersebut dapat mempengaruhi kondisi emosional anak yang 
masih labil dan dapat menimbulkan rasa perpecahan dalam emosi 
penggunanya.
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Gambar 1.13
Iklan Ragnarok Online (Youtube), game petualangan untuk membunuh monster-

monster dan mendapatkan exp untuk menaikkan level

Iklan yang lainnya adalah iklan Ragnarok Online, iklan berdurasi 
1 menit 5 detik ini menampilkan karakter yang dapat dibuat oleh 
pengguna dan melakukan petualangan, game ini dibuat oleh 
Gravindo yaitu developer game yang berasal dari Indonesia.  Iklan 
ini mempunyai sasaran yaitu notabene anak-anak, karena game ini 
dikategorikan adalah game action. Dalam kaitannya dengan EPI, iklan 
ini menampilkan adegan dimana karakter yang dibuat oleh pengguna 
sedang  kekerasan yang jelas itu sudah melanggar poin-poin dalam 
Etika Parawira Indonesia Pasal 1 Ayat 1.9, yang dimana iklan tidak boleh 
menampilkan adegan kekerasan yang merangsang, atau mendorong, 
ataupun memberi kesan membenarkan tindakan kekerasan.
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Merebaknya Kebebasan Beriklan dalam Situs 
Website Streaming Anime

Dhiramatri Anindina Putri

Anime merupakan tontonan ringan yang banyak digemari anak-
anak sampai orang dewasa. Karakter yang lucu, menggemaskan, 
hingga unik membawa ciri khas tokoh disetiap judul animenya. Anime 
menurut kamus istilah Televisi dan Film yaitu animasi khas Jepang 
dengan gambar berwarna-warni menampilkan tokoh-tokoh dalam 
berbagai macam lokasi dan cerita. Anime sendiri adalah kata serapan 
dari bahasa Inggris yaitu Animation. Anime yang dikenal sejak abad 
ke 19 ini memiliki banyak genre layaknya film pada umumnya. Seperti 
action, horror, echi, romantic, hentai, fantasy, comedy, harem, musical, 
mystery, mecha, sport, thriller, shoujo, dan masih banyak lagi genre 
lainnya. Siapa yang tidak mengenal Naruto Shippuden, salah satu anime 
terkenal dan terlaris di dunia. Ada pula One Piece yang episodenya 
hingga saat ini belum selesai. Bagi para pecinta anime, yang biasanya 
disebut Otaku ini tentu menonton anime dengan berbagai media.

Media yang lebih mudah diakses bagi kaum Otaku yaitu media 
online dengan situs website penyedia streaming dan download gratis. 
Kemudahan mengakses tanpa batas usia tentu sesuatu yang harus 
diwaspadai. Maraknya situs website streaming gratis tentu dimanfaatkan 
secara komersial untuk menyebarkan iklan. Contoh website streaming 
anime yang bertaburan iklan seperti animeindo.co, nonton.mobi, 
anime21.co, dan animeindo.net. Puluhan hingga ratusan judul anime 
yang disediakan tentu menarik penonton anime untuk mengakses 
situs-situs website tersebut. Tanpa pengawasan dan kebebasan iklan 
yang ditayangkan tentu banyak iklan yang melanggar Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). Iklan yang mendominasi dalam situs website streaming 
Anime ini adalah iklan judi. Padahal penonton Anime ada yang 
berusia muda bahkan tergolong dibawah umur. Jika anak dibawah 
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umur tanpa pengawasan orang tua bisa bebas mengakses iklan yang 
dijumpai sangat mengancam keingintahuan anak yang berakibat pada 
aksi yang dilakukan untuk membuka situs iklan hingga ketagihan 
judi. Belum lagi iklan yang ditayangkan bersifat pornografi, gambar 
iklan tidak pantas. Kata-kata kepercayaan yang dijanjikan pun dapat 
mempengaruhi penonton, padahal iklan judi tersebut tidak terjamin 
bukti dan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Tata cara beriklan memiliki pedoman yaitu Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) yang dikaji dan diawasi oleh Dewan Periklanan 
Indonesia (DPI). Etika Pariwara Indonesia ialah ketentuan-ketentuan 
normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah 
disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi 
dan lembaga pengembannya.

Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat 
atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan 
hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat atau 
kelompok masyarakat. Ini berarti Etika berhubungan dengan nilai-nilai, 
tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan 
yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu 
generasi ke generasi yang lain (Sony, 1998:14). Sedangkan periklanan 
sendiri ialah seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, 
pelaksanaan, penyampaian, dan umpan balik dari pesan komunikasi 
pemasaran.

Website memiliki jenis tujuan internet sebagai komunikasi, salah 
satunya menciptakan kesadaran dan percobaan produk. Iklan kadang 
lebih bermanfaat menciptakan kesadaran  terhadap organisasi atau 
perusahaan, sekaligus menciptakan kesadaran bagi barang atau jasa 
yang dihasikan perusahaan. Perusahaan  menyediakan potongan 
harga atau kupon ataupun iming-iming lainnya. Upaya mendorong 
konsumen untuk mencoba produk dapat pula dilakukan melalui 
iklan internet yang tampil pada berbagai situs web. Penampilan iklan 
suatu produk yang muncul diberbagai situs web ini seringkali berhasil 
menarik pengunjung untuk mengklik dan masuk ke situs website 
perusahaan pembuat produk bersangkutan dan melakukan pembelian 
(Morissan, 2010:322-323). Website inilah yang disebut New Media.
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Media baru (new media) adalah istilah yang dimaksudkan untu 
mencakup kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi 
informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Karakteristik new media 
yaitu dapat diubah (edit), bersifat jaringan, padat, interaktif dan bersifat 
user generated content. User generated content adalah konten atau isi 
artikel dalam internet yang ditulis oleh khalayak umum, menandakan 
bahwa konten atau isi artikel dalam internet tidak lagi hanya dapat 
dimonopoli oleh pihak berkepentingan namun dapat diunggah oleh 
semua internet user (Solomon, 2011: 22). Contoh new media seperti 
internet, website, komputer multimedia, permainan komputer dan 
lainnya yang bersifat media baru bukan media kovensional seperti 
televisi, koran, majalah yang berbasis kertas. 

Dalam website streaming anime animeindo.co, nonton.mobi, anime21.
co, dan animeindo.net ini tanpa seleksi iklan yang ketat, banyak iklan yang 
melanggar peraturan Etika Pariwara Indonesia (EPI). Seperti pasal 1 ayat 
2.2 yang menyebutkan “Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif 
seperti “paling”, “nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan “ter“, dan/
atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat 
dipertanggungjawabkan.” Kemudian ada pula pasal 1 ayat 2.3 poin (e) yaitu 
Penggunaan kata ”satu-satunya”, ”hanya”, ”cuma”, atau yang bemakna sama 
tidak boleh digunakan, kecuali jika secara khas disertai dengan penjelasan 
yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal apa produk tersebut menjadi 
satu-satunya.” Pelanggaran pornografi dalam pasal 1  ayat 26 yang berbunyi 
“Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk 
dan dengan cara apa pun.”

Jika dibandingkan dengan hukum di Inggris. Dalam Hukum dan 
Etika Periklanan di Inggris terdapat undang-undang tertulis. Undang-
undang perlindungan konsumen (Consumen Protection Act) 1987, 
dimana mengatur tentang kelayakan sebuah produk, perlindungan 
atas keselamatan konsumen, dan ancaman sanksi terhadap pengajuan 
daftar harga yang menyesatkan (Jefkins, 1996 : 338). Adapula undang-
undang Lotre dan Hiburan Judi (Lottreries and Amusement Act) 1976. 
Iklan yang berkaitan dengan penjualan promosi dalam pembagian 
hadiah melalui undian yang disebut lotre, harus dilakukan berdasarkan 
undang-undang ini, tidak ada kupon undian (lotre) yang dilakukan 
secara cuma-cuma melainkan apapun yang disebut lotre mengharuskan 
melakukan pembelian kupon atau tiket (Jefkins, 1996: 340-341).
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Melihat aturan etika periklanan Indonesia maupun di luar negeri 
(Inggris), hal ini menunjukkan hukum dan etika periklanan dibentuk 
untuk melindungi konsumen dari tindakan penipuan. Meskipun 
begitu aturan yang sudah tertulis dalam undang-undang tetap saja 
dilanggar. Berikut contoh Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dalam 
situs website streaming Anime :

Gambar 1.14  Pelanggaran EPI dalam 
website anime

Situs streaming anime : animeindo.co, 
iklan : BOSQQ. Gambar 1.15  Pelanggaran EPI dalam 

website anime
Situs streaming anime : animeindo.co, 

iklan : KOINLIVE.

Pelanggaran EPI dalam 
website streaming Anime yang 
pertama ada di Animeindo.co 
dalam gambar 1.14, 1.15, 1.16 
Bahkan dalam satu website ini 
ada 2 pelanggaran iklan yang me-
langgar pedoman EPI. Terdapat 
iklan judi BOSQQ me nunjukkan 
kata-kata super latif “ter-“ yaitu 
“ter-besar”. Adapula iklan judi lain 
KOINLIVE den gan penggunaan 
kata “hanya”. Serta penayangan iklan AGB melakukan banyak kata 
superlatif yaitu “ter-lengkap”. Padahal da lam EPI terdapat lara ngan 
penggunaan kata superlatif. Terlihat longgaran pengawasan iklan pada 
website Anime.co. Pelanggaran pasal 1 ayat 2.3 (e) dengan penggunaan 
kata “hanya” dan pasal 1 ayat 2.2 dengan penggunaan kata superlatif.

Gambar 1.16  Pelanggaran EPI dalam 
website anime

Situs streaming anime : animeindo.co, : 
iklan AGB
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Selanjutnya ada pelanggaran yang terdapat dalam situs website 
nonton.mobi. Dalam gambar 1.17 terdapat 4 iklan yang berjajar 
bersamaan dimana terlihat salah satunya iklan menunjukkan 
pelanggaran EPI. Dalam iklan IndoTogel menampilkan iklan judi 
dengan penggunaan kata superlatif “ter-”, “ter-besar” dan “ter-baik”. 
Hal ini telah melanggar peraturan iklan yang melanggar EPI seperti 
pasal 1 ayat 2.2 dengan penggunaan kata superlatif.

Gambar 1.17  Pelanggaran EPI dalam website anime
Situs streaming anime : nonton.mobi.

Anime21.co lebih banyak menampakkan iklan judi dibanding situs 
website streaming anime lainnya. Berjajar 12 iklan dalam 2 deretan (lihat 
gambar 1.18) ini menunjukkan beberapa pelanggaran EPI. Penggunaan 
kata superlatif “ter-“ juga dipergunakan yaitu “ter-besar” dan “ter-baik”. 
Dimana seperti iklan dalam website anime sebelumnya yang dibahas 
juga melanggar EPI pasal 1 ayat 2.2. Selain penggunaan suprlatif, ada 
pula gambar pornografi nampak jelas dalam iklan TOKETBRUTAL.
COM melangar pasal 1  ayat 26 tentang mengeksploitasi erotisme atau 
seksualitas. Diduga tidak ada seleksi periklanan dalam situs website ini 
karena banyaknya pelanggaran yang terlihat.

Gambar 1.18  Pelanggaran EPI dalam website anime
Situs streaming anime : anime21.co.
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Pembahasan terakhir website streaming Anime yaitu Animeindo.
net. Sama dengan situs-situs sebelumnya menunjukkan pelanggaran 
EPI. Gambar 1.19 terdapat penggunaan kata superlatif menjadi 
favorit iklan judi. Dalam pelanggaran iklan yang dibahas sebelumnya 
penggunaan kata superlatif ini berbeda yaitu penggunaan kata “paling” 
menunjukkan pelanggaran EPI pasal 1 ayat 2.2. Terlihat Kata “paling 
mudah” dalam iklan judi arena 99. Namun di sini iklan judi yang 
terlihat terbilang lebih sedikit daripada situs yang dibahas sebelumnya 
yaitu anime21.co, nonton.mobi, dan animeindo.co.

Gambar 1.19  Pelanggaran EPI dalam website anime
Situs streaming anime : animeindo.net

Perlu kesadaran dari pembuat iklan sendiri maupun media yang 
dijadikan perantara penyampaian iklan tentang aturan EPI yang 
seharusnya tidak dilanggar. Penyeleksian dan pembatasan penerbitan 
iklan dalam suatu website  sangat diperlukan. Namun maraknya iklan 
yang tanpa pengawasan tentu akan menurun ke iklan selanjutnya yang 
akan beredar. Etika Pariwara Indonesia (EPI) dibuat bukan untuk 
pembatasan atau pengengkangan dalam pembuatan iklan melainkan 
untuk perlindungan konsumen dan khalayak yang menonton iklan-
iklan tersebut.
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Pikat Memikat Produk Pemutih Wajah

Esti Prastiwi

Kecantikan mempunyai kekuatan tersendiri sebagai daya tarik 
wanita untuk memikat orang lain terutama pada kaum pria. Mempunyai 
kulit wajah yang putih, bersih, tidak berkomedo, tidak berjerawat, dan 
bercahaya adalah dambaan setiap wanita. Keberadaan klinik kecantikan 
pun sekarang sudah tersebar di setiap kota untuk memanjakan para 
konsumennya. Pada zaman modernisasi seperti saat ini, teknologi 
sangat berkembang dengan pesat. Kemunculan media interaktif bisa 
dikatakan sebagai struktur kedua dari karakteristik media baru. Di era 
media interaktif, khalayak dimungkinkan untuk melakukan umpan 
balik langsung dimana khalayak bisa menjadi konsumen dan saat itu 
juga menjadi produsen dari informasi (Nasrullah, 2014: 16).

Pesatnya perkembangan teknologi juga didukung dengan adanya 
Internet. Seseorang dapat menyebarluaskan informasi dengan sangat cepat 
ke seluruh dunia dalam hitungan waktu hanya beberapa menit saja. Internet 
telah menjadi media yang diperhitungkan untuk iklan dan promosi karena 
merupakan salah satu bentuk dari media baru (new media). Iklan merupakan 
salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling banyak dibahas 
orang, hal ini kemungkinan karena daya jangkauannya yang luas. Iklan 
juga menjadi instrumen promosi yang sangat penting, khususnya bagi 
perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang ditujukan kepada 
masyarakat luas (Morissan, 2010: 18). Iklan pun telah banyak dilirik sebagai 
salah satu cara yang efektif untuk memasarkan produk.

Saat ini banyak tersebar produk kecantikan seperti berbagai macam 
krim maupun masker pemutih wajah yang ditawarkan melalui promosi. 
Jenis promosi mempunyai gaya yang berbeda satu sama lain. Gaya yang 
berbeda inilah yang kemudian juga memperlihatkan kelebihan dalam 
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beriklan. Dengan iklan, pesan produk bisa ditawarkan kapan saja dan 
bisa berulang-ulang kali. Iklan juga bisa memberikan pesan dengan 
tujuan membandingkan produk dari kompetitor lain kepada khalayak 
targetnya. Target beriklan para penjual produk pemutih wajah adalah 
melalui sosial media. Sosial media adalah pemasaran langsung maupun 
tidak langsung menggunakan pendekatan media personal melalui 
akun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, BBM, Line, 
Youtube, dan sebagainya. Dengan sosial media, pendekatan yang 
dilakukan bisa dengan menggunakan pendekatan personal melalui 
para followers, informasi berantai melalui broadcast di media sosial, 
maupun interaksi dengan brand tersebut (Muktaf, 2015: 47). Dalam 
perdagangan kosmetik wajah, manfaat hadirnya media baru ini sangat 
dirasakan bagi siapa pun yang ingin mempromosikan produknya 
dengan cara mudah dan efisien serta hemat tenaga. 

Produk yang sering ditawarkan pada iklan kosmetik wajah ada 
yang terbuat dari campuran bahan kimia dan adapula yang dibuat 
dengan bahan alami atau lebih dikenal dengan produk organik. 
Biasanya para pedagang lebih sering mempromosikan produknya 
melalui online shop di Instagram namun ada juga yang membuat iklan 
sela. Iklan sela sendiri adalah iklan yang muncul ketika pengguna 
Internet sedang menunggu munculnya (proses download) ataupun saat 
pengguna sedang membaca isi suatu situs web di Internet. 

Seperti iklan sela yang muncul pada portal berita online Tribun tanggal 
14 Maret 2018 terdapat iklan masker pemutih wajah yang melanggar 
Etika Pariwara Indonesia (EPI). Iklan tersebut adalah iklan masker wajah 
organik Dewi Gandhalia. Dalam iklan masker ini banyak menggunakan 
kata-kata superlatif. Iklan ini juga mengklaim bahwa produknya tersebut 
menghasilkan produk perawatan yang sempurna, tidak menyebabkan 
iritasi, terjamin aman dan tanpa efek samping yang merugikan. Menurut 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) mengenai ketentuan tata krama isi 
iklan dalam penggunaan bahasa menyatakan bahwa iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, 
atau kata-kata berawalan “ter”, dan/atau yang bermakna sama, kecuali jika 
disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jelas bahwa 
iklan masker wajah organik Dewi Gandhalia ini melanggar Etika Pariwara 
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Indonesia (EPI) karena banyak menggunakan kata superlatif seperti “ter-
bukti” dan “ter-jamin”. Contoh-contoh pelanggaran tersebut dapat dilihat 
pada gambar berikut ini :            

Gambar 1.20
Penggunaan kata superlatif terbukti 

manfaat dan terjamin aman

Gambar 1.21
 Penawaran produk yang tepat dan aman 

serta sempurna

Gambar 1.22
Janji produk tidak menyebabkan iritasi dan efek samping
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Selain melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI) iklan masker 
wajah organik Dewi Gandhalia ini juga melanggar Undang-undang 
Republik Indonesia No.8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. 
Sebagai perbandingan dalam hukum dan etika periklanan di Inggris 
terdapat undang-undang tertulis yaitu Undang-undang  Perlindungan 
Konsumen (Consumen Protection Act) 1987, dimana mengatur 
tentang kelayakan sebuah produk, perlindungan atas keselamatan 
konsumen, dan ancaman sanksi terhadap pengajuan daftar harga yang 
menyesatkan. Maksud umum dari diberlakukannya Undang-undang 
ini adalah agar pemasok dan penjual menjual produk yang benar-benar 
aman dan tidak mengelabuhi konsumen (Jefkins, 1996: 338). 

Iklan masker wajah organik Dewi Gandhalia melanggar aturan 
Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat 1 (a), (j), 
(k) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak 
benar dan atau seolah–olah barang tersebut telah memenuhi dan atau 
memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya 
atau mode tertentu, karateristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. 
Disebutkan dalam iklan bahwa formula yang digunakan adalah turun 
temurun sejak jaman putri kerajaan padahal kita tidak tahu sejarah 
yang dimaksud berasal dari kerajaan mana. Selanjutnya menggunakan 
kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak 
mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang 
lengkap dan juga mengandung sesuatu yang mengandung janji yang 
belum pasti. 

Kedua pada situs jejaring sosial Instagram pada tanggal 17 Maret 
2018 terdapat iklan online shop produk krim wajah dengan akun @
pusat_macoraskincare. Sekali lagi, iklan krim wajah ini melanggar 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) dalam ketentuan tata krama isi iklan 
yaitu penggunaan kata “100%”, “murni”, “asli”, atau yang bermakna 
sama untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat 
mutu, dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Iklan krim wajah Macora Skincare jelas 
melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI) karena menyatakan 
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produknya “100%” halal dan aman serta “100%” menjamin alami 
tanpa ada keterangan bukti yang memperkuat.  Ditambah lagi dengan 
pencantuman lebel halal tanpa bukti keterangan dari Majelis Ulama 
Indonesia (MUI).

Gambar 1.23
Produk Macora Skincare 100% Halal dan Aman

Iklan krim wajah Macora Skincare ternyata juga melanggar aturan 
yang sama seperti iklan masker wajah organik Dewi Gandhalia yaitu 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang ada pada pasal 9 ayat 1 (j) yang berbunyi 
menggunakan kata-kata berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, 
tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang 
lengkap serta mengandung sesuatu yang mengandung janji yang belum 
pasti. Ditambah juga pelanggaran pada pasal 17 ayat 1 (a), (d), (f) yaitu 
mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan 
dan harga barang atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan 
barang maupun jasa. Disamping itu tidak memuat informasi mengenai 
risiko pemakaian barang atau jasa serta telah melanggar etika ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. 

Kedua iklan produk pemutih wajah masker organik Dewi 
Gandhalia dan krim wajah Macora Skincare telah melanggar 
SK Menteri Kesehatan RI No.386/Men.Kes/SKIV/1994 tentang 
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Pedoman Periklanan Alat Kesehatan, Kosmetika, dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga khususnya pedoman yang membahas 
tentang Kosmetika. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan bahwa 
kosmetika yang dibuat dengan bahan alami tertentu hanya dapat 
diiklankan mengandung bahan alami dimaksud. Pada kenyataannya 
iklan masker wajah organik Dewi Gandhalia dan iklan krim wajah 
Macora Skincare tidak mencantumkan atau menjelaskan bahan alami 
apa yang dimaksud dalam pembuatan masker organik Dewi Gandhalia 
dan krim wajah Macora Skincare. Jelaslah kedua iklan produk pemutih 
wajah ini bukan hanya melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI) tetapi 
juga melanggar berbagai etika dan regulasi lain. 

Kecantikan adalah anugerah Allah kepada wanita namun sekaligus 
ujian yang besar bagi wanita. Tidak jarang wanita rela mengeluarkan 
dana lebih demi tampil cantik. Agama tidak melarang, bahkan kita 
pun disuruh merawat anugerah yang satu ini. Sebagaimana Rasulullah 
Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: “Sesungguhnya Allah senang 
melihat atsar (bekas/wujud) nikmat-Nya pada hamba-Nya”, (HR.
Tirmidzi dari Abdullah bin Amr). Namun sangat disayangkan tidak 
sedikit wanita yang berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama 
demi sebuah kecantikan. 
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Judi Online Indonesia (JOIN)

Triana Amelya

New media atau media baru merupakan sebuah sarana perantara 
teknologi digital baru yang mempunyai karakteristik interaktif, dapat 
dimanipulasi, tidak memihak dan berupa jaringan. Adapaun macam-
macam dari media baru berupa internet, website, permainan komputer, 
komputer multimedia, CD-ROMS, dan DVD. Banyak manfaat 
yang didapatkan dengan adanya media baru ini contohnya seperti 
kemudahan komunikasi yang dapat diakses kapan saja dan dimana 
saja, membuka peluang usaha online, sebagai media hiburan dan lain 
sebagainya. Dibalik banyaknya manfaat dari media baru, terdapat pula 
dampak buruknya seperti rasa ketagihan yang membuat tidak ingin 
berhenti mengakses, terbukanya semua informasi sehingga dengan 
mudah dan diakses oleh orang jahat dan lain-lain.

Pada media baru khalayak tidak sekedar ditempatkan sebagai objek 
yang menjadi sasaran dari pesan. Khalayak dan perubahan teknologi 
media serta pemaknaan terhadap medium telah mempengaruhi peran 
khalayak untuk menjadi lebih interaktif terhadap pesan itu. Manovich 
menyodorkan terdapat dua tipologi untuk mendekati kata interactivity 
dalam persepsi media baru, yakni kedalam tipe “terbuka” (open) dan 
tipe “tertutup” (closed). Dalam tipe “terbuka” khalayak tidak sekedar 
disodorkan pilihan tetapi bisa menentukan cara mengakses media 
baru sesuai dengan apa yang diinginkan. Disamping itu tipe “tertutup” 
hanya membatasi khalayak untuk mengonsumsi media sesuai dengan 
struktuk atau pilihan yang sudah dibuat (Manovich dalam Nasrullah, 
2014: 14-15).

Penandaan bukti dari ciri adanya media baru itu dapat dilihat 
dari munculnya media siber atau dalam jaringan. Koneksi antar 
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jaringan melalui computer atau lebih populer disebut dengan internet 
memberikan pilihan bagi khalayak tidak hanya dalam mencari dan 
mengonsumsi informasi semata, tetapi khalayak juga bisa memproduksi 
informasi itu. Kondisi ini jelas berbeda dengan media pada umumnya, 
seperti koran, majalah, televisi dan radio yang memerlukan kehadiran 
khalayak pada saat itu juga untuk mengakses informasi dan membatasi 
khalayak untuk mengakses informasi yang telah dipublikasikan 
(Nasrullah, 2014:2).

Internet merupakan salah satu dari banyaknya jenis media 
baru yang saat ini sedang berkembang. Internet atau interconnection 
networking merupakan sebuah jaringan komunikasi yang dapat 
memudahkan pengguna untuk menghubungkan semua orang 
diberbagai belahan dunia dengan mudah, cepat dan praktis. Dibalik 
kemudahan mengakses internet, terdapat manfaat yang dirasakan, 
seperti komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah, menambah 
wawasan dan pengetahuan, memudahkan berbelanja barang apapun, 
memudahkan mencari lowongan, sebagai wahana hiburan dan masih 
banyak lagi. Internet merupakan jaringan global dan sebuah situs 
web dapat menjadi media promosi yang sangat efektif serta alat bantu 
pemasaran yang tangguh. Melakukan bisnis saat ini sulit berkembang 
tanpa memanfaatkan fasilitas internet seperti situs web dan e-mail. 
Melalui internet biaya-biaya seperti promosi dan komunikasi akan 
dapat ditekan secara efektif (Morissan, 2010:320).

Dengan menggunakan internet, kita dapat mengakses apa saja 
yang diinginkan seperti, menonton film melalui situs web atau biasa 
dikenal dengan streaming film, mengobrol tatap muka walau di daerah 
atau bahkan negara yang berbeda, mengirim dokumen penting, hingga 
melihat kegiatan artis-artis terkenal. Situs web yang digunakanpun 
beragam ada Youtube, Skype, Yahoo Mail, Gmail, dan berbagai macam 
situs streaming film. Situs web sendiri menawarkan banyak keuntungan 
bagi berbagai macam golongan pemakai, serta menawarkan berbagai 
macam manfaat. 

Karena semakin banyaknya situs web yang dengan mudah dapat 
diakses membuat peluang bagi para pengusaha untuk menaruh iklan-
iklannya di web-web yang telah tersedia. Iklan merupakan salah satu 
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bentuk promosi yang paling dikenal dan paling banyak dibahas orang. 
Iklan juga menjadi instrument promosi yang sangat penting, khususnya 
bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang ditujukan 
kepada masyarakat luas (Morissan. 2010:18). 

Terlalu banyak iklan yang sering dijumpai di situs web. Saat kita 
ingin mengakses Youtube ada iklan produk yang muncul sebelum 
video terputar. Lalu saat ingin membaca artikel ada muncul iklan 
kartu kredit ditengah artikel. Hingga saat ingin streaming film terdapat 
banyak sekali iklan judi online yang bermunculan. Dalam satu situs 
web streaming film sampai terdapat tiga hingga lima iklan judi online 
di bagian atas dan samping halaman web. Mungkin hal ini disebabkan 
karena situs web streaming film yang bersifat tidak resmi dan tidak 
berbayar. 

Judi poker online adalah sebuah permainan dimana ada seorang 
yang bertaruh untuk pilih satu diantara sebagian pilihan dan yang 
benar menjadi pemenang. Poker online sendiri merupakan pemain 
yang banyak sekali peminatnya terutama para pecinta judi. Oleh karena 
itu banyak sekali orang yang memasang iklan ini di berbagai situs web 
terutama situs web streaming film. Dari sekian banyaknya iklan judi 
online ini terdapat  banyak sekali pelanggaran yang melanggar EPI 
(Etika Pariwara Indonesia).

Judi online sendiri dilarang di Indonesia. Adapun peraturan yang 
mengatur mengenai perjudian, seperti Pada Pasal 303 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk perjudian online diatur 
dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303 ayat (1) KUHP, yang 
berbunyi: “Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun 
atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah”. Sementara dalam 
UU ITE, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur 
dalam Pasal 27, yang berbunyi: “Setiap orang sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Selain itu didalam Al-Qur’an dalam surah Al Maidah ayat 90 juga 
terdapat larangan berjudi, adapun arti yang terdapat dalam surah tersebut 
adalah: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
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berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).”

Gambar 1.24
Situs Judi Online Terlengkap. Sumber: ns21.top

Pada gambar 1.24 terdapat iklan judi poker online yang melanggar 
Etika Pariwara Indonesia  (EPI) ada dalam situs website ns21.top hal 
yang pertama muncul adalah iklan judi online QQHOK.com bersama 
foto Cristiano Ronaldo. Iklan ini melanggar Etika Pariwara Indonesia 
(EPI) karena terdapat kata “Terlengkap”. Menurut Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif 
seperti “paling”,  “nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan “ter“, 
atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan 
tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari 
otoritas terkait atau sumber yang otentik.

Gambar 1.25
Situs Poker Terbesar di Indonesia. Sumber: ns21.top

Pada gambar 1.25 masih di dalam situs yang sama, yang 
membedakan hanya iklan poker ini akan muncul saat kita ingin 
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menonton sebuah film yang kita pilih. Pelanggaran Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) yang dilanggarpun masih sama yaitu terdapat kata 
“Terbesar”. Tidak ada bukti autentik atau hal yang dapat membuktikan 
bahwa situs poker asik QQ itu merupakan situs poker terbesar yang 
berada di Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan pelanggaran.

Gambar 1.26
Pornhub Casino. Sumber: indomovie.ws 

Pada gambar 1.26 terdapat pelanggaran yang mengandung unsur 
pornografi yang ada di dalam situs web indomovie.ws. Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) yang dilanggar pada iklan tersebut terdapat unsur-
unsur pornografi menurut Etika Pariwara Indonesia (EPI) iklan tidak 
boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa pun, 
dan untuk tujuan atau alasan apapun. Sedangkan didalam iklan ini 
sangat jelas tanpa sensor terdapat gambar dua orang perempuan tanpa 
busana yang salah satu diantaranya sedang memegang kartu poker.

Selain ketiga iklan di atas masih terdapat banyak pula pelanggaran 
yang serupa dari berbagai situs web streaming film yang berbeda-beda. 
Adapun infografis dari iklan yang sering muncul dari berbagai jenis 
situs web streaming film, yaitu:

Gambar 1.27
Infografis Iklan yang sering muncul pada situs Streaming Film
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Permainan judi online menempati 88% iklan yang sering muncul 
dalam situs web streaming film. Setelah itu biasanya di dalam situs 
streaming film terdapat berbagai macam artikel, karena hanya ada 
dibeberapa situs web sehingga hanya sekitar 10%. Sedangkan yang 
paling jarang muncul adalah iklan toko online sebesar 2% karena hanya 
ada di dalam satu sampai dua situs web streaming film saja.

Munculnya pelanggaran-pelanggaran Etika Pariwara Indonesia 
(EPI) di dalam media baru menunjukkan adanya pengabaian terhadap 
EPI. Sebagai perbandingan adalah regulasi di Inggris. Menurut 
Undang-undang Lotre dan Hiburan Judi (Lotteries and Amusement 
Act) tahun 1976, seperti contoh lotre yang berada di Inggris yaitu 
Family Game dari Woolworth. Iklan yang berkaitan dengan pesaing 
promosi penjualan dalam bentuk pembagian hadiah harus dilakukan 
atas dasar ketentuan Undang-undang ini. Tujuannya adalah agar 
kompetisi berlangsung berlandaskan pada elemen keahlian. Jika tidak, 
maka itu akan disebut lotre (Jefkins, 1996: 340-341). 
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Besar Tak Harus Salah
(Pelanggaran EPI dalam Iklan Pembesar Payudara 

di Instagram)

Hashfiyandi Pratama Putra Kristyanto

Maraknya kasus body shaming dan tingkat kepedean yang rendah 
membuat tidak sedikit wanita ingin memiliki tubuh yang dinilai 
“sempurna”. Yaitu tubuh yang ideal di mata para manusia manusia 
pada umunya seperti tinggi, langsing, memliki kemolekan tubuh yang 
indah. Maka dari itu tak sedikit pula banyak wanita yang mencoba 
memperindah fisik tubuhnya melalui jalur olahraga, medis, maupun 
non medis. 

Jika ditempuh dari jalan olahraga tentu saja akan bagus tak hanya 
pada tampilan fisik tetapi juga pada organ organ dalam. Tapi sayangnya 
jalur ini kurang diminati karena dinilai membutuhkan proses yang lama 
dan effort yang besar serta kemauan yang tetap atau konstan sehingga 
tidak timbul rasa malas. Jalur medis meliputi banyak cara mulai dari 
suntik silikon, suntik lemak, operasi bervariasi, dan lain lain. 

Yang sering kita temui pada masa kini ialah obat obatan pembesar 
payudara yang marak diperjual belikan baik online maupun offline. 
Contohnya adalah di Instagram, tidak sedikit kita temui penjual obat 
obat pembesar payudara baik yang sudah terbukti dari penggunaanya, 
murah harga per paketnya dibanding satu lapak dengan yang lain, 
dan lain-lain. Memang persaingan di lapak online sangatlah tinggi 
dikarenakan membuat toko tersebut tidak dikenakan biaya dan tidak 
dipungut pajak tertentu. 

Di Indonesia sudah banyak ditemui pelapak pelapak tersebut 
membuat iklan tanpa memperhatikan Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
yang diterapkan di Indonesia. Banyak yang melanggar hal hal kecil yang 
ada dipasal tentang periklanan di Indonesia. Maraknya pelanggaran ini 
juga tidak digubris oleh pemerintah yang menjadikan iklan pelanggar 
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EPI ini merajalela dimana-mana. Kebanyakan pelapak-pelapak ini 
hanya mencantumkan hasil akhir yang ada di obat tersebut tanpa 
melihat efek dari penggunanya demi kepentingan untung semata.

Gambar 1.28
Contoh Lapak Online Penjual Obat Pembesar Payudara

Menurut Etika Pariwara Indonesia, pelaku usaha periklanan 
dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai 
fasilitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau 
tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa, 
mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa, memuat 
informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan/atau 
jasa, tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/
atau jasa, mengeksploitasi kejadian dan/atau seorang tanpa seizin yang 
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan, melanggar etika dan/
atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. 
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Gambar 1.29
Contoh Iklan Online yang melanggar EPI

Pada contoh gambar di atas bisa dijelaskan bahwa pelanggaran EPI 
di iklan tersebut sangatlah tertampil jelas, seperti memiliki payudara 
yang besar dan kencang belum tentu bisa dimiliki semua pengguna 
obat tersebut dikarenakan efek yang didapatkan pada setiap konsumen 
akan selalu berbeda karena perbedaan hormon dan gen satu sama lain.

Menurut McDavid dan Harald ada empat konsep psikologi yang 
dapat digunakan untuk memahami karakteristik manusia dan salah 
satunya adalah konsep yang melihat manusia sebagai homo ludens atau 
“manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional 
dengan lingkungannya” (dalam Rakhmat, 1996: 18-19). Oleh karena 
itu mengapa kebanyakan iklan pembesar payudara menggunakan 
objek iklannya atau modelnya adalah wanita dikarenakan manusia bisa 
melihat langsung contoh yang sudah ada.

Mengapa menggunakan manusia sebagai model atau contoh iklan 
tersebut? Dikarenakan manusia percaya pada suatu objek yang riil atau 
bisa dilihat wujudnya atau efeknya. Menjadikan sebuah kepercayaan 
tertentu jika melihat secara langsung efek yang akan digunakan 
oleh konsumen tersebut. Bahwasannya melihat iklan dengan 
manusia sebagai objek iklan tersebut adalah seperti berinteraksi atau 
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berkomunikasi satu arah. Konsumen akan menangkap hal hal penting 
yang tersirat dari iklan tersebut hanya dengan stimulan kata yang 
ada di iklan tersebut dan dibantu dengan visualisasi dari model yang 
dicantumkan di iklan tersebut.

Berdasarkan konsep ini, dapat dinyatakan bahwa dalam kodratnya 
manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan 
manusia lainnya untuk kelangsungan hidup mereka (Junaedi, 2011: 
131).

Contoh yang lain adalah pada gambar di atas. Iklan tersebut tidak 
dicantumkan resiko yang akan terjadi pada penggunaan obat tersebut. 
Lalu pengeksploitasian sebuah foto dari model yang belum tentu ada 
izinnya dari model tersebut dan menampilkan gambar yang tidak 
senonoh dan tidak dicantumkan info untuk gambar tidak senonoh.

Iklan pembesar payudara sangatlah mengeksploitasi tubuh wanita 
dengan memperlihatkan titik titik tertentu yang akan menstimulasi 
mereka yang melihat iklan tersebut. Pengeksploitasian tubuh wanita 
ini selalu berlanjut dari satu toko ke toko yang lain dikarenakan tidak 
adanya copyright pada iklan tersebut dan iklan tersebut beredar luas 
di internet sehingga banyak kasus penggunaan iklan yang sama tapi 
berbeda toko dan hanya mendapat perubahan pada kata kata. 

Menurut Richard hindarkan penggunaan entah itu kata-kata 
maupun gambar kemaskulinan ataupun kefeminisan sebagai penggerak 
yang ditujukan untuk laki laki ataupun perempuan. Gantikan mereka 
dengan pernyataan yang netral. Seperti contoh, mengganti kata kata 
laki-laki pekerja ataupun ibu rumah tangga dengan Supervisor, Penata 
Rumah (Richard, 2004: 119).

Masih banyak iklan-iklan yang mengedepankan promosi dan 
penjualan tanpa melihat peraturan peraturan yang ada. Iklan yang 
baik adalah iklan yang mengandung isi pesan yang bagus. Jika tidak 
disajikan dengan isi pesan yang bagus maka iklan tak akan menarik. 
Iklan yang menarik adalah iklan mematuhi peraturan yang tertera di 
EPI dibanding mengedepankan promosi dan penjualan. 
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RADIO
televisi

RADIO
televisi
RADIO
televisiRADIO
televisi
RADIO
televisiRADIO
televisiRADIO
televisi
RADIO
televisi

RADIO
televisiRADIO
televisi
RADIO
televisi
RADIO
televisi
RADIO
televisi



54 |  Pengabdi Epi
(Epi sebagai Pedoman Periklanan Indonesia) 



 Pengabdi Epi
(Epi sebagai Pedoman Periklanan Indonesia)

 | 55 
 

Janji-janji Terbaik Iklan Traveloka

Saffanaty Zulfa

Televisi merupakan media massa yang selalu berkembang. Dari yang 
awalnya berbentuk cembung dan berwarna hitam putih, hingga muncul 
televisi berlayar cekung dan menggunakan jaringan internet. Sejak 
munculnya televisi, orang selalu menonton televisi baik di rumah maupun 
melalui streaming di internet. Televisi ditonton oleh semua generasi dan 
semua kalangan sosial. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa 
memiliki waktu menonton dan program acara yang sesuai usia. 

Terkadang, ketika sedang asyik menonton sebuah acara di televisi, 
penonton akan merasa kesal ketika acara tersebut dipotong oleh 
deretan iklan yang jumlahnya banyak dengan durasi yang cukup lama. 
Tak heran jika penonton lebih memilih mengganti channel televisi 
ketika iklan-iklan mulai muncul. Sebagian besar iklan televisi terdiri 
atas narasi yang dibacakan bersamaan dengan gambar dan caption 
(Dyer, 1996: 10)

Definisi iklan sendiri adalah segala bentuk presentasi nonpribadi 
dan promosi ide, barang dan jasa yang biasanya dibayar oleh sponsor 
tertentu (Dominick, 2005: 359). 

Dalam menyiarkan iklan di televisi, terdapat aturan tertulis yang 
disebut Etika Pariwara Indonesia (EPI). Beberapa iklan terkadang 
melanggar aturan EPI, salah satu contohnya adalah iklan jasa perjalanan 
Traveloka.

Traveloka merupakan agen penyedia jasa perjalanan yang dapat 
dilakukan di smartphone melalui internet. Traveloka melayani jasa 
pemesanan tiket pesawat, kereta api, serta kamar hotel. Tidak hanya 
itu, Traveloka juga melayani pembelian pulsa dan paket internet untuk 
perjalanan dalam dan luar negeri.
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Berikut ini adalah beberapa potongan iklan Traveloka.

Gambar 2.1 Potongan iklan Traveloka scene liburan keluarga besar dengan teks

Gambar 2.2 Potongan iklan Traveloka scene liburan keluarga besar dengan tagar dan 
teks jaminan

Iklan Traveloka ini diawali dengan gambaran tentang suasana 
liburan yang dilakukan oleh sebuah keluarga besar. Di dalamnya terdapat 
kalimat yang muncul yaitu “Hangatnya liburan bersama keluarga 
besar”, kemudian ditutup dengan sebuah tagar #IniBaruTahunBaru. 
Selanjutnya terdengar narasi, “Main bareng dan nginep rame-rame sama 
semua orang yang aku sayang, ini baru tahun baru. Dengan Traveloka, 
pasti dapat harga terbaik.”

Gambar 2.3 Potongan iklan Traveloka scene pesta remaja dengan teks

Gambar 2.4 Potongan iklan Traveloka scene pesta remaja dengan tagar dan teks 
jaminan
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Lalu iklan dilanjutkan adegan kedua, di dalamnya digambarkan 
suasana pesta remaja yang meriah di sebuah hotel. Bersamaan dengan 
adegan ini, muncul kalimat “Nggak ragu eksplor hotel seru” dan kemudian 
ditutup dengan tagar #IniBaruTahunBaru. Lalu sebuah narasi dibacakan, 
“Bareng sahabat lama ciptakan keseruan baru, ini baru tahun baru. Dengan 
Traveloka, dijamin dapat harga menginap terbaik apapun pilihan hotelnya.”

Gambar 2.5 Potongan iklan Traveloka scene liburan para gadis dengan teks

Gambar 2.6 Potongan iklan Traveloka scene liburan para gadis dengan tagar dan teks 
jaminan

Selanjutnya adegan ketiga iklan Traveloka menyuguhkan suasana 
liburan gadis-gadis yang terlihat asyik membawa beberapa tas belanja, 
kemudian mereka melakukan swafoto. Adegan ini juga terdapat kalimat 
serupa adegan-adegan sebelumnya yaitu, “Temukan momen asyik, di 
hotel unik.” dengan tagar #IniBaruTahunBaru. Di iklan ini terdapat pula 
narasi, “Minimalkan pengeluaran, maksimalkan keseruan, ini baru tahun 
baru. Dengan Traveloka, jadi tahu waktu menginap dengan harga terbaik.”

Gambar 2.7 Potongan iklan Traveloka scene liburan keluarga dengan teks

Gambar 2.8 Potongan iklan Traveloka scene liburan keluarga dengan tagar dan teks 
jaminan
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Adegan iklan yang terakhir adalah suasana liburan keluarga di 
pantai dengan kalimat “Momen impian di hotel idaman” dan tagar 
#IniBaruTahunBaru. Di sini juga terdengar sebuah narasi yaitu 
“Merasakan indahnya kebersamaan di hotel idaman, ini baru tahun 
baru. Dengan Traveloka, terima update harga dan waktu terbaik untuk 
pesan hotel.”

Berdasarkan kalimat-kalimat yang ada pada iklan Traveloka edisi 
“Ini Baru Tahun Baru” ini, Traveloka memberikan janji kepastian atau 
jaminan dan segala penawaran yang terbaik.

Kalimat yang menyatakan kepastian atau jaminan dalam iklan 
Traveloka ini dikategorikan menjadi pelanggaran Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). Jaminan kepastian dinilai melanggar EPI (Dewan 
Periklanan Indonesia, 2007: 21) bagian isi iklan pasal 1 ayat 7 yang 
berbunyi, “Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan 
atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat 
dipertanggung-jawabkan.” Iklan Traveloka edisi “Ini Baru Tahun Baru” 
ini menjamin janji-janji kepastian seperti kepastian mendapat harga, 
hotel dan waktu terbaik.

Masih dalam kalimat yang serangkai, setiap adegan iklan Traveloka 
ini juga mencantumkan kata “terbaik”. Iklan ini menawarkan jaminan 
kepastian harga, hotel dan waktu terbaik. Di sini, kata “terbaik” 
sangatlah ambigu dan melanggar EPI (Dewan Periklanan Indonesia, 
2007:20) bagian isi iklan pasal 1 ayat 2 poin 1 yang berbunyi, “Iklan 
harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak 
sasarannya, dan tidak menggunakan persandian (enkripsi) yang dapat 
menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh perancang 
pesan iklan tersebut.

Pencantuman kata “terbaik” dalam iklan Traveloka ini menimbulkan 
berbagai tafsir di benak khalayak. Apakah yang dimaksud harga terbaik 
oleh Traveloka? Apakah itu harga termurah atau termahal? Apakah yang 
dimaksud dengan hotel terbaik? Apakah itu hotel bintang lima, hotel 
keluarga, hotel termurah, hotel dengan fasilitas terlengkap atau yang 
lainnya? Dan apakah yang dimaksud waktu terbaik menurut Traveloka? 
Apakah itu akhir pekan, hari kerja, liburan sekolah, libur hari raya atau 
waktu yang lain? Banyak tafsir yang bisa muncul di benak audiens 
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terhadap kata “terbaik” dalam iklan tersebut. Penggunaan kata “terbaik” 
diperbolehkan jika dicantumkan bukti, namun dalam iklan Traveloka ini 
tidak ada bukti yang mendukung bahwa fasilitas yang ditawarkan terbaik.

Dengan adanya kata “pasti” dan “terbaik”, audiens seolah diberi 
janji manis yang maknanya multitafsir. Janji-janji dalam iklan Traveloka 
#IniBaruTahunBaru ini sebenarnya belum pasti, karena audiens belum 
mengerti maksud “terbaik” sebelum audiens mencoba aplikasinya 
sendiri. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan pada audiens 
karena harapannya tentang hotel, harga dan waktu terbaik tidak sama 
dengan yang ditawarkan oleh Traveloka. Audiens harus bijaksana dalam 
mencerna iklan yang memiliki kalimat multitafsir seperti iklan Traveloka 
#IniBaruTahunBaru ini.
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Janji Manis Iklan Kosmetik 
di Stasiun Televisi Swasta

Ode Faellasufa Winarsho

Televisi merupakan media komunikasi massa yang digunakan 
untuk mengirim pesan berupa informasi kepada khalayak. Televisi 
memiliki kelebihan berupa jangkauan yang luas. Tak hanya itu televisi 
juga dijadikan sebagai sarana hiburan. Hampir di setiap rumah memiliki 
televisi dan tak jarang juga sebagian besar masyarakat menghabiskan 
waktu luang dengan menonton televisi. Banyaknya program-program 
atau acara di televisi yang terus berkembang membuat banyak 
masyarakat lebih gemar menonton televisi, terlebih jika pemain dari 
program atau acara tersebut merupakan artis atau selebriti yang sedang 
hits pada saat itu. Hal ini memberikan peluang terhadap para pemasang 
iklan untuk mengiklankan produknya di televisi karena banyaknya 
masyarakat yang gemar menonton televisi.

Televisi memiliki posisi penting bagi pemasar karena media ini 
menyajikan banyak program populer yang disukai banyak orang. Audiensi 
dapat menghabiskan waktu beberapa jam dalam sehari untuk menonton 
televisi. Media ini juga menjadi sumber informasi dan hiburan utama 
masyarakat. Pada jam tayang utama antara jam 19-22 malam, televisi 
mampu menarik puluhan juta penonton; jumlah yang tidak dapat 
ditandingi media mana pun. Jumlah audiensi menjadi faktor sangat 
penting bagi pengelola stasiun penyiaran karena jumlah audiensi itulah 
yang dijual kepada pemasang iklan yang ingin menjangkau mereka 
melalui pesan iklan yang disiarkan. Televisi memiliki berbagai kelebihan 
dibandingkan dengan jenis media lainnya yang mencakup daya jangkauan 
luas, selektivitas dan fleksibilitas, fokus perhatian, kreativitas dan efek, 
prestise, serta waktu tertentu (Morissan, 2010: 240).

Saat menonton televisi selalu diwarnai oleh berbagai macam iklan. 
Iklan adalah salah satu komponen marketing mix yang umum dilakukan 
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oleh perusahaan. Bahan kegiatan iklan dianggap sangat penting jika 
ingin produknya sukses di pasar.  Tak heran setiap tahun, bahkan tiap 
launching produk baru, perusahaan menghabiskan ratusan juta bahkan 
miliaran rupiah untuk pengeluaran biaya iklan (Kertamukti, 2015:59). 
Kegiatan periklanan, sebetulnya sudah dimulai sejak zaman peradaban 
Yunani kuno dan Romawi kuno. Pada awalnya, iklan dilakukan dalam 
bentuk pesan berantai atau disebut juga the word of mouth. Setelah 
manusia mulai menggunakan sara tulisan sebagai alat penyampaian 
pesan, maka kegiatan periklanan mulai menggunakan tulisan-tulisan 
atau gambar yang dipahatkan pada batu, dinding atau pada papan. 
Setelah Perang Dunia II, iklan di media televisi berkembang dengan 
cepat dan terus memantapkan diri sebagai media periklanan terbesar. 
Era Orde Baru yang cenderung memberikan perhatian pada masalah 
ekonomi merupakan angin segar bagi industri periklanan. Periklanan 
mulai diakui secara jelas peran dan fungsinya sebagai kepanjangan 
tangan dari bagian pemasaran barang dan jasa (Noviani, 2002: 2).

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan 
paling banyak dibahas orang, hal ini dikarenakan daya jangkauannya 
yang luas karena iklan selalu muncul melalui beberapa media yang 
ada seperti media cetak, media massa, maupun luar ruang. Segala 
aktivitas manusia tak lepas dari iklan, bisa saat bersantai menonton 
televisi, membaca koran di pagi hari maupun saat sedang bermain 
gadget. Iklan memiliki keyakinan untuk meningkatkan reaksi pembeli 
terhadap suatu produk yang ditawarkan. Iklan juga merupakan bentuk 
promosi dari suatu produk yang bertujuan untuk menimbulkan minat 
beli terhadap konsumen. Banyaknya iklan-iklan yang bermunculan 
di televisi memberikan efek tersendiri bagi para konsumen. Banyak 
konsumen yang terjerat janji manis dari produk yang diiklankan, hal 
ini tentu saja erat kaitannya dengan pelanggaran etika pariwara dalam 
beriklan. Iklan bertujuan untuk meningkatkan reaksi calon pembeli 
atau pembeli potensial terhadap perusahaan dan penawaran produk 
perusahaan. Iklan dirancang untuk meningkatkan penjualan produk 
dan keuntungan perusahaan. Penetapan tujuan periklanan berguna 
untuk memberikan pedoman bagi penyusunan keputusan pesan dan 
media. Program periklanan dirancang untuk mengubah konsumen dari 
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tidak tahu tentang suatu merek menjadi bersedia mencoba, membeli, 
dan selanjutnya membeli ulang (Sudaryono, 2016: 182).

Berbagai iklan bermunculan di televisi swasta maupun lokal. Iklan 
yang bermunculan di stasiun televisi swasta bermacam-macam di 
antaranya adalah iklan makanan, minuman, susu, sampo, sabun, pasta 
gigi, kosmetik, dan lain-lain. Iklan-iklan tersebut memiliki cara masing-
masing untuk menarik konsumen. Contohnya iklan kosmetik, iklan 
kosmetik terkadang memberikan janji yang tidak sesuai dengan efek 
yang dihasilkan setelah pemakaian produk tersebut. Jelas bahwa hal itu 
merupakan suatu pelanggaran terhadap etika periklanan. Terlebih lagi 
kebiasaan masyarakat yang selalu terbuai dengan hal-hal yang menarik 
tanpa mencari tau kebenarannya. Beberapa iklan kosmetik di televisi 
swasta yang melanggar etika, di antaranya yang pertama adalah iklan 
dari Pond’s White Beauty.

Pond’s White Beauty merupakan salah satu produk kosmetik 
berupa moisturizer atau pelembab kulit wajah. Iklan tersebut diputar 
di stasiun televisi swasta yaitu Indosiar saat pemutaran konser final 
D’Academy 4. Dalam iklan tersebut mengatakan bahwa Pond’s White 
Beauty mengandung serum vitamin B3+ yang dapat menyamarkan 
noda dari pemakaian pertama. Iklan tersebut tayang pada bulan 
Februari 2017.

Gambar 2.9 Cuplikan iklan Pond’s White Beauty yang menunjukkan bahwa dapat 
menyamarkan noda dari pemakaian pertama.

Yang kedua adalah iklan dari Garnier Light Complete Yoghurt. 
Garnier merupakan salah satu produk kosmetik yang memiliki 
beberapa varian di antaranya yaitu Garnier Light Complete Yoghurt 
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yang merupakan produk baru dari Garnier berupa krim malam. Iklan 
tersebut diputar di stasiun televisi swasta yaitu Rajawali Citra Televisi 
Indonesia (RCTI). Dalam iklan tersebut mengatakan bahwa Garnier 
Light Complete Yoghurt mengandung yoghurt dan turunan vitamin 
C yang menutrisi seperti masker yoghurt sehingga dapat mencerakan 
kulit sejak pemakaian pertama. Iklan tersebut tayang pada bulan Mei 
2017.

Gambar 2.10 Cuplikan iklan Garnier Light Complete Yoghurt yang menunjukkan 
bahwa dapat mencerahkan kulit sejak pemakaian pertama.

Kedua iklan di atas memiliki pelanggaran dalam beriklan sesuai 
dengan Etika Pariwara Indonesia yaitu tentang peniruan sebagaimana 
dijelaskan bahwa iklan tidak boleh dengan sengaja meniru iklan produk 
pesaing sedemikian rupa sehingga dapat merendahkan produk pesaing 
ataupun menyesatkan atau membingungkan khalayak. Peniruan tersebut 
meliputi baik ide dasar, konsep atau alur cerita, setting, komposisi musik 
maupun eksekusi. Dalam pengertian eksekusi termasuk model, kemasan, 
bentuk merek, logo, judul atau subjudul, slogan, komposisi huruf dan 
gambar, komposisi musik baik melodi maupun lirik, ikon atau atribut khas 
lain dan properti. Walaupun jelas kedua iklan di atas merupakan bentuk 
dari positioning produk. Positioning adalah cara membangun citra atau 
identitas di benak konsumen untuk produk, merek atau lembaga tertentu 
dengan membangun persepsi relatif suatu produk terhadap produk lain. 
Karena penikmat produk adalah pasar maka yang perlu dibangun adalah 
persepsi pasar (Sudaryono, 2016: 212).

Pada kedua iklan di atas menunjukkan bahwa keduanya sama-
sama memiliki hasil yang terlihat setelah pemakaian pertama. Hal 
tersebut tentu melanggar etika beriklan sesuai dengan yang telah 
dijelaskan pada tata krama yang ada pada Etika Pariwara Indonesia 
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bahwa kedua iklan tersebut sama-sama mengklaim produknya bisa 
memberikan efek sejak pemakaian pertama. Dalam hal ini iklan Pond’s 
White Beauty sudah tayang terlebih dahulu sebelum iklan Garnier, 
hal ini tentu dapat membingungkan khalayak karena ada dua merek 
kosmetik yang berbeda tapi memberikan hasil yang sama. Tak hanya 
itu, dalam Etika Pariwara Indonesia mengenai ragam iklan pada pasal 
2 ayat 7 poin 2 yang mengatakan bahwa iklan tidak boleh menjanjikan 
hasil mutlak seketika, jika ternyata penggunaannya harus dilakukan 
secara teratur dan terus menerus. Dan pada pasal 2 ayat 7 poin 3 
berbunyi “Iklan tidak boleh menawarkan hasil yang sebenarnya berada 
di luar kemampuan produk kosmetika”. Sedangkan iklan di atas tanpa 
disadari dengan jelas memberikan janji bahwa dengan menggunakan 
produk tersebut maka akan memberikan efek sejak pemakaian pertama 
padahal kenyataannya produk tersebut harus digunakan rutin untuk 
mendapatkan hasil tersebut. Hal ini jelas melanggar etika periklanan. 

Apabila banyak masyakarat yang terbuai dan tertipu oleh janji 
manis yang diberikan kedua iklan tersebut sebagaimana telah dijelaskan 
pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2002  tentang 
Penyiaran dengan ketentuan pidana pada pasal 57 yang mengatakan 
bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/
atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
untuk penyiaran televisi setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 5 bahwa isi siaran dilarang 
bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong maka iklan 
tersebut dapat memiliki sanksi pidana seperti yang telah disebutkan. 
Allah juga telah berfirman: “Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu 
pasti diminta pertanggung jawabannya.” (QS. Al-Isra’: 34). 

Berdasarkan uraian di atas menjadi dasar bahwa setiap jenis iklan 
yang berpromosi memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-
masing, yang berarti untuk mencapai penjualan yang baik maka yang 
harus dipilih adalah mengintegrasikan komunikasi pemasaran tersebut. 
Selain itu pentingnya media promosi yang terintegrasi adalah pesan 
yang sama dan konsistensi informasi yang sama (Muktaf, 2015: 71). 
Supaya iklan selanjutnya lebih menekankan pada realitas pada iklan 
tersebut, bukan hanya sebatas mengiming-iming khalayak.
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Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dalam 
Penggunaan Kata “Nomor 1” dalam Iklan Sabun 

Dettol Versi Berbagai Tipe Ibu

Indra Juniar Setiawan

Di Indonesia media televisi sudah ada sejak 50 tahun yang 
lalu dan yang lebih tepatnya televisi di Indonesia sudah ada pada 
tahun 1962, ketika Presiden Sukarno memberikan instruksi kepada 
Direktorat Perfilman Negara dan Direktur Teknik Jawatan Radio untuk 
mendukung penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta. Waktu yang 
dibutuhkan untuk mempersiapkan siaran ini memang singkat, yakni 
hanya 13 bulan sejak instruksi dikeluarkan. Sistem antenanya pun 
dibuat sangat darurat, yakni beberapa buah pipa besi yang ditancapkan 
pada puncak menara Hotel Indonesia dan minimnya waktu siaran (kala 
itu).Mulai tanggal 1 Maret 1963 siarannya dimajukan dari mulai pukul 
19.30- 21.30 WIB menjadi pukul 19.00-21.30 WIB. Dan mulai hari itu 
muncullah Titik Qadarsih yang menjadi model iklan skuter Lambretta, 
menyertai iklan-iklan lainnya yang masih menggunakan model luar 
negeri. Iklan televisi masih dibatasi hanya 15% dari total jam siarannya 
(Kasali, 1992:116)

Luasnya masyarakat yang dapat dijangkau oleh televisi kadang-kadang 
dapat menyebabkan penyiaran bersifat umum dan menjemukan. Oleh 
karena itu segmentasi pasar suatu stasiun terbagi-bagi menurut rubrik yang 
disiarkan. Pemirsa terbagi-bagi pada berbagai jenis rubrik yang disukai 
yang dikaitkan dengan jam siarannya. Bagi negara-negara berkembang 
dimana stasiun televisi masih sangat terbatas, segmentasi seperti itulah 
yang dapat dilakukan untuk menjangkau khalayak sasaran. Namun di 
banyak negara maju, format siaran televisi telah dibuat sedemikian rupa 
seperti format siaran radio yang membedakan pemirsa satu stasiun dengan 
pemirsa stasiun lainnya. Misalnya, ada stasiun yang sepanjang hari hanya 
menyiarkan berita tanpa diselingi oleh film-film cerita, ada pula yang 
hanya film cerita saja atau siaran olah raga saja. Masing-masing format 
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siaran yang spesifik ini sangat membantu pengiklan dalam melakukan 
kampanya iklan (Kasali, 1992: 120).

Televisi juga mempunyai kelebihan dan kelemahan, kelebihan 
televisi yaitu kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang 
sangat luas. Jutaan orang menonton televisi secara teratur. Televisi 
menjangkau khalayak sasaran yang dapat dicapai oleh media lainnya, 
tetapi juga khalayak yang tida terjangkau oleh media cetak. Jangkauan 
masal ini menimbulkan efisiensi biaya untuk menjangkau setiap 
khalayak. Keunggulan lainnya yaitu kemampuannya menimbulkan 
dampak yang kuat terhadap konsumen, dengan tekanan pada sekaligus 
dua indera: penglihatan dan pendengaran. Televisi juga mampu 
menciptakan kelenturan bagi pekerjaan-pekerjaan kreatif dengan 
mengkombinasikan gerakan, kecantikan, suara, warna, drama, humor. 
Dan akhirnya, televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk 
mempengaruhi persepsi khalayak sasaran. Kebanyakan calon pembeli 
lebih “percaya” pada perusahaan yang mengiklankan produknya di 
televisi daripada yang tidak sama sekali.

Tidak hanya kelebihan yang dimiliki televisi, televisi juga memiliki 
kelemahan. Kelemahan dari televisi yaitu biaya absolut yang sangat 
ekstrem untuk memproduksi dan menyiarkan siaran komersial. 
Kelemahan selanjutnya yaitu sekalipun berbagai teknologi telah 
diperkenalkan untuk menjangkau sasaran lebih selektif, televisi tetap 
sebuah media yang tidak selektif, segmentasi tidak setajam surat kabar 
atau majalah. Jadi, iklan-iklan yang disiarkan di televisi memiliki 
kemungkinan menjangkau pasar tidak tepat. Dan yang terakhir yaitu 
media televisi ini juga tidak luwes dalam pengaturan teknis. Iklan-iklan 
yang telah dibuat tidak dapat diubah begitu saja jadwalnya, apalagi 
menjelang jam-jam penyiarannya (Kasali, 1992: 121-122).

Para ahli yang sangat optimis pada peran positif media televisi umumnya 
berargumen bahwa media massa mempunyai kemampuan memproduksi 
pesan jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi pesan yang dilakukan 
oleh entitas lain, seperti kelompok sosial, komunitas, maupun organisasi 
bisnis dan juga media televisi ini menyampaikan pesannya dengan waktu 
yang singkat. Dengan demikian, televisi menjadi medium yang mampu 
menghemat waktu ribuan persen untuk menyampaikan pesan ribuan 
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kali lipat. Menurut Richard Brodie (1996), masih mengikuti logika meme, 
televisi dengan daya tarik tayanganya itu menjadi suatu unit informasi yang 
tersimpan di benak orang, dan memengaruhi kejadian di lingkungannya 
sedemikian rupa sehingga makin tertular luas di benak orang lain (Panuju, 
2015: 30).

Iklan adalah salah satu komponen marketing mix yang umum 
dilakukan oleh perusahaan. Bahkan kegiatan iklan dianggap sangat 
penting jika ingin produknya sukses di pasar. Tak heran setiap tahun, 
bahkan tiap launching produk baru, perusahaan menghabiskan ratusan 
juta bahkan miliaran rupiah untuk pengeluaran biaya ini bertambah 
tiap tahunnya. Setiap acara selalu dipenuhi dengan tayangan iklan. 
Iklan di televisi sekarang sudah memasyarakat, bahkan cenderung 
membius. Iklan memang dapat mempengaruhi perilaku konsumen 
terhadap merek yang diiklankan. Untuk menghasilkan iklan yang 
efektif sekaligus bisa “membius” publik, tentunya dibutuhkan strategi 
perancangan yang matang. Bukan cuma tampilan fisik atau visual yang 
“stopping power” tapi juga mampu  mengomunikasikan pesan yang 
tersembunyi (Kertamukti, 2015: 59-60).

Iklan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 
manusia. Mulai dari bangun tidur sampai saat akan kembali tidur 
kita pasti akan menjumpai iklan, karena iklan ada dimana-mana. 
Secara sederhana iklan merupakan sebuah informasi yang disuguhkan 
oleh produsen kepada masyarakat dengan harapan agar khalayak 
mau mengonsumsi produk yang ditawarkan. Dengan segala bentuk 
kreativitasnya, iklan telah menjadi unsur penting dalam kehidupan 
sosial. Iklan bukan hanya sebagai alat pemasaran produk, tetapi iklan 
juga telah menjual nilai-nilai ideal dalam gaya hidup masyarakat 
(Kertamukti, 2015: 60).

Iklan adalah bagian dari bauran promosi (promotion mix) dan 
bauran promosi  adalah bagian dari bauran pemasaran (marketing mix). 
Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan uang menawarkan 
suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. 
Sedangkan manfaat terbesar dari iklan adalah membawa pesan 
yang disampaikan oleh produsen kepada khalayak ramai. Kegiatan 
periklanan didefinisikan sebagai keseluruhan proses yang meliputi 
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penyiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyampaian 
iklan. Sedengkan iklan didefinisikan sebagai bentuk pesan tentang 
suatu produk/jasa yang disampaikan lewat media, ditujukan kepada 
sebagian atau seluruh masyarakat (Kertamukti, 2015: 64).

Dari sekian banyak iklan-iklan yang tayangan di pertelevisian, 
khususnya di stasiun televisi Indosiar. Ada beberapa iklan yang melanggar 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) yaitu iklan “Sabun Dettol versi Berbagi Tipe 
Ibu”. Di dalam iklan sabun dettol ini terdapat kata-kata “Merek Dengan 
Penjualan No.1 Di Dunia Untuk Kategori Perlindungan Kuman*”. Iklan 
tersebut jelas melanggar EPI yaitu pasal (1) ayat (1.2.2) tentang bahasa 
yang berbunyi “Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif 
seperti “paling”,”nomor satu”, “top”, atau kata-kata berawalan “ter”, dan atau 
yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut 
yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas 
terkait atau sumber yang otentik.” dan pasal (1) ayat (1.3) tentang tanda 
asteris yang berbunyi “Tanda asteris pada iklan di media cetak tidak boleh 
digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau 
membohongi khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya 
dari produk yang diiklankan, ataupun tentang ketidaktersediaan sesuatu 
produk.”. Bisa dilihat di gambar 1.1.

Dan iklan sabun dettol ini mempunyai pelanggaran lain yaitu pasal 
(1) ayat (1.16.2) tentang penampilan uang yang berbunyi “iklan tidak boleh 
menampilkan uang sedemikian rupa sehingga merangsang orang untuk 
memperolehnya dengan cara-cara yang tidak sah”. Bisa dilihat di gambar 
1.2.

Gambar 2.11 Iklan Sabun Dettol versi Berbagai Tipe Ibu menggunakan kalimat 
“Nomor 1” dan tanda asteris
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Gambar 2.12 Iklan Sabun Dettol versi Berbagai Tipe Ibu menggunakan kalimat 
“Hanya Rp 2.500,-“

Dari banyaknya iklan yang pernah tayang di televisi, salah satu 
iklan yang melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI) yaitu iklan 
Sabun Dettol versi Berbagi Tipe Ibu yang menggunakan kata “Nomor 
1” di dalam iklannya, yang sebagaimana dijelaskan di dalam Etika 
Pariwara Indonesia tentang penggunaan kata ”Nomor 1” menjelaskan 
keunggulan tersebut  harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis 
dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Dan juga pencantuman 
harga “hanya Rp. 2.500,-“ yang membuat khalayak yang menonton 
iklan tersebut menjadi tergiur akan harga yang dicantumkan oleh 
pihak pengiklan.
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Melanggar EPI Siap-Siap dibungkus Oleh KPI

Marta Dinega Hasari

Televisi adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari 
manusia. Di era globalisasi ini rata-rata dan hampir seluruh manusia 
sudah memiliki televisi di setiap rumah mereka, bahkan setiap rumah 
tidak hanya memiliki satu televisi saja yang tersedia di ruang keluarga 
namun sekarang juga tersedia di setiap kamar tidur. Setiap orang 
memiliki tujuan yang berbeda untuk menonton televisi, ada yang 
menonton berita, sinetron, gosip, talkshow atau acara-acara lainnya 
dari berbagai channel Internasional. Disela-sela menonton acara 
televisi mereka mendapatkan informasi tentang berbagai produk-
produk  melalui iklan. 

Iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa yang tidak 
dapat dipisahkan juga dari kehidupan manusia. Kita dapat menjumpai 
iklan dimana-mana dalam berbagai macam bentuk. Berbagai bentuk 
iklan diantaranya adalah iklan penawaran, iklan mini, iklan baris, 
iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dll. Produser iklan 
membuat iklan bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat 
untuk membeli produknya. Iklan yang menarik, bahasa yang mudah 
dipahami, gambar iklan yang menarik dapat dengan mudah diterima 
oleh masyarakat. Namun, dalam pembuatan iklan harus sesuai dengan 
Etika Pariwara Indonesia (EPI), jika dalam pembuatan iklan tidak 
sesuai dengan Etika Pariwara Indonesia maka sangat disayangkan iklan 
tersebut ditarik dan tidak bisa untuk diiklankan dimana-mana.

Scott’s Emulsion adalah salah satu produk vitamin untuk anak 
yang ditayangkan di televisi. Dalam pembuatan iklan produk Scott’s 
Emulsion produser kurang memperhatikan kalimat sehingga iklan 
tersebut melanggar Etika Pariwara Indonesia karena di dalam iklan 
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Scott’s Emulsion terdapat tulisan kandungan 100% DHA + EPA. Iklan 
tersebut mengajak orang tua bagaimana agar anak mendapatkan 100% 
DHA + EPA setiap hari dengan sangat mudah.

Gambar 2.13  Iklan Scott’s Emulsion menggunakan kalimat “100% DHA + EPA”

Di dalam Etika Pariwara Indonesia juga sudah dituliskan bahwa 
penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” untuk menyatakan sesuatu 
kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber 
yang otentik.

Gambar 2.14 Cuplikan iklan Scott’s Emulsion menggunakan kata 100% 
telah melanggar Etika Pariwara Indonesia

Dalam iklan Scott’s Emulsion juga ditampilkan bahwa kandungan 
delapan gelas susu anak, tujuh butir telur, lima potong dada ayam, dua 
fillet ikan nila bisa didapatkan hanya dengan meminum satu sendok 
makan Scott’s Emulsion saja. 
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Gambar 2.15 Delapan susu anak dalam iklan Scott’s Emulsion

Gambar 2.16 Tujuh telur ayam dalam iklan Scott’s Emulsion

Gambar 2.17 Lima potong dada ayam dalam iklan Scott’s Emulsion

Gambar 2.18 Dua fillet ikan nila dalam iklan Scott’s Emulsion
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  Gambar 2.19 Satu sendok Scott’s Emulsion

Hal tersebut juga melanggar Etika Pariwara Indonesia yang 
dituliskan bahwa yang pertama “iklan tidak boleh menyatakan 
atau memberi kesan bahwa vitamin, mineral, atau suplemen selalu 
dibutuhkan untuk melengkapi makanan yang sudah sempurna nilai 
gizinya”. Kedua, “iklan tidak boleh menyatakan atau memberi kesan 
bahwa penggunaan vitamin, mineral dan suplemen adalah syarat 
mutlak bagi semua orang dan memberi kesan sebagai obat”. Pelanggaran 
yang telah ditulisakan terakhir “iklan tidak boleh menyatakan bahwa 
kesehatan, kegairahan, dan kecantikan akan dapat diperoleh hanya 
dari penggunaan vitamin, mineral atau suplemen”. Maka dari itu jika 
pelanggaran yang telah dituliskan dilanggar maka akan mendapatkan 
sanksi.

Di dalam Undang-Undang sudah tertera pasal tentang pelaku usaha 
dan konsumen. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pasal 7 
(A) pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pasal pasal 7 (B) menyatakan bahwa 
kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas 
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 
memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pelaku 
usaha juga tidak boleh melanggar Undang-Undang No. 8 tahun 1999 
pasal 8 (B) yang berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi 
dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai 
dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. 
Undang-Undang No. 8 tahun 1999 pasal 8 (F) berbunyi tidak sesuai 
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dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau 
promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Undang-Undang No. 
8 tahun 1999 pasal 4 (A) konsumen berhak untuk mendapatkan hak 
atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 pasal 4 (C) 
hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 pasal 
4 (H) berbunyi hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/
atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Televisi memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan jenis 
media lainnya yang mencangkup daya jangkau luas, selektivitas dan 
fleksibilitas, fokus perhatian, kreativitas dan efek, prestise, serta waktu 
tertentu. Siaran televisi saat ini sudah dinikmati oleh berbagai kelompok 
masyarakat. Daya jangkau siaran yang luas ini memungkinkan pemasar 
memperkenalkan dan mempromosikan produk barunya secara 
serentak dalam wilayah yang luas bahkan ke seluruh wilayah suatu 
negara, karena kemampuannya menjangkau audiensi dalam jumlah 
besar, maka televisi menjadi media ideal untuk mengiklankan produk 
konsumsi massal (Morissan 2010:240). Di dalam televisi memiliki 
kelebihan dalam beriklan. Kelebihan yang pertama adalah televisi 
mampu menjangkau khalayak sasaran yang sangat luas, bahkan mampu 
menjangkau khalayak yang tidak terjangkau oleh media cetak. Televisi 
ditonton oleh jutaan orang secara teratur. Kedua, sebagai media yang 
menggabungkan unsur visual dan suara, maka televisi mempunyai 
dampak yang kuat terhadap audiens dengan tekanan pada dua indera 
sekaligus yaitu penglihatan dan pendengaran. Kelebihan ketiga yaitu 
televisi mempunyai kemampuan kuat dalam memengaruhi persepsi 
khalayak, orang rela berjam-jam meluangkan waktu untuk mengikuti 
acara berita, hiburan, dan lain-lain. 

Namun di samping kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan 
dari iklan televisi adalah melalui televisi tidak mampu menjangkau 
khalayak yang selektif seperti yang dilakukan oleh media cetak atau 
radio. Keterbatasan periklanan melalui televisi mempunyai masalah yang 
khusus. Pertama, adalah biaya yang meningkat tiap tahunnya. Kedua, 
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VCD, DVD, televisi kabel, internet, dan rekreasi telah mengurangi jumlah 
orang yang menonton televisi (Kertamukti 2015:129). Dalam pembuatan 
iklan televisi juga seringkali dikecam oleh pengeritik periklanan. Iklan 
sepenuhnya bersifat netral, ia bisa negatif atau positif bergantung dari 
orang-orang yang menyentuhnya. Melainkan pembuat iklanlah yang 
sering menyalahgunakan iklan, baik secara sengaja maupun tidak. 
Akibatnya timbul berbagai lembaga konsumen yang sering mengecam 
dunia periklanan, undang-undang perlindungan konsumen yang sampai 
batas tertentu membatasi gerak langkah iklan, dan dari industri periklanan 
sendiri yang bertugas mengontrol berbagai bentuk penyalahgunaan iklan 
(Munandar 1995: 328).
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Miris Iklan Alat Kesehatan di Stasiun Jogja 
TV Mengandung Pelanggaran  Etika Pariwara 

Indonesia (EPI)

Ridha Triharyatun

Media televisi pada hakekatnya merupakan suatu system 
komunikasi yang menggunakan suatu rangkaian gambar elektronik 
yang dipancarkan secara cepat, berurutan dan diiringi oleh audio.

Televisi sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber 
informasi, keberadaan media televisi kini sudah sangat menjamur, bahkan 
tidak jarang dalam satu anggota keluarga memiliki dua sampai tiga buah 
televisi. Hadirnya media televisi tersebut menjadi peluang besar bagi 
pemilik usaha dengan memanfaatkannya sebagai sarana mempromosikan 
dan menawarkan dagangannya. Tak jarang media televisi sekarang 
dipenuhi oleh iklan-iklan baik barang maupun jasa.

Kegiatan periklanan, sudah dimulai sejak jaman peradaban 
Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Pada awalnya iklan dilakukan dalam 
bentuk pesan berantai atau disebut juga the word of mouth. Pada waktu 
itu, iklan mulai digunakan untuk kepentingan lost and found, yang 
biasanya berkaitan dengan budak yang lari dari tuannya. Pada jaman 
Romawi Kuno, iklan dalam bentuk stempel batu banyak dipergunakan 
oleh para dukun untuk menjajakan obat-obatan. 

Menurut Wiliam F. Arens (dalam Noviani, 2002:3) iklan adalah 
sebagai bagian dari kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang 
bersifat evolusioner. Perkembangan tersebut meliputi lima tahap, yaitu 
pre-industrial era, industrializing era, industrial era, post-industrial era  
dan global interactive era. Sedangkan menurut Muktaf dalam bukunya 
iklan merupakan mengumumkan sesuatu dengan menciptakan 
kesadaran dalam benak khalayak.

Periklanan sendiri menurut Institute Praktisi Periklanan Inggris (dalam 
Jefkins, 1995:5) merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasive 
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yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas 
produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya.

Di dalam media televisi, terdapat beberapa bentuk-bentuk iklan 
yang disiarkan. Pertama,  pensponsoran yang dimana pihak  sponsor  
bersedia membiayai seluruh biaya produksi plus fee untuk televisi 
dengan panjang durasi iklan 30-60 detik. Kedua, partisipasi yaitu 
melalui iklan sepanjang 15, 30, atau 60 detik iklan disisipkan diantara 
satu atau beberapa acara. Pengiklan dapat membeli waktu yang sudah 
tersedia, baik atas acara yang tetap maupun tidak tetap. Pendekatan 
ini lebih fleksibel dalam memilih jangkauan pasar, khalayak sasaran, 
jadwal, dan anggarannya. Ketiga, spot announcements dimana iklan 
di tempatkan pada pergantian acara. Panjang durasi iklan 10, 20, 30, 
atau 60 detik. Dijual oleh stasiun-stasiun baik untuk pengiklan lokal 
maupun pengiklan nasional. Keempat, publik service announcements, 
iklan ini biasanya dimuat atas permintaan pemerintah atau suatu 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menggalang solidaritas 
masyarakat atas suatu masalah (Kasali, 1995: 121).

Seperti salah satu contoh 
produk yang diiklankan 
disalah satu stasiun televisi 
lokal Jogja TV  adalah alat 
kesehatan yang bernama Al 
Aswad Luxi ma. Setiap orang 
pasti menginginkan tubuh yang 
sehat dan juga bugar. Tidak 
jarang banyak cara yang dapat 
dilakukan agar mendapatkan 
tubuh yang sehat, mulai dari 
mengonsumsi makanan yang 
bergizi, mengonsumsi suple-
men kesehatan ataupun de ngan cara yang lebih instan dan mudah dengan 
menggunakan alat-alat kesehatan. Di jaman yang serba modern seperti ini 
banyak sekali alat kesehatan yang ditawarkan  kepada konsumen dengan 
penawaran dan keunggulan tertentu. Seperti yang terjadi disalah satu 
stasiun televisi lokal yaitu Jogja TV yang mengiklankan alat kesehatan 
yang bernama Al Aswad Luxima.

Gambar 2.20 Stasiun Jogja TV menayangkan 
produk kesehatan yang melanggar Etika 

Pariwara Indonesia dengan jaminan satu-
satunya terbaik di dunia.

Sumber gambar : Jogja TV, 13 Maret 2018
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Alat kesehatan ini me-
rupa kan Tasbih Terapi anti pe-
ngentalan darah, sehingga yang 
memakainya terhindar dari 
serangan jantung, stroke, ginjal, 
dan penyakit lainnya. Dalam 
iklan produk ini durasi yang 
ditayangkan cukup panjang 
yaitu sekitar 20-30 menit sekali 
tayang dan dalam satu hari 
iklan tersebut muncul 2-3 kali. 
Sayangnya dalam iklan tersebut mengandung beberapa pelanggaran 
Etika Pariwara Indonesia (EPI), dimana dalam iklan disebutkan 
bahwa produk tersebut merupakan Tasbih satu-satunya yang terbaik 
di dunia. Dalam hal ini, iklan tersebut melanggar ketentuan tata krama 
penggunaan kata “satu-satunya” yang terdapat pada pasal 1 ayat 4 yang 
berbunyi “iklan tidak boleh menggunakan kata-kata satu-satunya atau 
yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan dalam hal apa 
produk tersebut menjadi yang satu-satunya dan hal tersebut harus 
dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan”.

Dalam hal ini iklan di atas melanggar Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada 
pasal 9 yang berbunyi, (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara 
tidak benar, dan atau seolah-olah: (a) barang tersebut telah memenuhi 
potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode 
tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; (b) Barang 
tersebut dalam keadaan baik atau baru; (c) Barang dan atau jasa 
tersebut telah mendapatkan  dan atau memiliki sponsor , persetujuan, 
perlengkapan tertentu,keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori 
tertentu; (d) Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan 
yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; (e) Barang dan 
atau jasa tersebut tersedia; (f) Barang tersebut tidak mengalami 
cacat tersembunyi; (g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari 
barang tertentu; (h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 

Gambar 2.21 Penawaran tasbih Al Aswad 
Luxima

Sumber : Jogja TV
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(i) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya,tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa 
keterangan yang lengkap; (g) Mengandung sesuatu yang mengandung 
janji yang belum pasti. Pada pasal 10: pelaku usaha dalam menawarkan 
barang dan atau jasa yang ditujukan untuk memperdagangkan 
dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat 
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai : (a) Harga 
atau tarif suatu barang dan atau jasa; (b) Kegunaan suatu barang dan atau 
jasa; (c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu barang 
dan atau jasa; (d) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang 
ditawarkan; (e) Bahaya penggunaan barang dan atau jasa. Pada pasal 11 
yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 
atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif 
khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut 
tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan 
jumlah yang ditawarkan, dipromosikan dan diiklankan.

Adapun sanksi pidana yang didapatkan oleh pelaku usaha ialah 
dalam pasal 62 yang berbunyi, (1) pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 
2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 poin (a,b,c,e), pasal 17 ayat 2, dan pasal 18 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, 
pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 ayat 1 poin (d) dan 
(f) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Periklanan yang Islami diartikan sebagai proses penyampaian 
pesan komersial maupun layanan masyarakat yang disampaikan 
berdasar kaidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist. 
Banyak teks yang secara nyata mengatur etika dalam berkomunikasi 
yang baik. Dalam Islam pun sangat melarang memalsukan dan menipu 
karena menyebabkan kerugian, kezaliman, serta menimbulkan 
permusuhan dan percekcokan. Nabi bersabda “ Apabila engkau berjual 
beli maka katakanlah jangan menipu orang (dengan kata-kata manis)” 
(HR.Bukhari dan Muslim).
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Dalam iklan di atas sayangnya mengandung pertentangan 
peraturan dalam Islam dimana produk di atas mengaitkan unsur 
agama terhadap kesembuhan. Dimana kesembuhan hanya allah yang 
dapat menentukan, kita sebagai umatnya hanya bisa berdoa. Juga telah 
dijelaskan dalam Al-Quran bahwa “Dan apabila aku sakit, Dialah 
(Allah) yang menyembuhkanku” (As Syu’araa: 80).
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Mengaku Alami, Tapi Memanipulasi

Haydar Putra Albaghdadi

Televisi yang sudah ada sejak 50 tahun yang silam baru mulai 
dikenalkan di Indonesia pada tahun 1962, ketika Presiden Soekarno 
memberikan instruksi kepada Direktorat perfilman Negara dan 
Direktur Teknik Jawatan radio untuk mendukung penyiaran Asian 
Games IV di Jakarta. Pertama kali siaran televisi hanya berjarak 
dikisaran daerah Senayan, Kebayoran Baru, Tanag Abang, Menteng, 
dan sekitar Harmoni. Pertama kali stasiun televisi di Indonesia yaitu 
TVRI dan itu menjadi televisi milik pemerintah. Di siaran televisi 
milik pemerintah ini tidak memiliki hak siaran iklan itu dikarenakan 
keluarnya surat keputusan Mentri Penerangan RI No. 30/1981 tanggal 1 
April 1981 yang menutup sama sekali siaran iklan di televisi. Sekalipun 
tidak menayangkan iklan, televisi pemerintah tetap dapat dimanfaatkan 
oleh para produsen, dalam hal ini pengiklan, untung menyampaikan 
pesan-pesan secara terselubung melalui siaran hiburan, berita 
daerah, atau acara-acara khusus yang berdampak publisitas. Karena 
keterbatasannya media untuk malakukan siaran iklan maka bangkitlah 
televisi swasta. Televisi swasta dapat dikatakan hal baru dalam dunia 
periklanan dan pertelevisian Indonesia. Semua siaran swasta ini dibatasi 
hanya menjangkau wilayah yang terbatas saja. Dengan menggunakan 
transmisi TV kabel. Untuk membiayai program-program dalam siaran 
televisi swasta mereka memuat iklan-iklan agar dapat membiayai 
program-programnya tersebut (Kasali, 1992:116-119).

 Televisi sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari 
televisi itu adalah jangkauan sasaran luas, televisi mampu menjangkau 
khayalak sasaran yang sangat luas, bahkan mampu menjangkau 
khalayak yang tidak terjangkau oleh media cetak. Kedua, dampak yang 
kuat. Televisi sebagai media yang menggabungkan unsur visual dan 
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suara, maka televisi mempunyai dampak kuat terhadap audien dengan 
tekanan pada dua indera sekaligus, dan yang ketiga, pengaruh kuat. 
Televisi mempunyai kekuatan kuat dalam mempengaruhi persepsi 
khalayak, orang rela berjam-jam meluangkan waktu untuk mengikuti 
acara berita, hiburan dan lain-lain. Kekurangann dari televisi yaitu, 
khalayak tidak selektif. Televisi tidak mampu menjangkau khalayak 
yang selektif seperti yang dilakukan media cetak dan radio. Periklanan 
melalui televisi secara historis didominasi oleh para pengiklan nasional, 
tetapi para pengiklan lokal juga mulai berbondong-bondong beralih ke 
periklanan televisi. 

Keunggulan televisi adalah televisi mampu mendemonstrasikan 
penggunaan produk. Tidak ada media lain yang dapat menjangkau 
konsumen secara serempak melalui indera pendengaran dan 
pengelihatan. Para penonton dapat melihat dan mendengarkan apa yang 
di demonstrasikan di televisi, mengindentifikasikan para pemakai produk, 
dan juga membayangkan bahwa diri mereka sedang menggunakan produk 
yang sedang diiklankan. Televisi juga memiliki kemampuan muncul 
tanpa di harapkan (intrusion value) yang tidak sejajar dengan media yang 
lainnya. Berbicara tentang periklanan di televisi, periklanan di televisi 
adalah kemampuan untuk memberikan hiburan dan menghasilkan 
kesenangan. Produk yang ditampilkan di televisi dapat di dramatisir dengan 
memperbesar, mempercantik ataupun lebih kontras dari yang aslinya. 
Keterbatasan periklanan melalui televisi, sebagai media periklanan, televisi 
mempunyai masalah yang khusus, pertama adalah biaya yang meningkat 
tiap tahunnya hampir tiga kali lipat, masalah kedua adalah erosi penonton 
televisi. VCD, DVD, televisi kabel, internet, dan rekreasi telah mengurangi 
jumlah orang yang telah menonton televisi (Kertamukti, 2015: 130-131).

Iklan adalah salah satu komponen marketing mix yang umum 
dilakukan oleh perusahaan. Bahkan kegiatan iklan dianggap sangat 
penting jika ingin produknya sukses di pasar. Tak heran setiap tahun, 
bahkan setiap launching produk baru, perusahaan menghabiskan 
ratusan juta hingga miliyaran rupiah untuk pengeluaran biaya iklan. 
Kondisi persaingan yang semakin ketat membuat biaya ini bertambah 
tiap tahunnya. Perusahaan berlomba-lomba membuat iklan untuk 
membangun posisi yang menguntungkan di pasar. Tiada hari tanpa 



 Pengabdi Epi
(Epi sebagai Pedoman Periklanan Indonesia)

 | 83 
 

iklan, itulah gambaran sangking banyaknya iklan yang yang muncul di 
televisi setiap jam setiap acara selalu dipenuhi dengan tayangan iklan. 
Iklan di televisi sekarang sudah memasyarakat, bahkan cenderung 
membius, jika melihat pengaruhnya, dampak iklan itu sendiri bisa 
positif maupun negatif tergatung siapa audiensnya, iklan dapat 
mempengaruhi perilaku konsumen terhadap merek yang diiklankan 
(Kertamukti, 2015: 59).

 Iklan juga adalah bagian dari bauran promosi (promotion mix) 
dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran. secara 
sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu 
produk yang ditunjukan kepada masyarakat melalui suatu media. 
Sedangkan manfaat terbesar dari iklan adalah membawa pesan yang 
ingin disampaikan oleh produsen kepada khalayak ramai. Kegiatan 
periklanan didefinisikan sebagai keseluruhan proses yang meliputi 
penyiapan, perencanaan, pelaksaan, dam pengawasan penyampaian 
iklan. Sedangkan iklan didefisisikan sebagai bentuk pesan tentang 
suatu produk atau jasa yang disampaikan lewat media, ditujukan 
kepada sebagian atau seluruh masyarakat. 

Iklan merupakan ujung tombak pemasaran dan merupakan 
sebuah jendela kamar dari sebuah perusahaan. Keberadaannya 
menghubungkan produsen dengan konsumen. Selain sebagai kegiatan 
pemasaran, iklan juga merupakan kegiatan komunikasi, untuk itu 
rancangan iklan selalu menggunakan teknik tertentu untuk mencapai 
tujuannya, antara lain: pertama, penjualan ide yang merupakan garansi 
andalan terkait dengan masa berlakunya suatu barang atau jasa untuk 
jangka waktu panjang. Kedua, penyebaran ide perihal keuntungan 
pihak komunikasi bila menerima ide sebagaimana dianjurkan oleh 
komunikator berupa penggunaan barang atau jasa yang disarankan, 
serta kelebihan yang diperoleh dari penggunaan barang atau jasa 
tersebut. Kemampuan iklan dalam mengkonstruksi realitas dan 
mempengaruhi persepsi orang telah membawa pada berbagai 
macam perubahan nilai sosial dan budaya standar tentang mengenai 
kecantikan wanita merupakan bagian dari nilai-nilai ideal yang telah 
berhasil dibuat oleh iklan dan telah menjadi suatu sistem yang seragam 
secara keseluruhan (Kertamukti, 2015: 64).
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Televisi memiliki berbagai kelebihan dibandingkan jenis media lainnya 
yang mencangkup daya jangkau luas, selektivitas dan fleksibilitas, fokus 
perhatian, kreatifitas dan efek, prestise, serta waktu tertentu (Morissan, 
2010:240). Di zaman modern sekarang banyak sekali masyarakat yang 
mencari informasi melalui berbagai macam media masa, seperti televisi, 
radio, maupun media cetak. televisi menjadi pilihan utama orang-orang 
untuk mendapatkan informasi karena selain mudah di tangkap informasi 
di televisi dapat di terima dimana saja dan kapan saja. Salah satu stasiun 
televisi terbesar di Indonesia saat ini yaitu RCTI. Selain menjadi salah satu 
televisi terbesar, RCTI juga merupakan salah satu stasiun televisi tertua 
di Indonesia. RCTI terbentuk pada 24 Agustus 1989 pertama kali RCTI 
hadir di pertelevisian Indonesia harus menggunakan layanan televisi kabel 
(Kasali, 1992:119). Karena RCTI telah melalang buana di pertelevisian 
Indonesia telah banyak produsen-produsen iklan yang menggunakan 
RCTI untuk media yang mengiklankan produk-produk terbaru miliknya. 
Dan juga dari sekian banyak iklan yang ditayangkan oleh RCTI tak sedikit 
pula iklan-iklan yang melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). Dari iklan 
yang mengatasnamakan produknya nomer satu, penggunaan bahasa yang 
tidak jelas sampai menggunakan kata-kata halal pada setiap iklan yang 
ditayangkan.  

Gambar 2.22 Tentang penggunaan kata “100% “ di dalam iklan Tolak Angin Herbal      

Dari sekian banyaknya iklan yang tayang di stasiun televisi RCTI 
salah satu iklan yang melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI) yaitu 
iklan Tolak Linu Herbal yang menggunakan pernyataan 100% di 
dalam iklannya, yang sebagaimana dijelaskan di dalam Etika Pariwara 
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Indonesia tentang Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” untuk 
menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan 
sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari 
otoritas terkait atau sumber yang otentik. Dan iklan tersebut juga 
bersangkutan dengan pasal  48 tentang iklan pangan yang berkatian 
dengan gizi dan kesehatan yang menjelaskan pernyataan dalam bentuk 
apapun tentang manfaat pangan bagi kesehatan yang dicantumkan pada 
iklan media massa, harus disertai dengan keterangan yang mendukung 
pernyataan itu pada iklan yang bersangkutan secara jelas sehingga 
mudah dipahami oleh masyarakat. Tetapi iklan Tolak Linu Herbal ini 
bersangkutan dengan prinsip Qaulan Sadidan atau berkomunikasi 
dengan benar berdasarkan kejujuran, tidak berbelit-belit dan ambigu. 
Kegiatan komunikasi dilakukan dengan menyampaikan pesan secara 
benar, bukan isu yang tidak berdasarkan fakta dan opini yang nyata. 
Penyampaian pesan yang benar berarti sesuai dengan Al-Qur’an dan 
Al-Hadis, dan ilmu. Al-Qur’an menyebut Qaulan Sadidan dalam surat 
Al-Nisa’ ayat 9 “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang merekaanak-anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan 
perkataan yang benar”. Telah benar dijelaskan di atas dengan benar 
tentang kesangkutpautan dengan prinsip-prinsip iklan dalam agama 
Islam.



86 |  Pengabdi Epi
(Epi sebagai Pedoman Periklanan Indonesia) 

Tipu Daya Muslihat Iklan Pepsodent Sensitive 
Expert Sentrum Demi Menarik Minat Konsumen 

di Televisi

Taufik Nur Alfianto

Gigi putih dan sehat adalah idaman setiap orang, dimana gigi 
putih mencerminkan polah hidup yang sehat. Memiliki gigi putih dan 
sehat tidak terlepas oleh perawatan dan pasta gigi yang digunakan. 
Dibalik putih dan sehatnya gigi kita tidak menutup kemungkinan 
akan mengalami gigi sensitif. Gejala ini biasanya dialami oleh orang 
dewasa dengan rentang umur 20-50 tahun, namun sering ditemui pada 
penderita dengan usia 30-40 tahun. Gejala ini sangat dihindari oleh 
setiap orang karena dapat membatasi semua makanan dan minuman 
yang ingin dikonsumsi. Biasanya khalayak umum mencari pasta gigi 
melalui iklan yang terdapat di  televisi.

 Iklan atau advertising dapat didefinisikan setiap bentuk komunikasi 
non personal mengenai suatu organisai, produk, servis, atau ide yang 
yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui (Alexander dalam 
Morissan, 2010:17).

Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran yang bergambar dan 
bersuara yang dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik maka 
televisi merupakan alat media gelombang elektromagnetik yang tampak 
atau dapat dilihat dari jarak jauh oleh khalayak (Khomsahrial, 2016:87).

 Mengapa harus memasang iklan pada televisi? Televisi sudah 
merupakan barang umum yang mudah dijumpai di mana saja. Karena 
itu, potensinya sebagai wahana iklan sangat besar, kaena ia mampu 
menjangkau begitu banyak masyarakat atau calon konsumen. Karena 
televisi merupakan sarana hiburan utama bagi keluarga, maka produk-
produk yang diiklankan ditelevisi pun kebanyakan adalah barang-
barang konsumen, baik yang dikonsumsi setiap hari maupun yang 
tahan lama (Jefkins, 1995:108).
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Oleh sebab itu, khalayak lebih memeilih televisi untuk mecari 
solusi dari permasalahannya. Dan iklan pasta gigi yang saat ini sangat 
dominan unuk mengatasi gigi sensitif adalah iklan Pepsodent Sensitive 
Expert Sentrum. Produk ini adalah salah satu brand yang dikembangkan 
oleh PT Unilever Indonesia tbk, dimana produk ini mengklaim adalah 
satu-satunya produk yang mampu mengatasi gigi sensitif hanya dengan 
waktu 30detik saja. 

Secara tidak langsung Iklan Pepsodent Sensitive Expert Sentrum 
ini sudah melanggar etika dalam periklanan yang tersusun dalam Etika 
Pariwara Indonesia. Terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang 
dialakukan oleh brand ini diantaranya adalah :

Iklan ini menyebutkan bahwa produsen ingin menyampaikan 
bahwa brandnya hanya satu-satunya yang dipercayai oleh para ahli 
perawatan gigi, produsen seharusnya melampirkan bukti yang benar-
benar valid agar dapat diterima oleh masyarakat.

Di sini jelas melanggar ketentuan EPI yaitu isi iklan pasal 1 ayat 
2 poin (2) yang berbunyi, “Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata 
superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan 
“ter“, dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan 
keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan 
tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.

Gambar 2.23 Menunjukkan Iklan Pepsodent Sensitive Expert Sentrum adala merek 
nomor 1 yang dipercaya ahli perawatan gigi
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Selanjutnya di dalam iklan ini perempuan tersebut memaparkan 
“wahh nggak ngilu” perempuan tersebut memaparkan seperti itu 
setelah menggunakan produk Pepsodent Sensitive Expert Sentrum. Itu 
melanggar ketentuan EPI tentang Kesaksian Konsumen pasal 1 ayat 
17 poin (2) yang berbunyi, “Kesaksian konsumen harus merupakan 
kejadian yang benar-benar dialami, tanpa maksud untuk melebih-
lebihkannya”. Sedangkan diiklan tersebut hanya menggunakan talent 
sehingga bukan melalui testimoni konsumen asli.

Gambar 2.24 Menampilkan testimoni dari pengguna yang baru saja menggunakan 
produk Pepsodent Sensitive Expert Sentrum

Selanjutnya di dalam iklan tersebut tergambarkan secara tidak 
langsung menyindir produk lain. Alangkah lebih baik jika tidak 
menggunakan pembanding, sekedar menggunakan brand asli mereka, 
sehingga tidak akan ada brand yang merasa tersindir oleh iklan tersebut. 
Itu melanggar ketentuan EPI tentang Merendahkan pasal 1 ayat 21 
yang berbunyi, “Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara 
langsung maupun tidak langsung”. 

Gambar 2.25 Menampilkan perbandingkan dengan produk pasta gigi lain.
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Sudah jelas bahwa iklan Pepsodent Sensitive Expert Sentrum 
melanggar kode etik dalam periklanan. Iklan yang jujur, tidak 
menjerumuskan dan tidak mendatangkan kerugian konsumen sangat 
dibutuhkan. Iklan semacam ini akan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat pada pesan iklan itu sendiri. Sebaliknya, bila iklan tidak 
jujur menjerumuskan dan merugikan, maka akan meruntuhkan 
kepercayaan konsumen terhadap pesan iklan (Kertamukti, 2015: 179).

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan berpengaruh 
juga kepada tingkat kepercayaan kepada profesi pembuat iklan. Kepercayaan 
terhadap pembuat iklan juga dibutuhkan dari kalangan pemasang iklan. 
Kepercayaan pemasang iklan dapat tumbuh bila pembuat iklan memiliki 
pedoman Etika Periklanan yang baik pula. Tidak hanya etika atas karya 
yang dibuat, tetapi juga etika profesi yang menjadi pedoman bagi mereka 
untuk berperilaku (Kertamukti, 2015: 180).
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Kasus Pelanggaran Iklan Cat Kayu Avian 

Candra Rian Irmansyah

Pada di era globalisasi ini televisi adalah sumber informasi 
yang berbentuk audio visual, di dalam televisi ini banyak yang kita 
lihat atau kita ketahui mengenai informasi dari televisi itu sendiri, 
misalnya mengiklankan produk-produk baru untuk mencari perhatian 
konsumen agar dapat membeli barang yang sudah diiklankan tersebut. 
Pada saat ini industri periklanan di Indonesia sedang mengalami masa 
yang besar, seiring dengan bertambahanya jumlah produk yang mulai 
sadar bahwa iklan menjadi salah satu media yang paling efektif delam 
meningkatkan daya jual suatu produk untuk mendapatkan profit yang 
tinggi. Terlebih saat ini teknologi sudah sangat berkembang, dengan 
tidak hanya mengandalkan satu media untuk memasarkan sebuah 
produk atau jasa. Pada dasarnya iklan bertujuan untuk memberikan 
stimulus kepada orang yang melihatnya untuk melakukan tindakan 
atau action yang berupa pembelian suatu produk atau brand tertentu 
yang diiklankan disalah satu stasiun televisi. Maka dari itu iklan yang 
diiklankan harus melihat dari sisi moral, etika, dan nilai-nilai yang 
berlaku di masyarakat dimana iklan tersebut ditayangkan.

Saat ini banyak brand atau merek yang mengiklankan produknya 
disalah satu stasiun televisi di Indonesia menggunakan iklan yang 
sedikit agak menyimpang dengan menggambarkan adegan erotisme dan 
seksualitas, meskipun sebenarnya tidak ada kaitannya dengan produk yang 
diiklankan tersebut dengan unsur-unsur erotisme dan seksualitas atau 
produk yang ditujukan untuk orang dewasa saja. Hal ini yang  berbahaya 
karena iklan tersebut dapat tayang di media televisi khususnya di bawah 
pukul 22.00 yang menjadi batas minimal iklan tentang produk-produk 
yang hanya dikhususkan untuk orang dewasa baru boleh ditayangkan 
di semua saluran televisi nasional di Indonesia. Hal ini sangat berbahaya 
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karena iklan tersebut dapat disengaja ataupun tidak sengaja terlihat oleh 
penonton yang masih dibawah umur atau belum saatnya untuk melihat 
adegan-adegan yang berbau seksual itu, atau ada juga iklan yang memang 
menampilkan adegan yang tidak sesuai untuk ditanyangkan pada stasiun 
televisi nasional. Untuk itulah adanya Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
untuk menjadi pedoman bagi setiap orang yang ingin berikalan di media 
televisi Indonesia, dan mengatur tentang semua konten atau isi iklan yang 
akan ditayangkan di Indonesia.

Iklan yang menyimpang banyak ditanyangkan di stasiun televisi 
nasional Indonesia yang melanggar etika di masyarakat, contoh iklan 
yang menampilkan adegan seksual yang tidak sesuai dengan etika 
yang ada di masyarakat dan juga melanggar beberapa pasal pada Etika 
Pariwara Indonesia yang menjadi pedoman dalam industri periklanan 
di Indonesia untuk membuat iklan yang lebih baik dengan tanpa 
menayangkan adegan-adegan seksual yang belum layak untuk ditonton 
anak-anak dibawah umur atau tanpa melanggar etika-etika yang ada di 
masyarakat Indonesia. Di sini ada contoh iklan yang melanggar etika 
yang tayang di televisi nasional Indonesia, dengan melanggar pasal di 
Etika Pariwara Indonesia adalah contoh iklan Cat Kayu Avian.

Gambar 2.26 Iklan Cat Kayu Avian versi Awas Cat Basah

  Dalam iklan Cat Kayu Avian pelapis kayu diperlihatkan adegan-
adegan kontroversial ketika pemeran perempuannya mengibaskan 
roknya sehingga sedikit kelihatan anggota bagian dari tubuh 
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perempuan tersebut, yang seharusnya iklan tersebut tidak dilihatkan 
atau ditayangkan di televisi nasional karena dalam periklanan tersebut 
diperlihatkan ke semua khalayak menjadi terlihat tayangan tersebut.

Pada umumnya dalam sebuah iklan menjadi sebuah ciri khas yaitu 
menggambarkan bahwa iklan Cat Kayu Avian itu cat yang memiliki 
warna yang bagus, cepat kering dan tahan lama bahkan juga diikuti 
dengan adegan-adegan yang berbahaya. Hal ini tentunya cukup 
berbahaya mengingat iklan cat biasanya disiarkan pada acara yang 
cukup bebas untuk semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa 
dan bukan jam-jam untuk acara dewasa sehingga besar peluang iklan 
tersebut dapat ditonton oleh anak-anak dibawah umur. Dalam iklan 
tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran pasal 46 yang berbunyi, a) Promosi yang berhubungan 
dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dana tau kelompok yang 
menyinggung perasaan dana atau merendahkan martabat agama lain, 
ideologi, pribadi atau kelompok lain, b) Hal-hal yang bertentangan 
dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama, c) Eksploitasi 
anak dibawah usia, d) Siaran iklan yang disiarkan pada acara anak-
anak wajib mengikuti standar untuk anak-anak.

Keunggulan televisi yang pertama adalah televisi mampu 
mendemonstrasikan penggunaan produk. Tidak ada media lain yang dapat 
menjangkau konsumen secara serempak melalui indera pendengaran 
dan indera pengelihatan. Para penonton dapat melihat dan mendengar 
apa yang sedang didemonstrasikan di televisi, mengidentifikasi para 
pemakai produk, dan juga membayangkan bahwa diri mereka sedang 
menggunakan produk yang diiklankan. Televisi juga mempunyai 
kemampuan untuk muncul tanpa diharapkan yang tidak sejajar dengan 
media lainnya. Iklan televisi menggunakan indera seseorang dan menarik 
perhatiannya bahkan pada saat orang tersebut tidak ingin menonton iklan 
televisi. Sebagai perbandingan, dengan mudah kita hindari iklan yang ada 
di media majalah dan radio dengan tidak membacanya, dengan hanya 
membuaka-buka isi media tersebut atau menghindari iklan radio dengan 
mengganti salurannya (Kertamukti, 2015: 129).

Luasnya masyarakat yang dapat dijangkau oleh televisi kadang-
kadang dapat menyebabkan penyiaran bersifat umum dan menjemukan. 
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Oleh karena itu segmentasi pasar suatu stasiun berbagi-bagi menurut 
rubrik yang disiarkan. Pemirsa tebagi-bagi pada berbagai jenis rubrik 
yang dikaitkan dengan jam siarannya. Misalnya, acara film anak-anak 
pada pagi hari dan petang hari untuk menjangkau khalayak anak-anak. 
Acara memasak, keluarga, film drama, dan senam menjangkau ibu-ibu 
rumah tangga. Dan secara diskusi pasar modal, siaran berita, serta file-
file detektif untuk menjangkau laki-laki berpendidikan.

Bagi negara-negara berkembang dimana stasiun televisi masih 
sangat terbatas, segmentasi itulah yang dapat dilakukan untuk 
menjangkau khalayak sasaran. Namun banyak di negara maju, format 
siaran televisi teleh dibuat dengan sedemikian rupa seperti format 
siaran radio yang membedakan pemirsa satu stasiun dengan pemirsa 
stasiun lainnya. Misalnya, ada stasiun yang sepanjang hari hanya 
menyiarkan berita tanpa diselingi oleh film-film cerita, ada yang 
siarannya sepanjang hari didominasi bermacam-macam kuis, dan ada 
pula film cerita saja atau siaran olah raga saja. Masing-masing format 
siaran yang spesifik ini sangat membantu pengiklan dalam melakukan 
kampanye iklan. Bentuk-bentuk iklan di televisi sangat tergantung 
pada bentuk siarannya, apakah merupakan bagian dari suatu kongsi 
atau sindikat, jaringan, lokal, kabel, atau bentuk lainnya. 

Persponsoran banyak sekali acara televisi yang penayang dan 
pembuatannya dilakukan atas biaya sponsor atau pengiklan. Pihak 
sponsor bersedia membiayai seluruh biaya produksi untuk televisi. 
Misalnya, film terkenal. Sponsor telah memberi dampak yang kuat 
pada pemirsa, khususnya karena peranan pengiklan, yang benar-benar 
menjaga mutu dan isi program serta siaran seponsornya. Akan tetapi, 
biaya yang harus ditanggung oleh pengiklan untuk membuat suatu 
acara yang panjangnya sekita 30-60 detik itu cukup besar. Itu sebabnya 
muncul sponsor yang dewasa ini melakukan kerja sama untuk 
menghasilkan suatu acara. Bentuk ini mulai populer di mana-mana 
dan masing-masing sponsor membagi waktu dan segmennya sekitar 
15 menit (Kasali 1992: 120).
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MengAXISkan Iklan dengan Mengeksploitasi 
Perempuan

Try Nurhabibi

Setiap hari, sadar maupun tidak kita selalu di hadapkan dengan 
iklan,dan banyak sekali media-media iklan tersebut salah satu nya ialah 
media televisi, televisi dalam Bahasa inggris disebut television dan kata 
“television” berasal dari Bahasa Yunani yakni “tele” yang artinya far, off, jauh, 
ditambah dengan “vision” yang berasal dari Bahasa Latin visio’o, yang artinya 
to see, melihat, Jadi artinya secara harfiah televisi sebuah alat penangkap 
siaran  yang bergambar dan bersuara yang dipancarkan melalui gelombang 
elektromagnetik, maka televisi merupakan alat media massa yang tampak 
atau dapat dilihat dari jarak jauh oleh khalayak (Romli, 2016: 87).

Televisi ini dapat menjangkau audience secara serentak dalam satu 
waktu yang sama, jangkauan yang luas, komunikasi yang terbentuk pun 
juga satu arah, dan apabila sebuah iklan ditanyangkan di televisi juga 
menjadi sesuatu yang prestise, media sesungguhnya mempengaruhi 
pandangan dan tindakan. Sebagian kecil orang saja yang mengetahui 
bahwa media mempengaruhi minat atau apa yang mereka sukai atau 
yang tidak merek sukai (Rivers, 2004:137).

Untuk di Indonesia sendiri kegiatan penyiaran dimulai pertama 
kali pada tanggal 24 Agustus 1962 dan stasiun televisi pertama di 
Indonesia ialah TVRI, namun pada saat ini sudah banyak berjamuran 
stasiun-stasiun televisi di Indonesia. Keunggulan tersebutlah yang 
dilihat menjadi peluang besar bagi industri periklanan. Ketika tadi di 
atas kita berbicara banyak tentang medianya yaitu televisi, tidak adil 
rasanya jika kita tidak mengulik tentang periklanan, periklanan sering 
digunakan untuk memproduksi dan menjual produk serta layanan 
yang dalam jangka panjang (Simon dan Garry dalam Davis,2010: 177).

 Namun iklan sendiri merupakan salah bentuk promosi yang paling 
dikenal dan paling banyak dibahas orang, hal ini kemungkinan karena 
daya jangkaunya yang luas. Iklan juga menjadi instrument promosi yang 
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sangat penting, khususnya bagi perusahaan yang memproduksi barang 
atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat luas (Morissan, 2010:18). 
Seiring berjalananya waktu dunia periklanan banyak sekali mengalami 
perkembangan namun yang sangat disayangkan ialah, banyak juga 
iklan-iklan yang disiarkan di media televisi yang melanggar Etika 
Pariwara Indonesia (EPI).

Salah satunya adalah iklan Axis – BROWNET 4G #OWSEM, diiklan 
ini pada dasarnya ingin menyampaikan tentang keunggalan jaringan 4G 
dari provider Axis, namun dalam pengemasannya ada beberapa hal yang 
melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI), sebelum masuk ke pelanggaran 
kita lihat percakapan di dalam iklan tersebut: “Ada AAAA naksir sama 
DDDD, langsung dipanggil QQQQ, DDDD laporan, KKKK aku di godain 
AAAA, EEEE siapa lu?, AAAA panik streaming video lucu, KKKK jadi 
ketawa HHHH, IIII apa sih?, UUUU selfie dulu, (cekrek), Selfie upload 
jadian YYYY, Tiba-tiba  muncul CCCC, WWWW AAAA DDDD jadi 
owesem pake Axis BROWNET, 4G awsem”.

Dari mulai awalan iklan sudah terdapat pelanggaran, yang mana 
ada respon antara laki-laki dengan perempuan, “Ada AAAA naksir sama 
DDDD, langsung dipanggil QQQQ” di situ dapat kita lihat ada bias jender 
yang merendahkan salah satu jender, AAAA di situ merupakan laki-laki, 
DDDD disitu merupakan remaja perempuan, QQQQ merupakan bentuk 
godaan yang dikemas dengan cara berbeda, laki-laki di iklan ini dengan 
gampangnya menggoda remaja perempuan.  Yang mana ini itu melanggar 
Etika Pariwara Indonesia (EPI), pertama pelanggaran terjadi pada pasal 
3 ayat 3 poin (6) tentang Gender yang berbunyi, “Bahasa bias gender; 
bahwa tidak boleh terdapat kesan penggunaan istilah atau ungkapan yang 
dapat disalah artikan atau yang dapat menyinggung perasaan atau gender, 
maupun yang mengecualikan pria atau wanita”.

Gambar 2.27 Laki-laki yang mulai menggoda
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Gambar 2.28 Remaja perempuan yang digoda

Kedua pelanggaran terjadi pada pasal 3 ayat 2 tentang Perempuan 
yang berbunyi, “iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, 
mengobyekkan atau meornamenkan perempuan sehingga memberi 
kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat wanita”. Dan 
juga pada pasal 3 ayat 3 poin (3) tentang Gender, yang berbunyi, 
“seksualitas; baik pria maupun wanita tidak boleh dieksploitasi secara 
seksual”. Di iklan Axis – BROWNET 4G #OWSEM ini menggunakan 
tokoh/pemeran perempuan yang diekploitasi dan dijadikan sebagai 
objek pada iklan tersebut.

Gambar 2.29 Ekspresi Laki-laki melihat perempuan
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Gambar 2.30 Perempuan yang dijadikan objek dan tubuhnya diekspoitasi

Ketika kita melihat sekilas memang iklan ini cukup manarik dan 
mudah untuk diingat, akan tetapi sangat disayangkan iklan di atas 
melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI), perempuan disana secara 
tidak langsung dijadikan sebagai objek yang erotis, akhirnya semua 
erotisme selalu beresiko menjadi pornografi (Haryatmoko, 2007:101). 
Sebaiknya iklan itu dibuat dengan mempertimbangkan segala hal yang 
ada di dalamnya, dan tidak melihat dari satu sudut pandang saja.

Namun terkadang ketika kita diposisikan sebagai orang yang 
membuat iklan, ada beberapa hal yang mungkin juga sulit, yaitu 
terjebak disebuah pola, dimana  kita pada akhirnya mengikuti sebuah 
pola-pola yang dekat dengan kita, dekat yang dimaksud di sini ialah 
sebuah budaya yang terjadi secara turun-menurun dan dilakukan dari 
masa ke masa, sehingga ketika kita mencoba mencoba keluar dari itu 
sangat sulit, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi, 
namun walaupun banyak tantangan bukan berarti itu tidak bisa 
dilewati, kunci dari melewati itu semua ialah generasi-generasi muda 
yang mempunyai wawasan-wawasan yang luas agar pada masa yang 
akan dating dapat merubah budaya-budaya yang ada menjadi lebih 
baik lagi, sehingga periklanan di Indonesia dapat dikenali oleh dunia 
Internasional.
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Tipu Muslihat Pengobatan Tradisional 
Berjanji Manis 

Astari Wulan Oktavia 

Saat kita sakit pasti kita akan merujuk langsung ke rumah sakit 
ataupun ke dokter yang terdekat. Sudah sangat jarang bagi anak 
zaman sekarang mendengar sesuatu yang berbau tradisional termasuk 
pengobatan tradisional ataupun yang biasa kita dengar pengobatan 
alternatif. Seperti yang kita ketahui, pengobatan tradisional ialah 
pengobatan yang dilakukan oleh orang yang dipercaya ataupun 
menggunakan ramuan-ramuan khusus yang dipercaya dapat 
menyembuhkan penyakit yang kita alami.  Ketika orang-orang saat 
ini lebih mempercayakan kesehatannya atau kesembuhannya kepada 
orang yang ahli dibidangnya ialah dokter, tetapi tidak semua orang 
mempercayakan kesembuhan kepada tenaga medis. Saat kita merasa 
pengobatan modern tidak dapat menyembuhkan kita, saat itulah kita 
akan mencari pengobatan tradisional ataupun alternatif yang dapat 
kita temui di media cetak lokal yang ada di Indonesia. 

Media cetak yang memang memiliki beberapa iklan, pengertian 
iklan merupakan mengumumkan sesuatu dengan menciptakan 
kesadaran dalam benak khlayak (Muktaf, 2015: 3). Iklan pengobatan 
tradisional ataupun alternatif yang menyuguhkan janji-janji manis 
yang menjamin kesehatan pasiennya dapat kita temui di media cetak 
surat kabar atau biasa kita sebut koran. Media cetak adalah media 
dimana masyarakat biasanya mendapatkan informasi dari berbagai 
hal. Dua media cetak, surat kabar ataupun majalah ialah media yang 
hidupnya sangat bergantung pada iklan. Tanpa dukungan iklan, surat 
kabar ataupun majalah tidak dapat terus memperjuangkan hidupnya. 
Media cetak harus mampu untuk menarik perhatian pembaca ataupun 
audiens tertentu, atau dengan kata lain target pembaca tertentu, agar 
dapat menarik minat pemasang iklan (Morissan, 2010: 280).
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Dalam media cetak kita dapat menemukan beberapa tipe iklan di 
surat kabar tetapi tipe iklan yang paling banyak kita temui yaitu iklan 
baris dan iklan display. Iklan baris adalah iklan yang biasanya muncul 
dibawah subjudul-subjudul tertentu (misalnya, help, wanted, sale) yang 
menggambarkan kelas barang atau kebutuhan yang dicoba dipenuhi 
melalui iklan. Sedangkan iklan display adalah iklan yang biasanya 
dijumpai diseluruh koran dan umumnya menggunakan ilustrasi, judul 
iklan, ruang kosong, dan piranti visual lain sebagai tambahan bagi 
materi tulisan (Lee dan Johnson, 2007: 254). 

Media cetak yang dapat kita temui keberadaan iklan pengobatan 
tradisioal ialah Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, dan Merapi. Ketiga 
surat kabar itu termasuk surat kabar harian. Surat kabar harian 
adalah surat kabar yang terbit setiap hari selama hari kerja, dari senin 
hingga jumat, di hampir setiap kota besar di Indonesia, surat kabar 
menyediakan liputan berita terperinci mengenai berbagai peristiwa 
dan artikel yang membahas berbagai isu nasional atau lokal, namun 
terdapat pula informasi mengenai bisnis, olahraga dan berbagai 
informasi (Morissan, 2010: 302). Beberapa kota memang memiliki surat 
kabar lokal termasuk kota Yogyakarta yang memiliki beberapa surat 
kabar lokal termasuk Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, dan Merapi. 
Pada umumnya iklan surat kabar digunakan oleh perusahaan lokal 
dengan sasaran penjualan di tingkat lokal, meskipun sebagian besar 
dari perusahaan itu secara formal tidak memiliki perencanaan media 
(Hahn dan Mangun, 2002: 55). Tidak heran jika iklan di surat kabar 
lokal terdapat iklan-iklan yang melanggar Etika Pariwara Indonesia. 

Kita dapat menemukan pelanggaran pada iklan pengobatan 
tradisional pada surat kabar Harian Jogja edisi Selasa, 6 Maret 
2018, yaitu, pertama Iklan pengobatan AA. Yudin Abdullah. Iklan 
Pengobaran tradisional AA. Yudin Abdullah melanggar Etika Pariwara 
Indonesia karena dalam iklan tersebut menggunakan kalimat “Alami 
tanpa efek samping.” Dalam Etika Pariwara Indonesia iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata yang berlebihan “bebas efek samping” tanpa 
disertai keterangan yang memadai.
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Gambar 3.1 Iklan pengobatan tradisional AA. Yudin Abdullah menggunakan kalimat 
“Alami tanpa efek samping.”

Kedua, iklan pengobatan Central Vitalis Pria Perkasa. Iklan 
pengobatan Central Vitalis Pria Perkasa melanggar Etika Pariwara 
Indonesia karena dalam iklan tersebut mengiklankan produk 
peningkat kemampua seks dan tidak pantas menjanjikan kemampuan 
peningkatan seks. Serta iklan tersebut menggunakan kalimat “Dijamin 
aman tanpa efek samping.” Dalam Etika Pariwara Indonesia, iklan tidak 
boleh menggunakan kata-kata yang berlebihan “bebas efek samping “, 
tanpa disertai keterangan yang memadai. 

Gambar 3.2  Iklan Pengobatan Central Vitalis Pria menggunakan kalimat “Dijamin 
aman tanpa efek samping“ dan menjamin kemampuan peningkatan seks
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Ketiga, iklan pengobatan Za-Seng. Iklan Za-Seng melanggar 
Etika Pariwara Indonesia karena menggunkan kalimat “Dijamin 
100% “Paten” dan “Permanen aman tanpa efek samping”, kalimat 
tersebut tentu melanggar karena dalam Etika Pariwara Indonesia, iklan 
dilarang menggunakan kata “100%”, penggunaan kata “100%” harus 
dapat dibuktikan dengan pernyataan otoritas terkait atau sumber 
yang otentik, serta penggunaan kalimat “Permanen aman tanpa efek 
samping” harus disertai keterangan yang memadai. 

Gambar 3.3 Iklan Pengobatan Za-Seng menggunakan kalimat “Permanen tanpa efek 
samping” dan “dijamin 100% paten”

Ketiga iklan pengobatan tradisional yaitu AA. Yudin Abdullah, 
Central Vitalis Pria Perkasa dan Za Seng yang ada pada surat kabar 
Harian Jogja pada edisi Selasa, 6 Maret 2018 yang merupakan iklan 
display tersebut tidak hanya melanggar Etika Pariwara Indonesia tetapi 
ketiga iklan tersebut juga melanggar Undang-undang No. 8 tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggarannya terjadi dengan 
menabrak pasal 17 ayat 1 (c) yang berbunyi a). Mengelabuhi konsumen 
mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan 
atau tarif jasa serta ketetapan waktu penerimaan barang atas jasa. 
b) Mengelabuhi jaminan/garansi terhadap barang dana tau jasa. c). 
Melanggar etika dana atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai periklanan. 
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Iklan pengobatan tradisional yang terdapat pada iklan juga 
harus mempedulikan dampak kesehatan pasiennya. Sering kali iklan 
pengobatan tradisional pada surat kabar hanya mempromosikan 
pengobatannya saja tanpa peduli dampaknya pada pasien. Beberapa 
masyarakat memang memilih berobat ke klinik tradisional karena 
terkecoh pada janji-janji manis pengobatan tradisional. Iklan 
pengobatan tradisional AA. Yudin Abdullah, Central Vitalis Pria 
Perkasa dan Za-Seng yang ada pada surat kabar Harian Jogja pada 
edisi Selasa, 6 Maret 2018 juga melanggar Undang-undang No. 36 
tahun 2009 pasal 61 ayat 1 dan 2 tentang Kesehatan, pada bagian ketiga 
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yang berbunyi a). Masyarakat 
diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, 
meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional 
yang dapat dipertanggungjawabkan manfaaat dan keamanannya. b). 
Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan didasarkan keamanan, 
kepentingan, dan perlindungan masyarakat.  

Menggunakan media cetak khusunya surat kabar dalam beriklan 
memang mempunyai kelebihan tersendiri. Surat kabar atau koran 
biasanya tidak hanya dibaca oleh satu orang, tapi beberapa orang. 
Setelah selesai dibaca oleh satu orang, biasanya koran akan dibaca 
oleh orang lain. Selain itu di tempat-tempat umum, seperti ruang 
tunggu, rumah sakit, kantor pelayanan umum, kampus, atau lobi hotel 
sering menyediakan koran. Karakter koran ini sangat bermanfaat bagi 
pengiklan karena jangkauannya yang luas (Muktaf, 2015: 162). Tetapi 
jika dibandingkan dengan penyiaran televisi maupun radio, maka 
media massa koran terbatas jangkauan hingga ke daerah pelosok yang 
terpencil. Jika daerah tersebut sulit dilalui kendaraan, kemungkinan 
akan sulit memasarkan koran di daerah tersebut, terlebih lagi koran 
terbit setiap hari (Muktaf, 2015: 164).  
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Tipu Menipu Berkedok Iklan Pengobatan 
Tradisional

Airin Syita Sahla

Kesehatan adalah kunci dasar bagi manusia, kesehatan juga 
kondisi maksimal baik secara fisik, mental maupun sosial, sehingga 
dapat melakukan aktifitas dengan leluasa tanpa harus adanya hambatan 
yang menjadi penghalang. Ketika manusia sakit, selalu berusaha untuk 
mencari kesembuhan. Bahkan dengan cara apapun manusia akan 
berusaha mencari kesembuhan itu, baik secara pengobatan medis 
maupun non medis. Pengobatan non medis seringkali disebut sebagai 
pengobatan alternatif. Sebagai salah satu negara yang berada di dunia 
Timur, pengobatan alternatif menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan 
dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan pengobatan 
alternatif ini juga bisa ditemukan di iklan yang ada di media cetak, 
salah satunya adalah koran. 

Koran atau bisa disebut surat kabar adalah kumpulan yang berisi 
informasi berita-berita terkini dalam berbagai topik, yang bertujuan 
untuk dibaca oleh khalayak luas. Selain tentang berita, didalam koran 
juga terdapat berbagai macam iklan. Iklan biasanya digunakan untuk 
memperkenalkan suatu produk ke masyarakat. Tujuan beriklan 
terutama untuk memenangkan persaingan antara produk dengan 
produk lainnya serta terletak pada bagaimana usaha mengalihkan 
khalayak agar dapat memperhatikan pada sesuatu yang ingin menjadi 
tujuan produk. Sehingga suatu iklan dapat mengalihkan perhatian atau 
dengan cara persuasif. Iklan juga harus memberikan informasi dan 
fakta yang benar dari berbagai sumber, sehingga khalayak pembaca 
dapat menilai sendiri informasi tersebut tanpa adanya tanda tanya yang 
dimunculkan oleh si pembaca. Dilihat dari ukurannya, ada dua bentuk 
dasar koran yaitu bentuk standar dan tabloid. Ukuran koran standar 
adalah 22 inchi kali 13 inchi yang dibagi dalam enam kolom. Sedangkan 
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ukuran tabloid adalah 14 inchi kali 11 inchi. Sedangkan dilihat dari tipe 
khalayak, beberapa koran harian dan mingguan melayani kebutuhan 
khusus dari khalayak (Arens dalam Junaedi, 2014: 54).

Iklan di media cetak bisa di definisikan sebagai teknologi yang 
berkaitan dengan percetakan. Koran dan majalah adalah dua jenis 
media cetak yang kini banyak berkembang mewarnai peradaban 
manusia (Junaedi, 2014: 52). Definisi yang lain mengatakan bahwa 
iklan adalah memberikan informasi sekaligus membujuk khalayak. 
Dari banyaknya definisi tentang periklanan, ada beberapa definisi 
periklanan yang menurut penulis dapat mewakili keseluruhan defenisi 
iklan (Muktaf, 2015: 4). Menurut Institute of Practitioners in Advertising 
(IPA), menyebutkan bahwa periklanan adalah mengupayakan suatu 
pesan penjualan yang sepersuasif mungkin kepada calon pembeli yang 
tepat atau suatu produk berupa barang atau jasa tertentu dengan biaya 
yang semurah-murahnya (Santosa dalam Muktaf, 2015: 4). 

Berdasarkan pengertian di atas, masih banyak produk yang me-
masangkan iklannya di koran. Yang kita ketahui pada era modern 
ini iklan lebih banyak digunakan di internet seperti media sosial 
dan sebagainya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga iklan di 
koran peminatnya berkurang. Masih banyak yang berlangganan serta 
membaca koran-koran tersebut secara rutin. Iklan yang terdapat di 
koran masih banyak yang melanggar etika, seperti salah satunya iklan 
media cetak bisa juga dijumpai di koran lokal Yogyakarta, yaitu Tribun 
Jogja, Harian Jogja dan Merapi Jogja. Pada koran Merapi Jogja edisi 
9 Maret 2018, terdapat beberapa iklan yang melanggar Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). Di dalam iklan tersebut tidak ada perjanjian yang 
mengikat untuk jaminannya. Lalu, untuk penyakit juga tidak semua 
penyakit bisa disamakan, spesifikasinya berbeda, ada penyakit yang 
ringan maupun yang harus ditangani secara serius oleh pengobatan 
yang tidak ringan, sedangkan didalam iklan tradisional itu smeua 
penyakit bisa disebuhkan secara tuntas.

Iklan-iklan tersebut adalah, pertama iklan pengobatan tradisional 
Alat Vital Hj. Mak Erot. Iklan ini menyatakan bahwasanya pengobatan 
yang paling heboh dan spektakuler di seluruh kota-kota terbesar 
di Indonesia dan menjajikan dengan cukup sekali berobat hasilnya 
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seumur hidup dijamin “JOSS 100%.” Dalam iklan tersebut berpendapat 
bahwa pengobatan tradisional Alat Vital Hj. Mak Erot lah yang 
terbesar daripada pengobatan yang lainnya, yang berarti iklan tersebut 
mengansumsi sendiri tanpa adanya bukti yang ditunjukan dan yang 
bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Gambar 3.4 Koran Merapi Jogja yang melanggar Etika Pariwara Indonesia dengan 
jaminan 100% berhasil.

Sumber gambar: Koran Merapi Jogja, edisi 9 Maret 2018.

Kedua, pada koran Merapi Jogja, tanggal 5 Maret 2018 terdapat 
iklan Lintas Herbal pengobatan spiritual islami yang menjanjikan 
dapat sukses untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut 
Etika Pariwara Indonesia (EPI), iklan tidak boleh menggunakan 
kata, ungkapan, penggambaran atau pencitraan yang menjanjikan 
penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu menghilangkan 
gejala dari sesuatu penyakit. 
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Gambar 3.5 Koran Merapi Jogja yang menjanjikan dapat sukses untuk meraih 
kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sumber gambar : Koran Merapi Jogja, edisi 5 Maret 2018.

Iklan obat tradisional harus mengacu pada tata krama dan tata cara 
periklanan di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat pedoman untuk 
periklanan yaitu diatur pada Undang-Undang Penyiaran dan Undang-
undang Pariwara didalam Etika Pariwara Indonesia. Penerapaannya 
harus didasarkan pada pedoman ini, yaitu obat tradsional yang dapat 
diiklankan apabila telah mendapat nomor persetujuan pendaftaran 
dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Iklan obat tradisional 
dapat dimuat pada media periklanan setelah rancangan iklan 
tersebut mencapai persetujuan dari Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia. Iklan obat tradisional tidak boleh mendorong penggunaan 
obat tradsional tersebut secara berlebihan dan iklan obat tardisional 
tidak boleh diperankan oleh tenaga kesehatan atau seseorang yang 
berperan sebagai profesi kesehatan dan atau menggunakan setting yang 
beratribut profesi kesehatan atau laboratorium.
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Menurut Etika Pariwara Indonesia (EPI) mengenai produk obat 
tradisional dalam iklan harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 
dalam pasal 41 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang 
Kesehatan sebagai berikut: Obyektif, yaitu harus memberikan 
informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh 
menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanan obat tradisional 
yang telah disetujui. Lengkap, yaitu harus mencantumkan tidak hanya 
informasi tentang khasiat dan kegunaan obat tradisional, tetapi juga 
memberikan informasi tentang hal–hal yang harus diperhatikan, 
misalnya adanya kontra indikasi, efek samping, pantangan dan lainnya. 
dan tidak menyesatkan, yaitu informasi obat tradisional harus jujur, 
akurat, bertanggungjawab serta tidak boleh memanfaatkan kekuatiran 
masyarakat akan suatu masalah kesehatan. Disamping itu, cara 
penyajian informasi harus berselera baik dan pantas serta tidak boleh 
menimbulkan persepsi khusus di masyarakat yang mengakibatkan 
penggunaan obat tradisional yang berlebihan dan tidak benar.

Dalam kedua iklan tersebut terdapat pelanggaran yang dituliskan 
di Etika Pariwara Indonesia. Pada kedua iklan itu tidak dicantumkan 
nomor pendaftaran untuk media cetak. Etika Pariwara Indonesia 
juga menuliskan bahwa iklan pengobatan tradisional tidak boleh 
menggunakan kata-kata yang terlalu berlebihan misalnya dengan 
menjamin kesehatan pasien yang pasti sembuh, menjajikan bahwa 
pengobatan itu manjur dan kata-kata yang lain yang semakna yang 
menyatakan khasiat serta kegunaan yang berlebihan. Jelas pada kedua 
iklan tersebut sudah melanggar Etika Pariwara Indonesia.

Seperti Uses, Gratifications and Depedency, menurut Rubin (Littlejohn 
dalam Junaedi, 2007: 99), studi pengaruh yang klasik pada mulanya 
mempunyai anggapan bahwa konsumen media, bukannya pesan media, 
sebagai titik awal kajian dalam komunikasi massa. Dalam kajian ini yang 
diteliti adalah perilaku komunikasi khalayak dalam relasinya dengan 
pengalaman langsungnya dengan media massa. Khalayak diasumsikan 
sebagai bagian dari khalayak yang aktif dalam memanfaatkan muatan 
media, bukannya secara pasif saat mengkonsumsi media massa. Dimana 
pada penjelasan tersebut orang yang menerima pesan atau iklan harus 
disaring terlebih dahulu, jangan langsung diterima.
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Orang yang ber-etika berarti orang yang patuh dalam mengikuti 
tata aturan, tata kesopanan, dan tata akhlak yang baik, yang disebut juga 
dengan akhlak yang mulia (Sumadiria, 2016: 195). Sebagai pembaca 
yang baik seharusnya kita memilih atau berita yang dikonsumsi, 
bukan langsung diterima, meskipun kita membutuhkan informasi 
tersebut apalagi yang berhubungan tentang kesehatan. Dalam Islam, 
di Al-Qur’an juga dijelaskan, bahwa “Dan apabila aku sakit, Dialah 
(Allah) yang menyembuhkanku” (As Syu’araa: 80). Maksudnya, Allah 
semata yang memberikan kesembuhan, tidak ada sekutu bagi-Nya 
dalam memberikan kesembuhan. Oleh karena itu wajib bagi hamba 
memiliki keyakinan yang mantap bahwasannya tidak ada yang mampu 
menyembuhkan kecuali Allah SWT.
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Katanya Satu Tempat Berjuta Solusi

Khanza Nabila Iftina

“Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya. Tanpa anjuran dokter 
tanpa harus muter-muter. Cukup satu solusinya pergi ke mbah dukun 
saja langsung sambat mbah saya putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai 
jurus yang kedua semar mesem namanya, jaran goyang solusinya. Cen 
rodok ndagel syarate, penting dilakoni wae. Ndang dicubo, mesthi kasil 
terbukti kasiate genjrot.” Sepenggal lagu dangdut koplo dengan judul 
Jaran Goyang, yang dipopulerkan penyanyi asal Kediri, Jawa Timur 
Nella Kharisma. Bagi sebagian orang mungkin berpikir, “Jaman sudah 
berubah, mana ada yang namanya pelet.” Tapi jangan salah, sekarang 
di zaman milenial masih ditemukan pengobatan tradisional/alternatif 
dan berbau ghaib.

Pengobatan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, pengobatan 
medis dan alternatif. Pengobatan medis biasanya dilakukan oleh dokter 
di rumah sakit, puskesmas, klinik dan sebagainya. Berbeda dengan 
pengobatan alternatif yang biasanya ditangani oleh tabib, dukun, 
mantri dan masih banyak lagi. Masyarakat Indonesia yang masih 
percaya dengan cara pengobatan leluhur, biasanya lebih memilih untuk 
mencari solusi di pengobatan alternatif, atau mungkin orang yang 
sudah putus asa dengan kehidupannya juga tak luput menjadi pasien 
pengobatan alternatif. 

Koran lokal di Yogyakarta banyak menampilkan iklan-iklan 
pengobatan. Salah satunya iklan pengobatan tradisional Tabib Haji 
Aulia yang ada di koran Merapi edisi 5 Maret 2018, menawarkan 
pengobatan apa saja yang “katanya” bisa disembuhkan oleh sang 
Tabib. Mulai dari bau badan hingga kanker. Mengejutkan? Tidak, saya 
pikir anda biasa saja melihatnya. Bukan hanya itu Tabib Haji Aulia 
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juga melayani pemasangan susuk untuk kecantikan, ketampanan, 
menambah wibawa dan lain-lain. Bahan susuknya pun beragam mulai 
dari susuk perak hingga susuk berlian. Sepertinya anda mulai tertarik 
untuk mencobanya. Tapi sabar dulu, mari kita ulas iklan ini menurut 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) dan juga dari berbagai sumber yang 
lain.

Sebelum membahas tentang Etika Pariwara Indonesia, ada baiknya 
kita mengenal terlebih dahulu apa itu iklan. Iklan menurut Dunn 
dan Barban (dalam Widyatama, 2007: 15) adalah bentuk kegiatan 
komunikasi non personal yang disampaikan lewat media dengan 
membayar ruang yang dipakainya untuk menyampaikan pesan yang 
bersifat membujuk (persuasif) kepada konsumen oleh perusahaan, 
lembaga non-komersial, maupun pribadi yang berkepentingan. 
Karena iklan merupakan bagian ilmu dari ilmu komunikasi, maka 
ada kaitannya dengan penjelasan ilmu komunikasi menurut Carl 
I. Hovland (Mulyana, 2014: 68), “Komunikasi adalah proses yang 
memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan 
(biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang 
lain.” Penjelasan lain dari Harold Lasswell (Mulyana, 2014: 69) “Who 
says what in which channel to whom with what effect” yang berarti siapa 
mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh 
bagaimana. Dapat digambarkan untuk kasus ini, dengan who-nya 
adalah pengiklan, what-nya adalah iklan cetak, channel-nya adalah 
koran, whom-nya adalah pembaca koran/pembaca iklan tersebut, 
dan effect-nya adalah reaksi apa yang akan diambil oleh pembaca 
iklan di koran. Sesuai dengan fungsinya, iklan merupakan alat untuk 
mengkomunikasikan produk barang atau jasa kepada masyarakat, dan 
juga membangkitkan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa 
atau membeli produk yang diiklankan. 

Etika Pariwara Indonesia (EPI), seolah menjadi “kitab suci” 
bagi para pengiklan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Di bagian Tutur Spontan (Dewan Periklanan Indonesia, hlm.1) 
menjelaskan: Etika pariwara yang berisi sekumpulan nilai dan pola laku 
moralitas periklanan ini lebih lagi memiliki arti penting bagi mereka 
yang di pasar. Bukankah cukup sering mereka sampai perlu berdesakan 
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untuk membayar berbagai produk yang kebetulan pernah diiklankan di 
radio, televisi, koran, majalah, atau papan iklan. Padahal mereka paham 
bahwa pesan periklanan bukanlah perintah untuk melangkah ke kasir 
toko, namun seni dan strategi berniaga untuk dipilih. Jelas, dituliskan 
iklan bukanlah cara untuk memaksa agar orang membeli produk atau 
memakai jasa tersebut, tetapi bagaimana menyampaikan pesan yang 
ada di produk atau jasa tersebut agar bisa menjadi pertimbangan untuk 
orang memilih produk atau jasa yang diiklankan. Mari kita memeriksa, 
apa saja pasal yang sudah dilanggar oleh Tabib Haji Aulia, dalam 
mengiklankan jasanya.

Pasal 1 Tata Krama EPI sub Bahasa butir 1.2.2 berbunyi “Iklan tidak 
boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, 
”top” atau kata-kata berawalan “ter“, dan atau yang bermakna sama, tanpa 
secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan 
dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.” 
(Dewan Periklanan Indonesia, hlm.20). Sedangkan dalam iklan Haji Aulia 
terdapat kata superlatif yang berbunyi “Metode Baru dan Pertama di 
Indonesia”. Jelas itu adalah kata superlatif, dimana dituliskan bahwa metode 
pengobatan Tabib Haji Aulia ini merupakan yang pertama di Indonesia. 
Bahkan tidak dijelaskan, mendapat data dari mana sehingga bisa dengan 
percaya diri menuliskan dia-lah penggagas metode pengobatan ini.

“Ahlinya pengobatan tradisional sistem modern tanpa efek 
samping. Apapun penyakit Anda Insya Allah bisa sembuh normal 
kembali dalam waktu yang singkat.” Janji apalagi yang diberikan 
pengobatan tradisional yang berpraktek di Taman Siswa, Yogyakarta 
ini? Tempat ini memberikan janji tanpa efek samping dan pasiennya 
bisa kembali normal dalam waktu yang singkat. Bahaya, iklan ini 
berbahaya bagi orang-orang yang sudah pasrah dan menginginkan 
penyembuhan yang cepat, padahal di iklan itu tidak dijelaskan berapa 
lama pasien dapat sembuh. Hal ini juga bertentangan dengan pasal 
1 Tata Krama, sub Bahasa, poin 1.7 yang berbunyi Jika suatu iklan 
mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka 
dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Beralih ke pelanggaran selanjutnya yang bertentangan dengan 
“kitab suci-nya” pengiklan Indonesia ini. Pasal 1 Tata Krama, sub 
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Bahasa, poin 1.9 yang berisi tentang rasa takut dan takhayul. Mengapa 
iklan ini bisa melanggar poin 1.9? Karena di iklan itu dituliskan dapat 
memasang susuk mulai dari susuk perak hingga susuk berlian. Benar, 
susuk adalah benda yang bisa dikatakan “ghaib” atau yang berbau 
dengan takhayul. 

Beralih ke pelanggaran yang lain, di pasal 2 Ragam Iklan, iklan 
yang berisi tulisan penjelasan ini, melanggar 3 poin dan 5 butir hukum 
EPI. Mari kita lihat poin dan butir mana saja yang dilanggar. Poin 
pertama adalah poin obat-obatan, di poin 2.3 obat-obatan butir 2.3.3, 
yang berbunyi, “Iklan tidak boleh menggunakan kata, ungkapan, 
penggambaran atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, 
melainkan hanya untuk membantu menghilangkan gejala dari sesuatu 
penyakit.” Haji Aulia menuliskan dengan jelas di iklan itu 40 macam 
penyakit mulai dari bau badan hingga yang paling parah yang katanya 
bisa beliau sembuhkan yaitu kanker. Selain butir 2.3.3, pelanggaran ini 
berkesinambungan dengan butir 2.3.10 “Iklan tidak boleh menyebutkan 
adanya kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dalam kapasitas 
yang melampaui batas atau tidak terbatas.” Bahkan seorang dokter 
saja, saya pikir mustahil bisa menangani penyakit sebanyak itu. Hal itu 
berarti sudah melanggar pasal yang telah disebutkan di atas. 

Masih di pasal 2 dan di poin obat-obatan tapi berbeda butir, kali ini 
di butir 2.3.7. Haji Aulia menjamin pengobatannya tanpa efek samping. 
Dari mana Haji ini bisa mengatakan metode pengobatannya ini tanpa 
efek samping padahal tidak ada testimoni dari pasien yang sudah 
ditanganinya. Ini juga menyandung pasal yang disebutkan di atas, 
karena dengan percaya diri menuliskan tanpa efek samping. Butir 2.3.7, 
ada kaitannya dengan poin 2.9 tentang alat dan fasilitas kebugaran/
perampingan yang dijelaskan bahwa iklan tidak boleh memberikan 
janji yang tidak dapat dibuktikan dan juga tidak menghiraukan efek 
samping yang ada.

 Beralih ke perizinan. Beriklan di media cetak, dan luar-griya 
harus mengantongi izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa, apabila ingin beriklan di koran maka 
harus sudah mempunyai izin. Di poin 2.11 butir 2.11.1 menjelaskan 
tentang ijin beriklan, juga dijelaskan di pasal 4 Wahana Iklan, poin 
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4.1 Media Cetak, butir 4.1.2 bahwa jika beriklan di media cotak harus 
mencantumkan kata-kata “Iklan No. ...” dengan ukuran sekurang-
kurangnya 10 point di tempat yang jelas terbaca, dan tanpa bermaksud 
menyembunyikannya.

Dari EPI ke hukum atau undang-undang yang lain. Sesuai dengan 
Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan, Bab III Kualifikasi dan Pengelompokkan Tenaga Kesehatan 
Pasal 11 ayat 1 menyebutkan beberapa profesi yang termasuk dalam 
tenaga kesehatan. Di ayat tersebut ada 13 tenaga kesehatan, juga 
disebutkan tenaga tradisional tepatnya di abjad L. Karena pengobatan 
Tabib Haji Aulia masuk ke golongan pengobatan tradisional maka ada 
regulasi yang lebih spesifik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No. 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, 
merupakan patokan bagi tenaga dan praktik pengobatan konservatif. 
Pasal 39 menjelaskan bahwa setiap penyehat tradisional wajib memiliki 
Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) yang bisa didapatkan 
melalui pemerintah kabupaten atau kota. Sebagaimana pasal 39, 
diurutan selanjutnya yaitu pasal 43 berbunyi “Setiap tenaga kesehatan 
tradisional yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda 
Registrasi Tenaga Kesehatan (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga 
Kesehatan Tradisional (SIPTKT)”. Tak luput undang-undang ini juga 
mengatur bagaimana publikasi pelayanan kesehatan. Terdapat di Bab 
VIII Pasal 67 ayat 1, setiap penyehat tradisional wajib memasang papan 
nama praktik yang memuat nama, tata cara pelayanan, waktu pelayanan, 
dan STPT. Sedangkan di ayat 2 terang berbunyi “Penyehat Tradisional 
dan Panti Sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan 
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang diberikan.” Seharusnya 
di dalam iklan yang dibuat Haji Aulia memuat nomor izin, bukti akurat 
bahwa tempatnya bukan tempat abal-abal, serta izin yang memuat 
bahwa Haji Aulia telah lulus uji kelayakan menjadi seseorang yang 
termasuk dalam tenaga kesehatan, khusunya pengobatan tradisional.

Jauh sebelum Undang-undang Republik Indonesia No. 36 
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 
Tradisional, tepatnya tahun 2010 ada peraturan yang berkaitan dengan 
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dunia kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, membuat 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1787/
MENKES/PER/XII/2010 guna menegaskan hukum Iklan dan Publikasi 
Pelayanan Kesehatan. Bab III Penyelenggaraan, Bagian Kesatu Umum, 
Pasal 3 ayat 2 tersurat bahwa, penyelenggara iklan dan/atau publikasi 
fasilitas pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kode etik rumah 
sakit Indonesia, kode etik masing-masing tenaga kesehatan, kode etik 
pariwara dan ketentuan perundang-undangan. Lebih menohok lagi 
di pasal 5, cukup panjang karena terdapat beberapa ayat di dalamnya. 
Diantaranya adalah publikasi pelayan kesehatan tidak diperbolehkan 
bersifat: menyerang atau pamer derajat profesi, memberi informasi 
palsu yang bersifat menipu, menggunakan kata superlatif, metode baru 
yang belum terverifikasi masyarakat kedokteran dan sebagainya. 

Bayangkan, banyak sekali regulasi yang dilanggar oleh pengobatan 
yang buka setiap pukul 08.00 WIB. Iklan jasa Haji Tabib Aulia sudah 
melanggar Etika Pariwara Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No. 103 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia No. 1787 tahun 2010. Miris, tempat yang 
menawarkan kesembuhan malah berlimpah kesalahan. Beriklan di 
media massa memiliki beberapa keuntungan diantaranya menarik 
perhatian konsumen tertutama produk yang iklannya populer atau 
yang sangat dikenal masyarakat (Morrisan, 2010: 19). Berdasarkan 
penjelasan tentang keuntungan menggunakan media massa sebagai 
promosi, pantas Haji Aulia memilih Merapi sebagai media iklannya.

Memang iklan adalah media untuk membujuk pendengar, 
pembaca, dan pemirsa dengan tujuan agar mereka memutuskan untuk 
mengambil tindakan seperti selalu mengingat produk yang diiklan-
kan dan sebagainya. Tetapi sebaiknya juga mematuhi rambu-rambu 
yang sudah diberikan oleh para Dewan Periklanan Indonesia dalam 
kitabnya yaitu Etika Pariwara Indonesia. Jangan “nafsu” tetapi malah 
banyak melanggar rambu-rambu. Iklan itu adalah seni atau strategi 
dalam membuat khalayak menjadi ingat terhadap produk/merek 
tertentu, bukan menggiring khalayak ke meja kasir untuk membeli 
produk/merek itu. 
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Siasat Tipu Daya Pengobatan Alternatif 
di Koran Merapi

Wirasatya Adi Nugroho

Pada era globalisasi saat ini ada banyak cara yang dapat dilakukan 
untuk penyebaran iklan. Iklan digunakan untuk mengenalkan maupun 
meningkatkan pemasaran suatu produk yang telah diproduksi. Pada 
awalnya iklan hanya dapat kita jumpai melalui media cetak, radio 
maupun televisi. Namun seiring berkembangya zaman, kini kita dapat 
menjumpai iklan melalui media online. Namun bukan berarti media 
cetak, radio dan televisi tidak digunakan lagi. Media cetak yang dikenal 
oleh masyarakat adalah koran, tabloid, majalah dan brosur.

Secara nasional, belanja iklan terbesar kedua setelah televisi 
adalah surat kabar atau koran, atau dengan kata lain koran merupakan 
media untuk beriklan dengan posisi terpenting kedua setelah televisi 
(Morrisan, 2010: 301). Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan 
media cetak dalam bentuk koran atau surat kabar. Koran dianggap 
efektif untuk memasang iklan karena harganya yang murah, maka 
koran dapat diakses oleh siapa saja. Selain berlangganan, koran juga 
dapat kita beli di banyak tempat seperti toko buku, agen maupun 
pengecer koran pinggir jalan dan di lampu merah tertentu.

Ada beberapa jenis iklan yang ada di dalam koran, yaitu iklan display 
yang terdiri atas ilustrasi berupa gambar maupun foto yang dilengkapi 
dengan kata-kata tertentu sebagai kalimat iklan. Lalu yang kedua ada 
iklan advertorial, kebalikan dari iklan display, iklan ini lebih banyak 
menampilkan tulisan dibandingkan gambar. Terakhir ada iklan baris, yaitu 
iklan yang isinya hanya tulisan dan terdiri dari beberapa baris saja.

Dalam tulisan ini juga penulis akan membahas beberapa pelanggaran 
iklan pada surat kabar Merapi edisi 3-10 Maret 2018 (hari Minggu Koran 
Merapi tidak terbit) menurut Etika Pariwara Indonesia (EPI).
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Iklan yang pertama 
me rupakan iklan pusat 
pengobatan tradisional 
mo  dern oleh Tabib Haji 
Aulia. Pada iklan tersebut 
ditemukan beberapa pe-
langgaran Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) antara lain 
penggunaan kata pertama di 
Indonesia yang melanggar 
pasal 1.2.2. Pelanggaran 
yang selanjutnya yaitu iklan 
tersebut menjanjikan tanpa 
efek samping dan bisa 
sembuh normal dalam waktu 
yang singkat tanpa menunjukkan pengobatan yang sesuai dengan indikasi 
yang memiliki ijin, hal tersebut melanggar pasal 2.3.1, 2.3.7, 2.3.8 dan 
2.3.10. Penggunaan nama Tabib Haji Aulia juga saya rasa melanggar Etikan 
Pariwara Indonesia (EPI) pasal 2.2.8 tentang agama karena penggunaan kata 
Haji yang sejatinya adalah pencapaian suatu agama seakan diperjualbelikan 
untuk menjanjikan suatu penyembuhan dari penyakit tertentu yang dapat 
dilakukan oleh tabib tersebut yang juga melanggar pasal 2.3.3.

Hampir sama seperti iklan 
sebelumnya, iklan yang yang 
dilakukan oleh Therapy Pengo-
batan Tradisional Alat Vital 
Hj. Mak Erot juga melakukan 
beberapa pelanggaran pasal 
Etika Pariwara Indonesia (EPI), 
antara lain pasal 1.2.2, 2.3.1, 
2.3.3, 2.3.7, 2.3.8 dan pasal 2.3.3. 
Selain itu, iklan ini juga me-
langgar pasal 1.2.3 yang men-
janjikan kesembuhan 100%. 
Tidak hanya itu, iklan tersebut 

Gambar 3.6 Iklan pusat pengobatan tradional 
modern Tabib Haji Aulia koran Merapi edisi 3-10 

Maret 2018.

Gambar 3.7 Iklan Therapy pengobatan 
tradisional alat vital Hj. Mak Erot koran Merapi 

edisi 3-10 Maret 2018.
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juga melanggar pasal 2.3.10 karena iklan ini menjanjikan kesembuhan 
seumur hidup. Terakhir, iklan ini melanggar pasal 2.6.1 karena media untuk 
beriklannya tidak dikhususkan untuk kalangan dewasa.

Iklan yang ketiga yaitu 
Pusat Pengobatan Alat 
Vital Mak Irot dan Abah 
H. Mulya. Iklan dtersebut 
masih juga melakukan 
pelanggaran yang sama 
seperti pada kedua iklan 
sebelumnya, yaitu pasal 
2.3.1, 2.3.3, 2.3.7, 2.3.8, 
2.3.10, 2.6.1. Namun ada 
beberapa pelanggaran pa-
sal juga yang berbeda dari 
pasal sebelumnya, yaitu 
menyebutkan “Hati-hati 
jangan sampai salah masuk 
pengobatan/terpengaruh 
pengobatan lain” hal tersebut melanggar pasal 1.19 karena tidak adanya 
perbandingan dari penyelenggara riset yang jelas.

Pada iklan terakhir 
yang dilakukan oleh Ki 
Sarpo Jagad juga me laku kan 
pe langgaran pa sal 2.3.10 
dan 2.6.1. Namun pada 
iklan ini juga melakukan 
pelanggaran iklan yang 
berbeda pada iklan yang 
sebelumnya, yaitu pasal 
1.9 tentang rasa takut dan 
takhayul yang pada iklan 
tersebut mengklaim dirinya 
sebagai spesialis pawang 
ghaib.

Gambar 3.8 Iklan pusat pengobatan alat vital Mak 
Irot dan Abah H. Mulya koran Merapi edisi 3-10 

Maret 2018.

Gambar 3.9 Iklan Ki Sarpo Jagad koran Merapi 
edisi 8-10 Maret 2018.
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Dari iklan di atas juga menyangkut masalah kode etik profesi 
periklanan. Kode etik profesi periklanan sendiri merupakan sistem 
norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas 
menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar bagi profesional 
(Kertamukti, 2015: 184).

Mengacu dari beberapa contoh iklan yang melanggar Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) di atas, maka sebaiknya para praktisi iklan tidak hanya 
mengeluarkan ide-ide kreatifnya namun juga harus beriklan sesuai dengan 
pasal Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang berlaku.
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Janji Manis Pariwara Cetak Bersandiwara

Tekad Syaifullah R

Bukan hal yang asing lagi jika kita mendengar kata iklan. 
Periklanan sebagai sarana komunikasi dan pemasaran yang memegang 
peranan penting didalam masyarakat. Hampir di semua tempat yang 
kita lalui pasti ditemukan sebuah iklan. Iklan merupakan sebuah proses 
komunikasi yang memiliki kekuatan penting sebagai alat pemasaran 
yang membantu dalam mempromosikan barang, memberikan layanan 
dan gagasan melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi persuasif. 
Iklan membuat masyarakat dapat mengetahui informasi tentang 
suatu barang atau jasa yang dibutuhkan atau digunakan. Informasi 
tersebut meliputi kualitas produk, keamanannya, layanan jasa, tentang 
jaminan bahkan garansi produk. Melalui iklan ini pengusaha mencoba 
membangkitkan minat konsumen guna menunjang pendapatan suatu 
perusahaan.

Dalam mengemas iklan tidak hanya menyajikan beberapa tawaran 
menarik namun perlu pula menyelipkan kata-kata menarik agar dapat 
dilirik dan menaikkan awarness pembeli. Banyak cara agar iklan dapat 
dilirik oleh orang yang ditarik seperti membuat gambar yang unik, 
memainkan warna, atau memainkan kata-kata yang menarik. Semua 
cara akan dilakukan agar sebuah iklan dapat mendapatkan target 
audiensnya. Seperti di negara kita tercinta ini hal-hal yang menarik 
justru tidak jauh dari kehidupan kita sendiri. 

Hasil dari pengemasan iklan yang menarik tentunya akan me-
nambahkan pendapatan perusahaan maupun individu. Dimana kita 
tahu, uang selalu jadi permasalahan utama dalam kehidupan khususnya 
di negara kita, Indonesia. Kebutuhan akan kehidupan yang semakin hari 
semakin meningkat membuat masyarakat Indonesia diharuskan untuk 
bekerja lebih keras dalam mencari uang untuk melengkapi kebutuhan 
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hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tidaklah dilakukan dengan 
cara yang singkat, semuanya juga butuh proses. Proses inilah yang 
terkadang orang lain tidak ingin melaluinya. Ibarat hidup itu tidak ada 
yang instan semuanya pasti butuh proses bahkan mie instan yang jelas 
tertulis kata instan pada bungkusnya pun juga butuh proses agar bisa 
dimakan. Banyak cara agar mendapatkan pemasukan yang seimbang 
dengan pengeluaran. Bisa dengan bekerja disebuah perusahaan atau 
menciptakan usaha sendiri. 

Media cetak adalah salah satu senjata yang sangat efisien dalam 
menyebarkan informasi khususnya iklan kepada publik. Media cetak 
sendiri dibagi menjadi dua, yaitu surat kabar (koran) dan majalah. Khusus 
surat kabar, di Indonesia sendiri surat kabar atau koran memiliki peran 
penting bagi pemasang iklan. Secara nasional, belanja iklan terbesar 
kedua setelah televisi adalah surat kabar, atau dengan kata lain surat kabar 
merupakan media untuk beriklan dengan posisi terpenting kedua setelah 
televisi (Morrisan, 2010: 301). Iklan di media cetak bisa didefinisikan 
sebagai teknologi yang berkaitan dengan percetakan. Koran dan majalah 
adalah dua jenis media cetak yang kini banyak berkembang mewarnai 
peradaban manusia (Junaedi, 2014: 52). Pendapat lain mengatakan bahwa 
iklan adalah memberikan informasi sekaligus membujuk khalayak. Dari 
banyaknya definisi tentang periklanan, ada beberapa definisi periklanan 
yang menurut penulis dapat mewakili keseluruhan definisi iklan (Muktaf, 
2015: 4). Namun beberapa media cetak terdeteksi menyebarkan iklan 
yang menyalahi aturan yang sudah dibuat. Kadang masyarakat tidak sadar 
bahwa masih banyak pelanggaran yang tejadi didalam penyebaran iklan 
khususnya di berbagai media cetak. Hal inilah yang disebut menghalalkan 
segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Tak jarang banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang 
terjadi di media cetak Indonesia. Kita ambil contoh, Yogyakarta yang 
terkenal dengan kota pendidikan, kota budaya, dan kota pariwisatanya. 
Yogyakarta mempunyai beberapa koran yang sudah beredar diantaranya, 
Kedaulatan Rakyat, Radar Jogja, Tribun Jogja, Yogya Post, Republika, 
dan Merapi. Seperti iklan yang terdapat dikoran lokal Yogyakarta yaitu 
koran Merapi yang banyak menampilkan iklan tentang peluang usaha 
namun ternyata melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). 
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Sebelum masuk ke contoh iklan yang melanggar Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) harus kita ketahui bahwa EPI adalah “kitab suci” bagi para 
pengiklan diseluruh Indonesia. Ibarat orang beragama mempunyai kitab 
sebagai pedoman hidupnya agar menjadi benar, pedoman yang dimiliki 
oleh pengiklan inilah yang disebut Etika Pariwara Indonesia (EPI).

Dibawah ini adalah contoh pertama iklan yang melanggar Etika 
Pariwara Indonesia. Dikutip pada iklan Merapi edisi Rabu, 7 Maret 2018 
yang menjanjikan bahwa dalam 7 hari anda akan sukses. Dalam Etika 
Pariwara Indonesia dijelaskan pada pasal 2.16 yang berbunyi bahwa 
“Iklan produk investasi yang menawarkan kesempatan berusaha, janji 
pengembalian modal, pinjam-meminjam atau pembagian keuntungan, 
wajib secara jelas dan lengkap menyebutkan sifat dan bentuk penawaran 
serta secara seimbang menyebutkan resiko yang mungkin dihadapi 
khalayak jika menjadi investor.” Kalimat ajakan yang menjanjikan bahwa 
akan sukses pada jangka 7 hari inilah yang jelas melanggar Etika Pariwara 
Indonesia (EPI). 

Gambar 3.10 Contoh iklan di koran Merapi edisi Rabu 7 Maret 2018.

Masih didalam koran Merapi edisi Rabu 7 Maret 2018 juga 
menjanjikan bahwa dengan memencet android dalam waktu 30 
menit anda akan mendapat gaji 1,5jt-5 jt/bulan. Dalam Etika Pariwara 
Indonesia iklan ini melanggar dua poin yang terdapat pada pasal 
2.19. Point pertama menjelaskan bahwa iklan kursus tidak boleh 
mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan 
tertentu. Poin kedua menjelaskan iklan lowongan kerja tidak boleh 
secara berlebihan menjanjikan gaji atau tunjangan yang akan diperoleh. 
Kalimat ajakan yang menjanjikan bahwa akan mendapat gaji 1,5jt-5jt/
bulan inilah jelas melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). Iklan 
tersebut dapat kita lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.11 Contoh iklan Merapi edisi Rabu 7 Maret 2018.
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Semua contoh iklan yang ada di atas adalah salah satu bentuk 
komunikasi untuk menginformasikan dan membujuk kepada orang 
lain. Menurut Carl I. Hovland (Mulyana, 2014: 68) mengatakan 
bahwa “Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 
(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-
lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain.” 

Hal ini sangat merugikan ketika iklan terus mengumbar janji palsu 
tanpa memikirkan dampak terjadi pada konsumen. Didalam Undang-
Undang Dasar 1945 juga sudah diatur tentang perlindungan konsumen. 
Menurut pasal 4 huruf h UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, mengatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan 
kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang 
diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya. Juga sudah 
menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi ganti rugi 
atau penggantian apabila branag atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 
tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian didalam pasal 8 ayat 1 huruf f 
Undang-undang Perilaku Konsumen, mengatakan bahwa pelaku usaha 
dilarang memproduksi atau mempedagangkan barang atau jasa yang tidak 
sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan, atau 
promosi penjualan barang atau jasa tersebut.

Dari EPI bahkan sampai UUD 1945 sudah mengatur tentang 
tata cara iklan yang benar. Tapi pada kenyataannya, hukum menjadi 
lumpuh ketika dihadapkan dengan uang dan kekuasaan. Siapakah 
dibalik panggung permainan iklan ini? Rapuhnya hukum yang berdiri 
di Indonesia atau hilangnya objektifitas sifat media? 

Janji memang mudah untuk diucapkan namun berat untuk 
ditunaikan. Berapa banyak iklan yang dengan mudahnya mengobral 
janji semata-mata untuk keuntungan pribadi. Berapa banyak orang 
yang sudah dirugikan karena janji manis di awal namun ternyata pahit 
di akhir. Sesungguhnya Al- Qur’an telah meperhatikan permasalahan 
janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk 
menepatinya. Allah SWT berfirman pada surat An-Nahl: 91 “Dan 
tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 
kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya.”
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Smartfren yang Kurang Smart

Edo Pratama Adi Saputra

Di era milenial, sulit untuk memisahkan manusia dengan 
gawainya. Seolah sudah menjadi sebagian dari kebutuhan pokok 
dalam hidupnya. Benda kotak dengan ukuran segenggaman tangan ini, 
mampu membawa dunia kedalamnya. Gawai atau yang dalam bahasa 
inggrisnya adalah handphone juga tidak dapat berfungsi sebagaimana 
tuntutan zaman sekarang apabila tidak diengkapi dengan paket data. 
Jika sudah menjadi satu maka sempurnalah fungsi handphone. 

Paragraf atas menjelaskan bahwa handphone tidak dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya tanpa adanya paket data. Mengapa? Ya karena 
zaman sekarang semuanya telah tergantung dengan internet. Internet 
secara singkat adalah jaringan komunikasi yang dapat membuat hidup 
menjadi lebih mudah. Apa yang dimaksud dengan membuat hidup 
lebih mudah? Seperti mempermudah mencari informasi memesan tiket 
angkutan umum, dan bahkan hal yang sangat membuat orang-orang malas 
untuk bepergian seperti memesan makanan dengan aplikasi dan lainnya. 

Hampir segala kalangan menggunakan internet, dari yang muda, 
tua, laki-laki, perempuan. Orang tua sangat terbantu dengan adanya 
internet karena mudah mencari hiburan untuk anaknya di internet, 
namun ini terdengar sangat ironis. Karena handphone atau smartphone 
dapat merugikan bagi penggunanya sendiri jika tidak bisa digunakan 
dengan bijak. 

Melihat adanya perubahan signifikan terhadap telepon genggam, 
maka perusahan provider berlomba-lomba untuk menjadi yang 
terdepan dan menjadi pilihan utama. Di Indonesia, terdapat lebih 
dari lima operator telekomunikasi diantaranya Telkomsel, Telkom, 
XL Axiata, Indosat Ooredo, Tri, Smartfren, Bolt dan Sampoerna 
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Telekomunikasi. Penawaran yang ditawarkan operator-operator di 
atas cukup beragam seperti gratis telepon, tambahan paket data, akses 
unlimited dan masih banyak lagi. Selalu saja ada inovasi dalam cara 
menggaet konsumen. Dalam ilmu komunikasi sendiri dikenal sebagai 
Integrated Marketing Communication (IMC) yang mencakup upaya 
koordinasi dari berbagai elemen promosi dan kegiatan pemasaran 
lainnya. Kegiatan komunikasi pemasaran itu mencakup: 1) Memasang 
iklan (beriklan) di media massa (media advertising); 2) Pemasaran 
langsung (direct marketing); 3) Promosi penjualan (sales promotion): 
4) Penjualan personal (personal selling); 5) Pemasaran interaktif; dan 6) 
Hubungan masyarakat (public relations) untuk mencapai komunikasi 
pemasaran yang lebih efektif (Morrisan, 2010: 7).

Kreator dari setiap operator berusaha memasarkan produknya 
semenarik mungkin melalui berbagai iklan, mulai dari iklan televisi, 
iklan radio, iklan cetak hingga iklan luar griya. Menurut Klepper (1986), 
seorang ahli periklanan terkenal asal Amerika, merupakan orang yang 
berjasa besar dalam meruntut asal muasal istilah advertising. Dalam 
bukunya yang berjudul Advertising Producere, dituliskan bahwa 
istilah advertising berasal dari bahasa latin yaitu ad-vere yang berarti 
mengoperkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Jadi, pengertian 
seperti ini sebenarnya tidak ada ubahnya dengan pengertian komunikasi 
sebagaimana halnya dalam ilmu komunikasi. Salah satu pengertian 
komunikasi adalah mengoperkan pesan dari satu pihak ke pihak lain, 
baik melalui lisan, media cetak, radio, televisi, komputer, media luar 
ruang, dan sebagainya (Klepper dalam Widyatama, 2007: 13).

Operator yang iklannya di muat di koran Kedaulatan Rakyat, Jumat 
Pon 9 Maret 2018 mengklaim dirinya lah juara internet 4G. Sangat percaya 
diri sekali operator keluaran PT Sinarmas ini, padahal belum tentu dialah 
juaranya. Bahkan kita tidak dapat membuktikan Smartfren ini pantas 
menyabet predikat juara. Hal ini bertolak belakang dengan Etika Pariwara 
Indonesia (EPI) yang tidak boleh menggunakan kalimat superlatif.

Tanda asteris atau yang biasa disebut tanda bintang (*) juga 
terdapat di paling bawah iklan dengan warna dominan merah itu. Kecil 
jika dibandingkan dengan tulisan yang lain. Mungkin memang sengaja 
dibuat agar tidak terlalu diperhatikan. Di dalam peraturan EPI, tanda 
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asteris tidak boleh digunakan untuk menyesatkan. Poinnya adalah 
dilarang menyesatkan, tetapi di iklan itu dituliskan *Dengan batas 
pemakaian wajar. Apa yang dimaksud dengan wajar? Sedangkan kata 
wajar bisa multi makna bila diartikan oleh banyak orang. Bisa saja si 
A memaknai wajar dengan pemakaian di atas 500 mb, lain dengan si 
B yang mengartikan wajar apabila menggunakan data di bawah 300 
mb. Jadi sebaiknya dipaparkan lebih jelas mengenai apa yang dimaksud 
wajar, atau mungkin apapun yang bisa menimbulkan banyak arti.

Gratis yang tidak gratis. Bisa dikatakan demikian karena pada 
kenyataannya kita harus membayar Rp. 10.000,00 untuk membeli pulsa 
baru kita gratis menelepon ke sesama pelanggan kartu Smartfren. Dalam 
EPI sendiri menggunakan kata gratis itu dilarang apabila konsumen harus 
membayar biaya lain. Bisa dilihat di poin 1.5 Etika Pariwara Indonesia. 
Walaupun bisa dikatakan sepuluh ribu rupiah bukanlah harga yang mahal, 
tetapi tetap saja kita harus membayar. Mestinya, gratis itu ya gratis dalam 
arti sesungguhnya atau tidak membayar sama sekali.

Gambar 3.12 Iklan Kartu Perdana Smartfren di koran Kedaulatan Rakyat, Jumat Pon 9 
Maret 2018.
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EPI bukanlah lembaga sensor khusus periklanan. Namun EPI 
membutuhkan masyarakat yang peka. Begitu juga masyarakat terlebih 
pembuat iklan yang mesti melek terhadap Etika Pariwara Indonesia. 
Iklan dengan tanggung jawab yang tulus untuk senantiasa melindungi 
segenap khalayak yang disasarnya, seperti yang tercantum di dalam 
Mukadimah, Pranata dan Cita-Cita. Maka dengan cita-cita yang mulia, 
pengiklan harus dapat memenuhi hak-hak khalayak, salah satunya 
hak untuk memperoleh informasi secara jelas dan lengkap. Dengan 
demikian diharapkan para pengiklan dapat memperhatikan apa saja 
yang berhak didapat oleh khalayak sebagai sasaran iklan kita. Sekali 
lagi EPI bukan lembaga sensor, tapi EPI adalah untuk orang-orang 
yang peka.
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Tipu Daya Iklan Otomotif 
Guna Menarik Minat Beli Konsumen di Surat Kabar

 Guntur Mulyadi

Iklan memiliki fungsi untuk menarik perhatian dan memberi 
godaan kepada para konsumen terhadap produk yang akan dijual. Segala 
cara dilakukan oleh produsen melalui iklan agar produk yang dijualnya 
dapat laris di pasaran. Iklan-iklan tersebut sering kita lihat di media 
cetak. Media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan 
pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah 
kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan halaman putih (Kasali, 
1992: 99). Media cetak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu surat kabar 
(koran) dan majalah. Khusus surat kabar, di Indonesia sendiri surat 
kabar atau koran memiliki peran penting bagi pemasang iklan. Secara 
nasional, belanja iklan terbesar kedua setelah televisi adalah surat kabar, 
atau dengan kata lain surat kabar merupakan media untuk beriklan 
dengan posisi terpenting kedua setelah televisi (Morrisan, 2010: 301). 

Di surat kabar, berbagai macam iklan produk dapat kita jumpai. 
Tidak terkecuali iklan-iklan otomotif. Iklan-iklan tersebut biasa kita 
temukan di iklan display, kolom dan baris yang terdapat didalam surat 
kabar. Iklan-iklan otomotif tersebut mempunyai banyak cara untuk 
merayu dan menarik minat para konsumen agar membeli produknya. 
Bahasa yang digunakan dalam iklan-iklan tersebut pun mampu 
mengunggah para khalayak yang melihat hingga membeli produk-
produknya. Iklan-iklan otomotif juga sering kita jumpai di tiga koran 
lokal, yaitu Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat, dan Harian Jogja.

Pada koran Tribun Jogja edisi 3-9 Maret 2018, terdapat iklan otomotif 
yang melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). Iklan tersebut yaitu iklan 
mobil Daihatsu, dimana dalam iklan tersebut menyatakan sebagai produk 
termurah dan mendapat diskon terbesar. Dalam pasal (1) ayat (1.2.2) 
tentang bahasa yang terdapat di EPI dijelaskan bahwa “Iklan tidak boleh 
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menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau 
kata-kata berawalan “ter”, dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas 
menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan 
pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.” Di sini 
jelas iklan mobil Daihatsu sudah melanggar etika periklanan dalam EPI 
yaitu menggunakan kata superlatif “ter”.

Pada koran Kedaulatan Rakyat edisi 6-8 Maret 2018, terdapat pula 
iklan otomotif yang melanggar EPI. Iklan tersebut yaitu iklan mobil 
Suzuki, dimana iklan tersebut menyatakan diri sebagai MPV terhemat 
bahan bakar di Indonesia dan terpampang hadiah penjualan Apple Mac 
Book Pro 13” + Iphone 7 plus+KF Solar Gard* dengan tanda asteris. 
Iklan tersebut jelas melanggar etika dalam EPI yaitu pasal 1 ayat 1.2.2 
tentang Bahasa dan pasal 1 ayat 1.3 tentang Tanda Asteris, yang berbunyi 
“Tanda asteris pada iklan di media cetak tidak boleh digunakan untuk 
menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi 
khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya dari produk 
yang diiklankan, ataupun tentang ketidaktersediaan sesuatu produk.” 
Di koran Kedaulatan Rakyat pada edisi yang sama juga terdapat iklan 
otomotif yang melanggar EPI, yaitu iklan mobil Honda. Iklan tersebut 
menyatakan diri sebagai dealer Honda terbesar di Jogja. Jelas di sini iklan 
tersebut menggunakan kata superlatif “ter” dan melanggar EPI pasal 
1 ayat 1.2.2. Tidak hanya itu, iklan tersebut juga menyatakan adanya 
diskon maksimal, dimana Kasal (1992: 214) menjelaskan tentang Tata 
Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia pada Bab II pada bagian B, 
yaitu “Iklan tidak boleh menyesatkan, antara lain dengan memberikan 
keterangan yang tidak benar, mengelabui, dan memberikan janji yang 
berlebihan.” Dalam hal ini, iklan mobil Honda memberikan janji yang 
berlebihan yaitu melalui pernyataan diskon maksimal sehingga iklan 
tersebut melanggar etika periklanan.

Pada koran Harian Jogja edisi 6-8 Maret 2018, iklan mobil 
Daihatsu juga melanggar etika dalam EPI. Dalam iklan tersebut 
menyatakan bahwa Daihatsu menawarkan promo termurah. Hal ini 
pun jelas melanggar EPI yaitu pasal 1 ayat 1.2.2 tentang Bahasa yaitu 
menggunakan kata superlatif “ter”. Pelanggaran-pelanggaran yang 
terdapat dalam iklan tersebut dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:
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Gambar 3.13 Iklan mobil Daihatsu di koran Tribun Jogja edisi 3-9 Maret 2018.

Gambar 3.14 Iklan mobil Suzuki di koran Kedaulatan Rakyat edisi 6-8 Maret 2018.

Gambar 3.15 Iklan mobil Honda di koran Kedaulatan Rakyat edisi 6-8 Maret 2018.
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Gambar 3.16 Iklan mobil Daihatsu di koran Harian Jogja edisi 6-8 Maret 2018.

Iklan-iklan otomotif yang terdapat di surat kabar lokal di atas 
sudah sangat jelas melanggar etika periklanan. Etika periklanan di sini 
merupakan ukuran kewajaran nilai dan kejujuran didalam sebuah iklan. 
Sementara itu, pengertian etika periklanan sebagaimana dicantumkan 
dalam EPI, disebutkan bahwa etika periklanan adalah ketentuan-
ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan 
yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh 
semua asosiasi dan lembaga pengembannya (Kertamukti, 2015: 183). 
Iklan otomotif di atas, jika menurut Schulz (2001: 154) masuk dalam 
dosa keempat dalam periklanan tentang ketamakan, yaitu melebih-
lebihkan produk. Beberapa pemasar produk terkadang sangat serakah 
terhadap keuntungan sehingga mereka akan mengatakan apapun untuk 
menjual produk mereka, meskipun klaim terhadap produk tersebut 
sangat mengada-ada sehingga tidak dapat dipercaya.

Dari iklan di atas juga menyangkut masalah kode etik profesi 
periklanan. Kode etik profesi periklanan sendiri merupakan sistem 
norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas 
menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar dan tidak baik 
bagi profesional (Kertamukti, 2015: 184). Kertamukti (2015: 184) juga 
menambahkan bahwa kode etik profesi periklanan berperan sebagai 
“kompas” moral, penunjuk jalan bagi si profesional berdasarkan 
nilai-nilai etisnya: hati nurani, kebebasan-tanggung jawab, kejujuran, 
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kepercayaan, hak-kewajiban dalam bentuk pelayanan/jasa sebaik-
baiknya terhadap klien.

Jika dilihat dari pandangan Islam, iklan-iklan otomotif di atas 
juga telah melanggar prinsip Qaulan Balighan, yaitu berkomunikasi 
dengan benar berdasarkan kejujuran, tidak berbelit-belit, dan ambigu 
(Kertamukti, 2015: 186). Ketepatan bahasa, sesuai dengan apa yang 
hendak disampaikan, dan isi pesan yang disampaikan adalah benar 
adanya. Sedangkan iklan di atas justru menggunakan bahasa yang 
kurang tepat dimana penggunaan kata superlatif “ter” yang membuat 
iklan di atas masih diragukan kebenarannya, serta memberikan janji 
yang berlebihan sehingga diragukan pula kejujurannya. Istilah qaula 
baligha ada dalam surat An-Nisa’ ayat 63. Istilah baligh berasal dari 
kata baligha, yang diartikan sebagai “...dan katakanlah kepada mereka 
perkataan yang membekas pada jiwa mereka”. Atau bisa pula dimaknai 
sebagai “cukup” (al-kifayah). Istilah Qaulan Balighan mengandung tiga 
unsur utama, yaitu tepat bahasa, sesuai dengan yang dikehendaki, dan 
isi pesan yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran.
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Menjual Agama, Menipu dalam Iklan: 
Mengkritisi Iklan-Iklan Umroh dan Haji

Putri Awalia Fitri Azhari

Pada saat ini banyak orang yang mendirikan usaha membuka biro 
perjalanan umroh dan haji. Dengan adanya kemampuan membuka 
usaha biro perjalanan umroh dan haji membuat setiap orang 
menginginkan pergi ke tanah suci. Persaingan yang ada pada usaha 
biro perjalanan Umroh dan haji mulai terlihat dengan cara memberikan 
fasilitas dan harga yang terjangkau. Pastinya setiap orang mengupakan 
untuk bisa mendaftar dan berangkat umroh ataupun haji.

Mendapatkan informasi tentang biro perjalanan umroh dan haji 
pun tidak sulit. Perusahaan membuat iklan cetak yang menjelaskan 
harga serta fasilitas dan ketentuan untuk bisa mendaftar umroh dan 
haji. Setiap perusahaan memberikan keunggulan dan memberikan 
kepastian kepada jamaah agar memilih menggunakan jasa perjalanan 
biro umroh dan haji perusahaan tersebut.

Setiap jamaah pasti memilki kemampuan yang berbeda-beda. 
Dengan adanya iklan biro perjalanan umroh dan haji ini, jamaah 
bisa memilih mana biro perjalanan yang dapat di jangkau dari harga 
terjangkau dan mendapatkan fasilitas yang semestinya. Pada dasarnya 
jamaah menginginkan harga yang terjangkau dan fasilitas yang baik 
untuk menunjang selama beribadah di tanah suci. 

Maka dari itu banyak biro perjalanan yang membuat iklan yang 
menarik sehingga jamaah yang menginkan ke tanah suci tertarik 
dan memilih menggunakan biro perjalanan umroh dan haji tersebut. 
Bahkan salah satu biro perjalanan umroh dan haji mengatakan langsung 
berangkat atau membuat paket-paket harga dan ketentuan bahwa bisa 
menggunakan haji khusus yang sesuai dengan sunnah rasul.

Pada dasarnya setiap kita melakukan kegiatan apalagi beribadah 
ke tanah suci tidak diwajibkan yang bermewah-mewahan ataupun 
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mendapatkan perlakuan khusus. Bagi Allah SWT kita makhluk hidup 
yang sama saja semuanya rata tidak membeda-bedakan. Tetapi pada 
zaman sekarang malah biro perjalanan umroh dan haji dijadikan 
sebagai sarana untuk berwisata ke tanah suci. 

Kita bisa menjumpai iklan-iklan biro perjalanan umroh dan haji 
di media cetak seperti koran. Pada koran Harjo pada Kamis Pahing 
tanggal 8 Maret 2018 terdapat iklan biro perjalanan umroh dan haji 
yaitu Hasuna Tour Haji dan Umroh. Dalam iklan tersebut mengatakan 
bahwa ada paket untuk mendaftarkan haji khusus dan sesuai dengan 
sunnah rasul. Fasilitas yang di tawarkan pun beragam mulai dari hotel 
yang dekat dengan Masjidil Haram serta mendapatkan fasilitas lain 
dalam melaksanakan perjalanan ke tanah suci. 

Sedangkan pada iklan cetak yang terdapat pada koran Kedaulatan 
Rakyat (KR), Senin tanggal 12 Maret 2018 terdapat iklan biro perjalanan 
umroh dan haji dari PT. Grand Darussalam. Pada iklan tersebut mengatakan 
bahwa bagi jamaah yang mendaftar di biro perjalanan umroh dan haji di 
PT. Grand Darussalam akan langsung berangkat biayanya terjangkau serta 
mendapatkan fasilitas yang bisa digunakan selama berada di tanah suci.

Pengertian iklan merupakan menggumumkan sesuatu dengan 
menciptakan kesadaran dalam benak khalayak (Muktaf, 2015: 3). 
Media cetak adalah media dimana masyarakat biasanya mendapkan 
informasi dan berbagai hal. Dua media cetak, surat kabar ataupun 
majalah merupakan media yang hidupnya sangat bergantung pada 
iklan. Tanpa dukungan, iklan surat kabar ataupun majalah tidak dapat 
terus memperjuangkan hidupnya. Media cetak harus mampu untuk 
menarik perhatian pembaca ataupun audiens tertentu, atau dengan 
kata lain target pembaca tertentu, agar dapat menarik minat pemasang 
iklan (Morissan, 2010: 280). Jumlah oplah adalah jumlah eksemplar 
surat yang muncul muncul setiap kali terbit. Asumsi yang digunakan 
adalah semakin banyak jumlah oplahnya maka surat kabar tersebut 
akan semakin banyak dibaca orang (Kertamukti, 2015: 123). 

Dalam media cetak, kita dapat menemukan beberapa tipe iklan di 
surat kabar, tetapi tipe iklan yang paling banyak kita temui yaitu iklan 
baris dan iklan display. Iklan baris adalah iklan yang pertama kali dikenal 
masyarakat. Umumnya hanya terdiri dari pesan-pesan komersial yang 
berhubungan dengan kebutuhan pengiklanan. Sedangkan iklan display 



 Pengabdi Epi
(Epi sebagai Pedoman Periklanan Indonesia)

 | 137 
 

merupakan iklan yang paling dominan pada surat kabar. Ukurannya 
bervariasi, tetapi biasanya minimal 2 kolom, mulai dari kolom kali 5 
cm hingga ¼ dan 1 halaman penuh berwarna. (Kasali, 1992: 108) 

Pada umumnya surat kabar digunakan oleh perusahaan lokal 
dengan sasaran penjualan di tingkat lokal, meskipun sebagian besar 
dari perusahaan itu secara formal tidak memiliki perencanaan media 
(Hahn dan Mangun, 2002: 55). 

Banyak iklan pada media cetak juga membuat kita sadar akan 
persaingan yang semakin membuat perusahaan yang mendirikan biro 
perjalanan umroh dan haji ingin memberikan yang terbaik untuk para 
jamaah. Dalam iklan tersebut melanggar Etika Pariwara Indonesi (EPI) 
dalam melakukan iklan. Terdapat pada Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
4. Wahana iklan yaitu pasal 4.1 Media Cetak. Yang terdiri dari pasal 
4.1.1 Ukuran huruf pada iklan mini, baris, kecik dan sejenisnya, tidak 
boleh kurang dari 5,5 point. Serta pasal 4.1.2 Iklan dengan tampilan 
menyerupai redaksional wajib mencantumkan kata-kata “Iklan No“ 
dengan ukuran sekurang-kurangnya sepuluh poin ditempat yang jelas 
terbaca, dan tanpa bermaksud menyembunyikannya. Dan pasal 4.1.3 
iklan informasi, termasuk sisipan dan suplemen, harus ditandai sesuai 
dengan jenis iklan informasi tersebut, ditempat yang jelas terbaca, dan 
tanpa bermaksud menyembunyikan.

Dalam iklan yang ada di bawah ini kita bisa melihat bagaimana 
cara perusahaan biro perjalanan umroh dan haji mengiklankan jasanya 
menggunakan media cetak.

Gambar 3.17 Iklan Cetak Biro Umroh dan Haji PT. Grand Darussalam.
Sumber: Kedaulatan Rakyat (KR).

Dalam iklan ini terdapat pada media cetak koran Kedaulatan 
Rakyat (KR) didalam iklan tersebut perusahaan PT. Grand Darussalam 
menjanjikan kepada konsumen/jamaah yang ingin berangkat ke tanah suci 
dengan Haji Plus langsung berangkat sedangkan paket Umroh Hemat hanya 
22,5jt itupun tidak dijelaskan bagaimana konsumen/jamaah mendapatkan 
fasilitas selama menjalankan ibadah umroh dan haji di tanah suci.
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Ini sudah melanggar Kitab Undang-undang Perdata/BW pasal 
1473 BW: Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa 
ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat di 
berikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. 
Pada pasal 11: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan 
atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif 
khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut 
tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan 
jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan. Dan pada 
pasal 13 (1): menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan atau mengiklankan suatu barang, dan atau jasa 
dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau 
jasa secara cuma-cuma  dengan maksud tidak memberikannya atau 
memberikannya tidak dengan sebagaimana yang dijanjikannya.

Sanksi pidana untuk iklan tersebut adalah: pada pasal 62 (2) Pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) 
huruf d dan huruf f di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

Gambar 3.18 Iklan Biro Umroh dan Haji PT. Citra Wisata Dunia, Hasuna Tour Jogja.
Sumber: Harian Jogja (Harjo).
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Dalam ini terdapat pada iklan media cetak koran Harian Jogja 
(Harjo) dalam iklan tersebut PT. Citra Wisata Dunia (Hasuna Tour 
Jogja) menggunakan agama untuk mengiklankan biro perjalanan 
umroh dan haji. Pada dasarnya agama ini sudah melanggar Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) Tata Krama 2.28 yaitu Agama: Agama dan 
kepercayaan tidak boleh diperjual belikan dalam bentuk apapun.

Dalam prespektif Islam, periklanan yang islami diartikan sebagi 
proses penyampaian pesan komersial maupun layanan masyarakat 
yang disampaikan berdasar kaidah Islam. Kaidah Islam berarti 
bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Hadis. Kedua pegangan hidup 
dalam masyarakat yang beragama Islam ini bersifat dinamis. Teks 
(nash) tidak akan bermakna apapun jika tidak diletakkan dalam konteks 
(Syahputra,2007: 145). Banyak teks yang secara nyata mengatur etika 
dalam berkomunikasi. Sejumlah ayat suci Al-Qur’an mengaitkan cara 
berkomunikasi yang baik.

Pemalsuan dan penipuan: Islam sangat melarang memalsukan 
dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta 
menimbulkan permusuhan dan percecokan. Nabi bersabda “Apabila 
engkau berjual beli maka katakanlah jangan menipu orang (dengan 
kata-kata manis)” (HR.Bukhari dan Muslim). 

Prinsip kejujuran menyatakan bahwa kenyataannya bahasa 
penyimbol iklan sering kali dilebih-lebihkan, sehingga bukannya 
menyajikan informasi mengenai persediaan barang dan jasa yang 
dibutuhkan oleh konsumen, tetapi memengaruhi bahkan menciptakan 
kebutuhan baru. Maka, yang ditekankan di sini adalah bahwa isi iklan 
yang dikomunikasikan haruslah sungguh-sungguh menyatakan realitas 
sebenarnya dari produksi barang dan jasa. Sementara yang dihindari di 
sini, sebagai konsekuensi logis, adalah upaya manipulasi dengan motif 
apapun juga.
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Silat Lidah Developer Iklan Properti 

Ricky Agung Prabowo

Iklan atau advertising dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk 
komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, 
atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Adapun maksud 
‘dibayar’ pada definisi tersebut menunjukkan fakta bahwa ruang atau 
waktu bagi suatu pesan iklan pada umumnya harus dibeli (Morrisan, 
2010: 17). Periklanan dan pemasaran merupakan dua hal yang sulit 
untuk dipisahkan. Keduanya saling berkait antara satu dengan lainnya. 
Oleh karena itu media massa terlibat sebagai sarana pemasarannya. 
Media massa yang digunakan biasanya media penyiaran (TV dan 
radio), media cetak (majalah dan surat kabar), dan juga media internet. 

Iklan media cetak yaitu iklan yang dibuat dan dipasang dengan 
menggunakan teknik cetak, baik cetak dengan teknologi sederhana 
maupun teknologi tinggi. Media yang digunakannya pun sangat beragam, 
mulai dari kertas, pelat metal, pelat kulit, pelat plastik, pelat kaca, pelat 
kain dan sebagainya. Iklan yang dibuat dengan menggunakan teknik 
cetak ini, pada akhirnya lebih populer disebut dengan nama sesuai dengan 
bentuk dan format media cetak. Beberapa bentuk iklan cetak yaitu: iklan 
cetak surat kabar, majalah, tabloid, dan berbagai iklan cetak lainnya 
(Widyatama, 2007: 79-80). Majalah dan surat kabar telah menjadi media 
untuk beriklan selama lebih dari dua abad. Selama bertahun-tahun, pada 
awal kelahirannya, kedua media tersebut bahkan menjadi satu-satunya 
media massa yang tersedia bagi para pemasang iklan. Seiring dengan 
pertumbuhan media penyiaran, khususnya televisi, kebiasaan membaca 
media cetak menurun (Morrisan, 2010: 279).

Di surat kabar, terdapat banyak iklan yang dapat kita temui. Salah 
satunya iklan barang. Iklan barang adalah iklan dimana produk yang 
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ditawarkan berupa barang nyata (terlihat/berwujud). Produk yang 
ditawarkan tersebut meliputi baik barang tahan lama (rumah, mobil, 
pakaian, dan sebagainya) maupun tidak lama (makanan dan minuman), 
barang konsumsi dan barang industri (Widyatama, 2007: 125). Iklan-
iklan tersebut sering ditemukan di iklan display dan iklan baris. 

Iklan display adalah iklan yang terdiri dari judul (head-line) dan 
teks serta kombinasi dari foto, gambar, dan tampilan visual lainnya. 
Iklan kategori ini biasanya dapat muncul pada setiap halaman surat 
kabar, dan biasanya menjadi penyumbang terbesar (sekitar 70%) bagi 
pemasukan rata-rata surat kabar. Sedangkan Iklan Baris memberikan 
sumbangan pendapatan yang cukup signifikan bagi surat kabar. Pada 
iklan baris sejumlah iklan disusun di bawah satu subjudul sesuai 
dengan jenis barang atau jasa diiklankan. Walaupun pada umumnya 
iklan baris hanya terdiri dari kata-kata (teks) dalam jumlah terbatas, 
beberapa surat kabar juga menerima iklan baris display yaitu iklan yang 
terdiri dari judul (head-line) dan teks serta kombinasi dari foto, gambar, 
dan tampilan visual lainnya namun beredar pada halaman iklan baris 
(Morrisan, 2010: 395).

Di Indonesia, surat kabar atau koran memiliki peran penting bagi 
pemasang iklan. Surat kabar yang beredar pun bermacam-macam, 
khusunya di Kota Jogja surat kabar yang beredar diantaranya Kedaulatan 
Rakyat, Tribun Jogja, Radar Jogja, dan sebagainya. Sayangnya, di beberapa 
media cetak, khususnya surat kabar yang sering kita jumpai masih banyak 
dijumpai iklan-iklan yang menyalahi aturan dan etika yang sudah dibuat. 
Bahkan cara yang digunakan developer untuk merayu dan menarik minat 
para konsumen agar membeli produknya pun bermacam-macam. Bahasa 
yang digunakannya juga bermacam-macam tanpa mempedulikan atau 
melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). 

Etika Pariwara Indonesia (EPI) adalah ketentuan-ketentuan normatif 
yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati 
untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga 
pengembangannya. Oleh karena itu, Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
merupakan pedoman yang harus dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh 
pengiklan diseluruh Indonesia. Dan berikut contoh-contoh iklan barang 
atau properti yang melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI).
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Di bawah ini, contoh pertama iklan di surat kabar yang melanggar 
Etika Pariwara Indonesia (EPI), karena di dalam iklan tersebut memberikan 
pernyataan dimana iklan tersebut menyatakan sebagai hunian yang 
exclusive. Dalam pasal 1 ayat 1.2.2 tentang Bahasa yang terdapat di 
Etika Pariwara Indonesia (EPI) dijelaskan bahwa “iklan tidak boleh 
menggunakan kata-kata superlatif seperti ‘paling’, ‘nomor satu’, ‘top’, atau 
kata-kata berawalan ‘ter’, dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas 
menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan 
pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik”. 

Gambar 3.19 Iklan Properti pada koran Kedaulatan Rakyat “Pondok Permai Tata 
Bumi” edisi 6 Maret 2018.

Masih di dalam koran Kedaulatan Rakyat edisi 9 Maret 2018. Iklan 
dibawah melanggar EPI (Etika Pariwara Indonesia) karena didalam iklan 
tersebut memberikan pernyataan dimana iklan tersebut menyatakan 
bahwa hanya 15 menit ke Pusat Kota Jogja dan 10 menit ke Airport Jogja, 
UII, UIN, UPN tanpa mengungkapkan penelitiannya secara jelas. Padahal 
Yogyakarta sendiri sudah termasuk kota yang bisa dibilang cukup macet. 
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Sedangkan Pondok Randu Asri mengklaim jarak yang dapat ditempuh 
dari perumahannya menuju ke tempat yang sudah disebutkan didalam 
iklan tersebut hanya 10 sampai 15 menit, mustahil untuk menempuh jarak 
yang sangat singkat ini. Dalam pasal 1 ayat 1.19.2 tentang Perbandingan 
yang terdapat di Etika Pariwara Indonesia (EPI) dijelaskan bahwa “Jika 
perbandingan langsung menampilkan data riset, maka metodologi, sumber, 
dan waktu penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. Penggunaan data 
riset tersebut harus sudah memperoleh persetujuan atau verifikasi dari 
organisasi penyelenggaraan riset tersebut”. Selain itu ditambah embel-embel 
dengan 1 jutaan sudah bisa mendapatkan rumah. Janji yang diberikan 
developer ini terdengar mustahil. Seperti yang dijelaskan dalam Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) pada pasal 2.16 yang berbunyi “Iklan produk 
investasi yang menawarkan kesempatan berusaha, janji pengembalian 
modal, pinjam-meminjam atau pembagian keuntungan, wajib secara 
jelas dan lengkap menyebutkan sifat dan bentuk penawaran serta secara 
seimbang menyebutkan resiko yang mungkin dihadapi khalayak jika 
menjadi investor. 

Gambar 3.20 Iklan Properti pada koran Kedaulatan Rakyat “Pondok Randu Asri” edisi 
9 Maret 2018.
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Bukan Iklan Media Massa yang Seharusnya

Muhammad Addinul Kholis

Dalam aktifitas komersial, iklan adalah hal yang terpenting untuk 
kemajuan produk. Untuk membuat konsumen tertarik, iklan harus dibuat 
menarik bahkan kadang tidak sedikit iklan yang memakai kata persusif 
yang berlebihan. Setiap individu pelaku akan mencoba mempublikasikan 
beberapa produk mereka untuk menambah jangkauan pasar dimasyarakat. 
Iklan dikomunikasikan kepada khalayak luas atau melalui media massa, 
komunikasi iklan akan diterima oleh semua orang, semua usia, golongan, 
suku, dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk sekedar memberitahu 
masyarakat akan produk mereka, tapi juga untuk mempersuasikan 
kepada pasar untuk tertarik kepada produk yang dimiliki sang pelaku 
pariwara. Periklanan adalah komunikasi non-personal, melalui beragam 
media yang dibayar oleh perusahaan, organisasi non-profit dan individu-
individu dengan menggunakan pesan iklan yang diharapkan dapat 
menginformasikan atau membujuk kalangan tertentu yang membaca 
pesan tersebut. Berbagai macam produk akan ditampilkan oleh pelaku 
iklan, bahkan minuman keras pun juga sudah terpasang di tempat umum. 
Sehingga iklan harus memiliki etika, baik moral maupun bisnis. 

Media yang muncul membawa perkembangan bagi dunia periklanan. 
Jenis media yang diproduksi biasanya dikelompokan menjadi dua 
kelompok besar yaitu, media cetak dan elektronik. Selanjutnya menurut 
pendapat Agus S. Madjadikara (2004: 35) media cetak adalah kumpulan 
berbagai media informasi yang dibuat (diproduksi) dan disampaikan 
kepada khalayak sasaran (pembaca) melalui tulisan (cetakan) dan sering 
kali disertai gambar sehingga data dilihat dan dibaca. Berbicara mengenai 
media, iklan adalah salah satu simbiosis mutualismenya. Media dengan 
akan saling berkaitan satu sama lain dan saling memberikan keuntungan. 
Perusahaan-perusahaan dibidang media adalah mitra utama bagi biro 
iklan. 
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Pemilihan media yang tepat akan memberikan pengaruh yang cukup 
besar bagi para pemilik iklan. Salah satunya adalah media luar ruang, 
billboard misalnya. Banyaknya pengiklan yang beranggapan bahwa media 
luar ruang adalah media yang efektif, maka semakin banyak iklan luar 
ruang yang muncul di daerah-daerah ataupun perkotaan. Banyaknya 
anggapan dari pihak pengiklan bahwa media luar ruang adalah media 
yang sangat efektif untuk beriklan, maka pertumbuhan bisnis iklan media 
luar ruang di Indonesia diprediksi tetap cerah hingga 10 tahun ke depan. 
Fakta yang ditemukan bahwa tingkat awareness masyarakat urban dalam 
melihat promosi media luar ruang mencapai 81%, satu tingkat dibawah 
televisi yaitu 83%, sementara online 55% dan media cetak hanya 20% (Widi 
: 2018). Penempatan iklan luar ruang yang tertata dengan rapi mempunyai 
pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan perkotaan. Iklan luar 
ruang yang tertata dengan rapi akan berdampak pada meningkatnya 
kualitas visual lingkungan serta meningkatnya keamanan dan keselamatan 
publik. Media luar ruang tersebut seringkali memilih lokasi pada jalan-
jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan lokasi strategis, mudah 
dijangkau, kelengkapan sarana/fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapan 
infrastrukturnya.

Beberapa bulan yang lalu, pernah diangkat dalam sebuah artikel online 
mengenai iklan minuman keras yang memakai logo Polri di bagian bawah 
iklan tersebut dan menyertakan kalimat “Kamtibmas Tanggung Jawab Kita 
Bersama”. Dan iklan tersebut dipasang sebuah billboard yang terletak di tepi 
jalan raya. Menurut artikel yang tertulis di media Jaya Pos online  terdapat 
120 titik di seluruh Indonesia dan diduga logo Polri yang dicantumkan 
pada iklan tersebut tidak memiiki izin, atau ilegal.

Gambar 4.1 Contoh pelanggaran iklan anggur merah cap Orang Tua yang dibahas di 
Jaya Pos Online
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Kasus di atas kembali terjadi di Yogyakarta. Iklan minuman keras 
berjenis anggur kolesom itu masih banyak beredar di beberapa titik di 
kota Jogja. Salah satunya berada di perempatan Jalan Lingkar Barat, 
Gamping, Sleman, Yogyakarta. Iklan tersebut dipasang dengan papan 
yang cukup besar, bahkan dilalui oleh kendaraan yang berlalu–lalang 
yang tidak hanya msayarakat Yogyakarta saja, tapi juga oleh beberapa 
masyarakat dari luar kota yang melintasi jalan tersebut. 

Iklan yang dipasang oleh PT Panjang Jiwo tersebut terdapat di 
Jalan Siliwangi, yang sehari – hari banyak dilalui lalu – lalang kendaraan 
kalangan umum. Dari gambar di atas dapat direpresentasikan bahwa iklan 
di billboard telah melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI), Padahal sudah 
tertulis di EPI pada pasal 2 poin 2.1 bahwa “Iklan minuman keras maupun 
gerainya hanya boleh disiarkan di media nonmassa”.

Ditinjau dari apa yang tertulis di EPI, iklan tersebut melanggar 
etika. Tidak seharusnya iklan minuman keras ditampilkan pada media 
massa, akan tetapi hanya boleh dipublikasikan pada media khusus 
atau tidak mencakup jangkauan yang luas. Media luar ruang akan 
tertuju ke banyak audience, dari berbagai golongan yang terdiri dari 
keberagaman tingkatan umur serta latar belakang dan pemasangannya 
pun mempunyai rentan waktu yang cukup lama, jadi siapapun bisa 
melihat iklan tersebut. 

Gambar 4.2 Iklan minuman anggur kolesom cap Orang Tua yang terpasang di 
perempatan Jalan Ringroad Barat, Sleman, Yogyakarta

Iklan tersebut memang tidak menunjukkan secara jelas, bahwa itu 
adalah produk minuman keras. Tapi dengan merujuk pada tata karma 
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dari EPI, iklan tersebut melanggar. Dan dengan regulasi dari etika-
etika masyarakat Indonesia iklan tersebut dapat mempengaruhi setiap 
masyarakat tak kercuali anak-anak di bawah umur yang belum seharusnya 
tahu akan minuman keras. Sangat disayangkan perihal peredaran produk-
produk minuman keras di lingkup masyarakat Indonesia. Apalagi dengan 
citra negara kita yang memiliki populasi masyarakat Islam terbesar di dunia. 
Dan seharusnya kembali diperketat tentang peredaran minuman keras.
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Fenomena “Gratis” pada Iklan Luar Ruang

Dini Anggreini Indah

Jogjakarta atau yang biasa disebut kota pelajar ini adalah satu satu 
kota dengan perkembangan iklan yang sangat pesat, salah satu nya 
adalah iklan luar ruang. Di Jogjakarta sendiri sudah tidak asing lagi 
ketika melihat billboard besar yang mewarnai di hampir semua lampu 
merah. Belum lagi kalau menelusuri jalan-jalan besar di Jogjakarta, kita 
akan disambut dengan berbagai macam iklan disepanjang jalan.

 Iklan luar ruang sendiri merupakan salah satu media beriklan 
yang masih diminati oleh para pengiklan. Iklan luar ruang ini dapat 
ditemukan ditempat umum seperti, ditempat wisata, di pinggir jalan, di 
perempatan lampu merah, di fasilitas umum dan ditempat keramaian. 
Media luar ruang mempunyai media yang terbilang besar, dengan biaya 
yang terjangkau ini mampu menarik perhatian para pengguna jalan. 
Hal itulah yang membuat iklan luar ruang tidak pernah kehilangan 
pamornya. 

Iklan luar ruang juga seperti media iklan lainnya, terdapat berbagai 
macam jenis iklan yang ditampilkan, seperti pelaksanaan sebuah event, 
penawaran jasa, sampai pengobatan tradisional. Media yang digunakan 
oleh iklan luar ruang juga beragam, seperti spanduk, baliho, dan billboard. 
Iklan luar ruang ini sendiri perkembangannya sangat pesat, terutama pada 
media iklan billboard. Perkembangan billboard ini juga sudah merambah 
ke dunia digital, seperti videotron. Di Jogjakarta sendiri videotron sudah 
tidak asing lagi karena bisa kita temui di berbagai sudut kota.

Iklan pun menjadi salah satu media yang menghubungkan antara 
produsen dan konsumen, ketika produsen menyalahgunakan iklan 
untuk kepentingan perusahaan, tentu saja pihak yang akan dirugikan 
adalah konsumen yang terjebak dalam kata-kata manis iklan.
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Iklan juga sering tidak memuat banyak informasi objektif karena 
alasan yang sederhana yaitu, bahwa fungsi utamanya bukan untuk 
memberikan informasi yang tidak bias. Fungsi sesungguhnya adalah 
untuk menjual produk kepada para calon pembeli, dan apa pun 
informasi yang dibawa iklan tersebut sifatnya hanya sebagai tambahan 
dari fungsi dasar dan biasanya informasi tersebut ditentukan oleh 
fungsi dasar (Velasquez, 2005: 337).

Iklan luar ruang juga tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran. 
Tata bahasa dan struktur yang tidak sesuai dengan peraturan-
peraturan dalam beriklan adalah salah satu bentuk pelanggaran yang 
sering ditemui dalam iklan luar ruang. Pengiklan biasanya tidak 
memperhatikan aturan-aturan yang ada karena memprioritaskan iklan 
mereka semenarik mungkin. 

Pada contoh-contoh iklan yang dilampirkan, terdapat pelanggaran 
tentang penggunaan kata yang telah di tetapkan oleh lembaga pengawas 
iklan. Lembaga pengawas iklan sendiri mempunyai peraturan-peaturan 
yang biasa disebut Etika Pariwara Indonesia (EPI). Dalam Etika 
Pariwara Indonesia sendiri, ketiga gambar yang dilampirkan tersebut 
telah melanggar beberapa poin tentang promosi penjualan.

Pelanggaran pertama dapat dilihat dari iklan-iklan tersebut 
mencantumkan kata-kata “gratis atau free” tanpa adanya kejelasan lebih 
lanjut. Seperti tidak mencantumkan seberapa banyak ketersediaan 
hadiah dan seberapa lama masa promosi iklan tersebut. Salah satu 
iklan tersebut juga menggunakan tanda bintang atau tanda asteris yang 
menjelaskan “selama persediaan masih ada” hal ini sangat dilarang 
dalam melakukan promosi pada iklan luar ruang. 

Pelanggaran kedua dapat dilihat pada ketiga iklan luar ruang 
tersebut, yaitu pelanggaran tentang pemberian hadiah ketika membeli 
produk mereka. Pada iklan luar ruang tersebut tidak dijelaskan secara 
detil hadiah yang akan didapatkan, hanya secara umum. Selain tidak 
ada kejelasan pada produk apa yang akan diterima, juga tidak adanya 
kepastian tentang ketersediaan hadiah tersebut.

Ada juga pelanggaran tentang penggunaan kata diskon pada 
gambar tersebut. Iklan luar ruang yang terdapat kata diskon ini juga 
tidak jelas informasinya, dikarenakan tidak dapat dipastikan apakah 
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harga yang telah didiskon sudah lebih rendah dari harga sebelumnya. 
Pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam iklan tersebut dapat kita 
lihat pada iklan di bawah ini.

Gambar 4.3 Iklan Lady Americana yang terletak di Jalan Magelang, Jogjakarta

Gambar 4.4 Iklan toko furniture “UFO” yang terletak di Jalan Magelang, Jogjakarta
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Gambar 4.5 Iklan “Rumah Kita” yang terletak di Jalan Magelang, Jogjakarta

Selain pelanggaran dalam hal etika periklanan, ketiga iklan 
tersebut melanggar beberapa regulasi seperti dalam Undang-Undang 
No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat (c) 
menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.” Dalam pasal ini 
sudah jelas bahwa informasi yang diberikan oleh ketiga iklan tersebut 
tidak jelas dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain pasal 4, 
ada juga pasal 7 ayat (b) menyatakan bahwa “memberikan informasi 
yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan. 

Pada ketiga lampiran iklan tersebut, konsumen tidak mendapatkan 
informasi yang jelas mengenai kondisi hadiah yang dijanjikan di 
dalam iklan tersebut. Jelas ketika pengiklan tidak dapat memberikan 
jaminan sesuai dengan iklan yang mereka pasang, akan mengakibatkan 
pelanggaran hak-hak konsumen. Seperti pandangan Due Care yang 
berdasarkan prinsip bahwa agen memiliki kewajiban moral untuk 
tidak merugikan pihak-pihak lain, dan bahwa kewajiban ini sangat 
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ditekankan bila pihak lain tersebut adalah pihak yang rentan dan sangat 
bergantung pada agen (Velasquez, 2005: 331).

Konsumen pun harus lebih cerdas dalam mengonsumsi iklan, 
terutama iklan luar ruang yang sangat mudah diakses. Jangan mudah 
terbujuk hanya karena iklan tersebut mengandung kata “gratis atau free” 
ataupun diskon besar-besaran pada sebuah produk yang diiklankan. 
Selain konsumen yang harus selalu memperhatikan isi dalam iklan, 
media juga yang termasuk dalam partisipan aktif dalam penyampaian 
suatu pesan, mereka juga harus melakukan langkah-langkah untuk 
menjamin bahwa isi iklan mereka adalah benar dan tidak menyesatkan.
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Meraup Untung di Balik Macetnya Jalan Gejayan

Fachri Aldi Al Fawwazy

Perkembangan di dunia periklanan memang sangatlah pesat, apalagi 
di era yang serba digital ini, banyak sekali produk yang lebih fokus beriklan 
di dunia maya yang relatif lebih hemat biaya juga pasarnya tertarget. Akan 
tetapi ditengah pesatnya iklan digital, ada salah satu media yang sampai saat 
ini banyak peminatnya, yaitu media luar ruang. Media luar ruang masih 
banyak peminatnya dikarenakan sifat audience-nya heterogen, terdiri 
dari berbagai golongan (Tinarbuko, 2015). Pendukungnya mempunyai 
keberagaman tingkatan umur serta latar belakang, mempunyai rentang 
waktu pemasangan relatif lebih lama dan mempunyai material yang tahan 
lama, karakteristik ini yang tidak dimiliki oleh media lain dan membuat 
media luar ruang tetap diminati sampai sekarang.

Yang paling banyak menggunakan iklan media luar ruang tentu 
poster-poster acara. Menurut Institute of Practitioner in Advertising (IPA) 
menyebutkan bahwa periklanan adalah mengupayakan suatu pesan 
penjualan yang sepersuasif mungkin kepada calon pembeli yang paling 
tepat atas suatu produk berupa barang atau jasa tertentu dengan biaya yang 
semurah-murahnya (Santosa, 2002). karena itulah acara seperti konser, 
pengajian sekala besar, pameran dan sebagainya, masih tetap memakai 
media luar ruang yang audience-nya heterogen sehingga iklan poster-
poster acara tersebut jadi lebih efektif karena target pasar yang luas.

Jalan Magelang adalah jalan lintas provinsi yang menghubungkan 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan provinsi Jawa Tengah. 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu destinasi utama 
wisatawan sudah seharusnya menata kota dengan mengelola iklan luar 
ruang. Yang terjadi adalah sepanjang Jalan Magelang terdapat banyak 
pelanggaran tentang penempatan iklan luar ruang. Pelanggaran yang 
terjadi adalah penempatan iklan luar ruang yang tidak pada tempatnya, 
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contohnya adalah penempatan dipaku pada pohon dan menempatkan 
iklan pada bahu jalan maupun rambu-rambu lalu lintas. 

Jalan Gejayan adalah salah satu jalan terpadat di kota Yogyakarta, 
bahkan seringkali terjadi kemacetan di jam-jam berangkat dan pulang 
kerja, dan bisa lebih parah macetnya jika weekend tiba. Selain karena 
terletak di daerah dua kampus negeri terbesar di Yogyakarta, yaitu 
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY). Di Jalan Gejayan juga banyak terdapat kafe, restoran, hingga 
hotel yang membuat lalu lintas di jalan ini sangat padat. Kondisi inilah 
yang membuat iklan media luar ruang tumbuh subur di Jalan Gejayan. 
Agensi iklan, event organizer, pengusaha media luar ruang, dan 
produsen seakan mendapat berkah dari kemacetan yang terjadi di Jalan 
Gejayan, mereka berlomba-lomba untuk mengiklankan produk atau 
jasanya di jalan tersebut, akan tetapi banyaknya iklan media luar ruang 
di daerah ini tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang pemasangan 
iklan media luar ruang, terbukti dengan banyaknya terjadi pelanggaran 
dalam penempatan iklan luar ruang di sekitar Jalan Gejayan. Dari 
menempelkan poster di bangunan umum, hingga membuat papan 
iklan dari kayu yang terpasang di sparator atau pulau jalan. Berikut 
adalah contoh pelanggaran yang terjadi di Jalan Gejayan.

Gambar 4.6 Foto poster yang dipasang di tengah palau Jalan Gejayan
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Gambar 4.7 Foto poster yang ditempel di tiang di Jalan Gejayan

Terlihat pada gambar 1 di atas, ada papan iklan yang berdiri di tengah-
tengah palau jalan yang mana, ini jelas-jelas melanggar aturan Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) pada pasal 4 poin 4.4.7 yang menyatakan iklan 
luar griya yang berbentuk papan iklan tidak boleh didirikan di median, 
separator atau pulau jalan. Pelanggaran juga terjadi pada gambar 2, dalam 
pasal 4 poin 4.4.5 juga ditegaskan bahwa fondasi, konstruksi dan panel pada 
iklan luar griya yang berbentuk papan iklan harus didirikan sesuai dengan 
standar perhitungan sipil, dan mekanika yang menjamin keselamatan dan 
ketenteraman masyarakat di sekitarnya. Jika  dilihat iklan di gambar 2,  iklan 
tersebut jelas sudah melanggar poin 4.4.5, dengan menempatkan iklan 
pada tiang listrik yang bisa saja terjadi konslet dan terbakar, karena iklan 
ini terbuat dari jenis plastik dan tentu saja tidak memenuhi perhitungan 
sipil. Pengait iklan yang cuma di ikat menggunakan tali, sewaktu-waktu 
bisa putus dan copot terbang ke tengah jalan, dan dapat membahayakan 
warga yang sedang berkendara. 

Gambar 4.8 Foto poster yang dipasang di pagar milik masyarakat di sekitar Jalan 
Gejayan 
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Gambar 4.9 Foto poster yang sudah rusak yang terpasang di Jalan Gejayan

Pada gambar 3 dan 4, terdapat beberapa pelanggaran terhadap 
peraturan EPI pada pasal 4 poin 4.4.6 yang menyebutkan bahwa 
konstruksi maupun bidang iklan harus tampil harmonis secara fisik 
maupun estetika, terhadap bangunan, lingkungan, atau kota, sesuai 
dengan peraturan daerah yang berlaku. Dari iklan pada gambar 3 dan 
4 dapat dilihat iklan di atas sangat tidak nyaman dipandang secara 
visual. Pada gambar 4 terlihat ada spanduk iklan yang penempatanya 
hanya diikat tanpa papan, dan terlihat sudah kusut dan tidak nyaman 
dipandang, bahkan dapat menjadi sampah visual.

Bagaimana penanganan yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota 
Yogyakarta untuk merapikan atau mengurangi sampah visual yang 
semakin hari semakin banyak. Ada banyak cara yang bisa dilakukan 
pemerintah seperti, mencopot dan membongkar iklan luar ruang yang 
melanggar, memberikan sanksi kepada pihak yang memasang dan 
agensi iklan luar ruang yang memasang iklanya sembarangan, dan yang 
terpenting adalah membuat sosialisasi ke agensi iklan, event organizer 
dan produsen tentang betapa pentingnya aturan Etika Pariwara 
Indonesia untuk dipatuhi. Dan bukan hanya untung yang dipikirkan, 
keselamatan masyarakat dan keindahan kota juga penting untuk kita 
jaga.

Dalam dunia periklanan ada yang disebut non-tradisional media. 
Iklan non-tradisional adalah mengkombinasikan benda tertentu 
menjadi sebuah media iklan seperti, bus yang digunakan untuk media 
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beriklan, iklan didalam commuter line, iklan di troli swalayan dsb 
(Muktaf, 2015). Non-tradisional media cenderung media luar ruang, 
maka non-tradisional media sering juga disebut dengan media out 
of home. Non-tradisional media dianggap penting untuk sekarang 
ini, selain sebagai alternatif karena harganya yang lebih terjangkau, 
sekaligus menjadi solusi pengusaha iklan untuk menawarkan 
alternatif iklan untuk klien yang tidak mempunyai dana besar dalam 
mempromosikan produknya. Sudah seharusnya perkembangan iklan 
luar ruang ke depan menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak membuat 
sampah visual seperti yang terjadi di Jalan Gejayan.
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Paru-Paru bukan Paku-Palu

Fifaldy Adhar Quthni

Saat ini sarana untuk beriklan dapat diimplementasikan melalui 
banyak cara, bukan hanya melalui media cetak maupun media masa, sarana 
dalam beriklan didukung juga oleh banyaknya usaha yang menawarkan 
jasa di bidang percetakan. Perlu kita ketahui bahwa sebetulnya terdapat 
aturan-aturan khusus yang harus dipenuhi apabila suatu bidang usaha 
ingin memasang iklan di area umum, salah satunya di pinggir jalan, 
diantaranya seperti perizinan, tata ruang, dan sebagainya.

Perkembangan ekonomi di Indonesia secara tidak langsung 
mendorong perkembangan periklanan yang digunakan oleh produsen 
barang dan jasa dalam menyampaikan pesan kepada konsumennya. 
Perlu kita ketahui bahwa iklan atau advertising dalam bahasa inggris 
berasal dari bahasa latin advertere yang berarti mengalihkan perhatian, 
sehingga advertising  dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat 
mengalihkan terhadap suatu hal. Maka inti dari periklanan terletak 
pada bagaimana usaha untuk mengalihkan khalayak yang ingin 
menjadi tujuan kita (Muktaf, 2015: 46).

Salah satu media yang banyak digunakan saat ini adalah jenis iklan 
luar ruang atau dikenal sebagai Media Luar Griya (MLG) yang biasanya 
terdiri atas baliho, spanduk, billboard, phamplet, dan lainnya. Media 
Luar Griya juga dapat berwujud berupa pemberi tanda, model, plakat, 
reklame, poster, bendera, spanduk, display cahaya, perangkat, struktur, 
atau sesuatu yang mewakili untuk mengiklankan suatu aktivitas bisnis 
dan jasa atau produk bagi masyarakat atau memberikan suatu informasi 
suatu lokasi atau suatu aktivitas (Mangaung, 2012:172).

Pemasangan Media Luar Griya saat ini banyak yang memanfaatkan 
pepohonan di pinggir jalan yang menimbulkan permasalahan 
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tersendiri baik bagi para pemangku kepentingan jalan dan pengguna. 
Permasalahan yang ditimbulkan diantaranya adalah potensi resiko 
terhadap keselamatan pengguna jalan akibat gangguan konsentrasi 
yang ditimbulkan oleh media luar griya yang menghalangi rambu-
rambu lalu lintas dan yang menimbulkan beban visual akibat bentuk, 
konten, dan penempatan yang terlalu rapat. Disebutkan dalam Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) pada pasal 4 yang membahas mengenai 
Media Luar Griya, poin 4.4.2 bahwa adalah wajib untuk menghormati 
dan menjaga bangunan atau yang dipelihara, dilindungi, dilestarikan 
oleh pamong atau masyarakat, sedangkan kenyataannya iklan luar 
ruangan banyak yang memanfaatkan pepohonan di tepi jalan sebagai 
media untuk pemasangan iklan. 

Gambar 4.10 Pemasangan iklan di ringroad depan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY)

Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa pemasangan yang hanya 
menggunakan bambu dan kawat kecil serta media iklan yang sudah 
terlepas dari bambu penyangganya ini sangat tidak memperhatikan 
keselamatan pengguna jalan. Sewaktu-waktu contoh iklan pada gambar 
tersebut dapat terjatuh dan membahayakan pengguna kendaraan 
bermotor dan pengguna jalan lainnya. 
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Memanfaatkan pepohonan untuk pemasangan iklan tentu saja 
melanggar etika pariwara pasal 4 poin 4.4.5 yang menyatakan bahwa 
pondasi, konstruksi dan panel pada iklan luar griya yang berbentuk 
papan iklan harus didirikan sesuai dengan standar perhitungan 
sipil dan mekanika yang menjamin keselamatan serta ketentraman 
masyarakat di sekitarnya. Pemasangan iklan di pepohonan jelas tidak 
menggunakan pondasi yang sesuai dengan standar perhitungan sipil. 
Para pemasang iklan hanya memanfaatkan paku yang ditancapkan ke 
batang pohon agar iklan mereka terpampang.

Faktor keselamatan dan fungsi utama jalan merupakan faktor yang 
paling penting dalam penentuan izin pemasangan iklan pada media 
luar griya di kawasan jalan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan 
Bagian-bagian Jalan yang secara umum telah mengatur perihal teknis 
dan persyaratan administrasi penggunaan bagian jalan. Selain itu juga 
diatur tentang pemasangan iklan di media luar griya, namun belum 
secara rinci mengatur tentang standar-standar pemasangan media luar 
griya di tepi jalan yang berada di bagian jalan maupun di luar bagian 
jalan yang memiliki sudut visual langsung ke jalan.

Gambar 4.11 Paku Bekas Pemasangan Media Iklan
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Gambar 2 merupakan gambar pohon yang menjadi media 
pemasangan iklan, dengan lokasi di ringroad depan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pohon yang dapat dijadikan 
sebagai perindang dijadikan media pemasangan iklan dan terdapat 
bekas paku menancap serta meninggalkan lubang bekas paku. Terdapat 
pula beberapa iklan lainnya yang tidak teratur dan sudah tidak layak 
untuk dikategorikan sebagai iklan. Pemasangan media luar griya di 
tempat yang tidak teratur justru akan menjadi sampah visual. Pengertian 
sampah visual dapat dipahami sebagai sebagai aktivitas pemasangan 
iklan luar ruang berjenis kelamin komersial, sosial, maupun iklan yang 
penempatannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Keberadaannya 
pun cenderung ilegal dan diperparah dengan perbuatan menyimpang 
dari para pihak penghasil sampah visual yang tidak membayar pajak 
reklame (Tinarbuko, 2015: 238).

Penertiban iklan luar ruang seharusnya dapat dilakukan oleh 
pemerintah melalui dinas yang berwenang. Tidak hanya menertibkan 
iklan luar ruang yang liar karena tidak membayar pajak reklame 
atau yang izin dan pajak reklame sudah kadaluarsa, melainkan dapat 
diberikan pilihan untuk mulai mengalihkan percetakan desain poster 
dari kertas ke t-shirt. Dengan menyampaikan pesan verbal dan 
visual menggunakan poster kaos oblong dapat menciptakan media 
komunikasi visual baru dalam hal menyampaikan pesan komersial. 
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Peraturan Tata Letak pada Iklan Luar Ruang 
yang Diabaikan

Wiant Nur Shabrina

Dewasa ini, iklan merupakan hal yang sangat penting khususnya bagi 
promosi barang maupun jasa. Iklan merupakan suatu hal yang bertujuan 
untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk yang akan dipasarkan. 
Telah banyak perusahaan yang melakukan segala cara melalui iklan agar 
produk yang dijual dapat laku dipasaran. Yogyakarta merupakan salah satu 
kota yang berkembang dan ramai akan pendatang khususnya pelajar. Selain 
itu unsur–unsur budaya yang masih kental juga membuat Yogyakarta 
menjadi salah satu kota yang menarik untuk dikunjungi. Hal tersebut 
tentunya menjadi sasaran dalam melaksanakan promosi khususnya melalui 
iklan dan berakibat akan banyaknya sekali iklan dari berbagai produk 
maupun perusahaan yang ditempatkan di wilayah Yogyakarta khususnya 
pada media luar ruang. 

Media luar ruang adalah media yang berukuran besar dipasang di 
tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, di pusat keramaian atau 
tempat-tempat khusus lainnya, seperti di dalam bus kota, gedung, pagar 
tembok dan sebagainya (Santosa, 2009: 168). Media luar ruang merupakan 
media yang diletakan di luar ruangan yang sering kali kita jumpai dan 
mudah untuk melihatnya. Iklan luar ruang mungkin bisa digunakan untuk 
berbagai tujuan tertentu. Untuk menggunakan iklan luar ruang itu sendiri, 
pengiklan harus mengerti keuntungan dan kerugian dari produk iklannya. 

Iklan luar ruang sering kali kita temui di pinggir jalan, lampu lalu lintas, 
tempat keramaian, pagar, tembok, dan tempat umum ataupun fasilitas 
umum lainnya. Seperti halnya periklanan papan reklame yang merupakan 
media luar ruang utama karena biayanya yang lebih terjangkau biayanya 
dan dapat dijangkau lebih banyak orang dibandingkan dengan media yang 
lainnya. 

Dengan adanya media luar ruang, pengiklan sering kali menggunakan 
tempat atau fasilitas umum yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk 
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digunakan, dan juga fasilitas iklan itu sendiri, sering para pengiklan tidak 
menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Periklanan 
atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh daerah. Pengiklan sering 
kali meletakkan iklan mereka di tempat yang tidak seharusnya, cara 
pemasangan iklan yang tidak layak, serta tidak adanya izin. Contohnya 
seperti, iklan yang ditempel di tiang listrik, dipaku di pohon, diikat di 
sebatang bambu, ditali di fasilitas umum, dan sebagainya.

Pada beberapa contoh iklan yang diambil di Jalan Sonosewu, terdapat 
beberapa iklan yang melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). Dimana 
iklan tersebut menutupi sebagian produk iklan yang lainnya. Dalam pasal 
3 poin 3.6 tentang penempatan iklan yang terdapat di EPI dijelaskan bahwa 
media wajib memisahkan sejauh mungkin penempatan iklan-iklan dari 
produk yang sejenis atau bersaing. Kecuali pada program, ruang, atau 
rubrik khusus yang memang dibuat untuk itu.

Pada iklan yang diambil di Jalan Kasihan, terdapat pula iklan 
Chicken Crush yang melanggar aturan dalam EPI. Dimana cara 
pemasangan iklan yang hanya diikat di tiang listrik dengan tongkat 
bambu dapat merugikan atau membahayakan masyarakat sekitar. 
Dalam pasal 20 yang terdapat di EPI dijelaskan bahwa pelaku usaha 
periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala 
akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pada iklan yang diambil di Jalan Kaliurang, juga terdapat beberapa 
iklan yang melanggar etika dalam EPI. Dalam pasal 3 ayat 3.6 tentang 
penempatan iklan. Pelanggaran-pelanggaran dalam iklan tersebut 
dapat kita lihat melalui gambar dibawah ini:

Gambar 4.12 Iklan tumpuk yang diambil di Jalan Sonosewu
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Gambar 4.13 Iklan Chicken Cruhs yang diambil di Jalan Kasihan

Gambar 4.14 Iklan tumpuk yang diambil di Jalan Kaliurang

Selain pelanggaran dalam hal etika periklanan, ketiga iklan 
tersebut juga melanggar regulasi seperti dalam Peraturan Daerah 
(Perda) dalam Bab II pasal 6 yang berisi tentang “Reklame dilarang 
diselenggarakan pada trotoar,  pada taman jalur hijau, pada jembatan 
kecuali jembatan penyeberangan orang, dalam bentuk wall painting, 
dalam bentuk kain kecuali jenis reklame spanduk, umbul-umbul dan 
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bendera, dan menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan 
rambu lalu-lintas”.

Seperti dalam tulisan Kevin Lynch tentang “The City as 
Environment”, penampilan dan wajah kota bagaikan mimpi buruk: 
tunggal rupa, serba sama, tak berwajah, lepas dari alam dan sering 
tidak terkendali, tidak manusiawi. Air dan udaranya kotor, jalan-jalan 
sangat berbahaya dipadati kendaraan, papan reklame mengganggu 
pemandangan, poster bersebaran dimana-mana. Para perencana 
kota lantas dituding ikut andil dalam penciptaan kesemrawutan dan 
kekacauan karena “they have not delved enough into the societies for 
which their plans were intended” (Stretton, 1978:221).

Dari segi penempatannya, ketidak-teraturan iklan luar ruang 
seharusnya dapat ditata dengan rapi agar tidak berdampak pada 
ketidak rapian tata ruang, keamanan, dan keselamatan publik. Namun 
terkadang pemerintah mengesampingkan penempatan iklan luar 
ruang dan berakibat pada sisi keindahan kota. Seharusnya pemerintah 
tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja setelah selesai membuat dan 
mengesahkan regulasi mengenai perizinan. Pemerintah seharusnya 
mengawasi hingga selesai sampai pada penempatan iklan di tempat 
agar tidak menimbulkan efek negatif. Supaya tidak berdampak pada 
ketidak-rapihan tata ruang, keamanan, dan keselamatan publik, iklan 
luar ruang seharusnya dapat ditata dengan rapih dan tertib.
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Go Green di Sisi Barat Yogyakarta

Ihsan Taufiq

Isu pemanasan global bukan lagi sekedar isapan jempol belaka, isu 
tersebut tersebut sudah menunjukan bentuk dan wujud di bumi ini, bukan 
di salah satu wilayah saja, namun seluruh planet bumi. Berbagai program 
dan gerakan-gerakan peduli lingkungan terhadap isu tersebut mulai 
dibentuk dan direalisasikan sebagai wujud kepedulian terhadap planet 
bumi demi mengurangi dampak dari isu pemanasan global. Program dan 
gerakan-gerakan tersebut diprakarsai oleh instansi pemerintah, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM), kampus, sekolah, dan masyarakat. Salah satu 
program yang sedang hangat yaitu green campus, program yang sampai 
sekarang terus berkembang di beberapa kampus di Indonesia dan sering 
dikampanyekan pada beberapa media iklan cetak.

Kota yang dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya di Indonesia 
yaitu, Yogyakarta. Banyak kampus ternama di Yogyakarta dengan program 
green campus, salah satunya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY). UMY ditetapkan sebagai green campus oleh Indonesia Green 
Award (IGA) yang penganugerahannya pada tangga 18 Juni 2014.

Program green campus sendiri secara garis besar berbicara tentang 
memelihara lingkungan. Namun, masih banyak penyimpangan dari 
program tersebut khususnya di lingkungan kampus. Hal sederhana yang 
menyimpang dan sering dijumpai adalah iklan, khususnya iklan luar 
ruang. 

Membuat tujuan kampanye menjadi sangat penting sebelum kita 
melakukan pemilihan media. Sayangnya, seringkali tujuan dari kampanye 
tidak berdasar pada tujuannya, hanya ingin mengejar praktisnya saja. 
Akhirnya yang terjadi adalah apa yang kita lakukan menjadi tidak objektif, 
sebaliknya menjadi cenderung subjektif (Muktaf 2015: 187).
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Peran iklan terasa cukup penting dalam mengenalkan suatu 
produk atau program. Di kampus, iklan luar ruang biasanya berbentuk 
poster, stiker, dan banner dengan penempatan iklan yang masih banyak 
belum pada tempatnya.

Tujuan kita adalah menghancurkan pandangan bahwa iklan 
adalah komoditas. Dia (iklan) adalah kreasi yang sulit dipahami, serta 
original dimana bisa secara fundamental meningkatkan bisnis klien 
(Muktaf, 2015 : 85).

Para pelaku periklanan amat mendambakan lingkungan berprofesi 
dan berusaha yang sarat dengan nilai-nilai moral. Karena itu, Etika 
Pariwara Indonesia (EPI) mendorong dan meleluasakan setiap pesan 
dan praktik usaha periklanan yang memperkuat demokratisasi, 
supremasi hukum dan transparansi. Sejalan dengan itu, periklanan pun 
amat peduli pada terciptanya lingkungan hidup yang harmonis, dalam 
bingkai ekosistem yang menunjang dan berkelanjutan.

Hal sepele yang menyimpang seperti iklan dengan atau tanpa sadar 
ada di lingkungan kampus UMY. Jika merujuk pada (EPI), program 
green campus di lingkungan kampus UMY masih belum terlaksana 
sepenuhnya khususnya dalam beriklan. 

Peran serta para pihak yang ter-
kait dengan masalah iklan luar ruag 
(pemerintah, dinas pajak, dinas tata 
kota, biro iklan, desainer, agen media 
luar ruang, asosiasi pengusaha 
periklanan, asosiasi desainer grafis, 
asosiasi pengusaha media luar 
ruang, dosen, maha siswa, pemerhati 
ruang publik, wartawan, facebookers 
group sampah visual) dibutuhkan 
keteguhannya meng atasi centang 
perentang sampah visual di ruang 
publik, agar iklan luar ruang 
menjadi dekorasi kota yang terlihat 
indah dan manusiawi (Tinarbuko, 
2015: 184).

Gambar 4.15 Iklan kampanye yang 
terpasang pada sarana umum di 

kampus UMY
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Terlihat pada gambar 1, iklan media luar ruang yang dipasang 
pada sarana umum dan dinding bangunan di area kampus UMY. 
Merujuk pada EPI pasal 4 poin 4.4.2 yang menyatakan bahwa wajib 
menghormati dan menjaga bangunan atau lingkungan yang dipelihara, 
dilindungi atau dilestarikan oleh pamong atau masyarakat, seperti 
bangunan atau monumen bersejarah, taman nasional, atau panorama 
alam,termasuk segala fasilitias dan akses langsungnya dan pada pasal 
4.4 poin 4.4.6 yang menyatakan bahwa konstruksi maupun bidang 
iklan harus tampil harmonis secara fisik maupun estetika, terhadap 
bangunan, lingkungan, atau kota, sesuai dengan peraturan daerah yang 
berlaku. Tidak hanya sekedar melanggar, bekas iklan tersebut juga 
tidak dibersihkan secara menyeluruh sehingga meninggalkan bekas 
yang kemudian menjadi sampah visual.

Gambar 4.16 Iklan anjuran yang dipasang di dinding bangunan kampus

 Pada gambar 2, iklan ini bersifat anjuran, namun salah 
penempatan seperti kasus pada gambar 1. Iklan ini juga melanggar 
aturan yang tertulis di EPI pada pasal 3 poin 3.7 yang menyatakan 
bahwa monopoli waktu/ruang/lokasi/ iklan untuk tujuan apa pun yang 
merugikan pihak lain tidak dibenarkan dan pada pasal 4 poin 4.11.1 
yang menyatakan bahwa iklan advertorial, infotorial/infomersial, 
dan sebagainya di media harus secara jelas memuat iklan informatif 
tersebut, tanpa bermaksud menyembunyikannya.
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Gambar 4.17 Iklan media luar ruang yang dipasang pada pohon di area parkir

Pada gambar 3, iklan media luar ruang yang dipasang di area 
parkir kampus UMY melanggar aturan di EPI pada pasal 4.4 poin 
4.4.6 yang menyatakan bahwa konstruksi maupun bidang iklan harus 
tampil harmonis secara fisik maupun estetika, terhadap bangunan, 
lingkungan, atau kota, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. 
Pada pasal 4.4 poin 4.4.7 yang menyatakan bahwa iklan luar griya yang 
berbentuk papan iklan tidak boleh didirikan di median, separator atau 
pulau jalan.

Sebagai kampus yang ditetapkan sebagai green campus sudah 
seharusnya merealisasikan kampus yang ramah lingkungan. Antara 
pegawai, dosen, dan mahasiswa sudah seharusnya bekerjasama 
dalam mewujudkan kampus yang ramah lingkungan, jangan sampai 
penganugerahan green campus hanya sekedar cap belaka.
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Tipu - Tipu Bahasa Iklan Luar Ruang

Rizki Pratama Ramadani

Sebagian besar manusia di dunia kini menghabiskan waktunya 
dengan bahasa. Para sastrawan menemukan jati dirinya lewat bahasa. 
Para hakim, jaksa, pengacara, dosen, wartawan, penulis penyiar radio-
televisi, dan perancangan iklan memperoleh nafkahnya dari kemahiran 
berbahasanya. Bahasa meluber di tempat kita belajar sampai iklan pun 
menggunakan Bahasa, semuanya berjalan dengan perantara bahasa. 
Itu sebabnya menurut Ariel Haryanto (dalam Alex Sobur, 2009: 272) 
“Mengibaratkan, kecuali tidur dan mengunyah makanan, hidup ini 
hampir – hampir tak bebas dari bahasa”.

Sebetulnya, kata – kata dalam bahasa dapat memiliki arti yang berbeda 
– beda, dan setiap kata dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai 
dengan arti kalimat yang bersangkutan. Maka meskipun katanya sama, 
dalam kalimat yang berbeda , kata dapat memiliki arti yang bervariasi.

Kritisnya masyarakat dalam menyorot iklan kontroversial 
menimbulkan persepsi konotasi negatif kepada para pihak bahwa 
periklanan selalu tidak jujur, kurang peka terhadap kondisi sosial 
budaya masyarakat, serta cita rasa yang tidak serasi dengan masyarakat 
hetrogen (Tinarbuko, 2015: 194)

Hal yang sama dapat kita jumpai pada kalimat iklan luar ruang, 
sebuah kalimat dengan struktur tertentu dapat mempunyai arti lebih 
dari satu, dan inti kalimat juga tergantung dari konteksnya, sehingga 
arti kalimatnya dapat berbeda maknanya sendiri.

Menurut Suparna (dalam Sumbo, 2015: 194-195) ”Sebenarnya tidak 
ada iklan yang berdosa , apalagi menipu. Yang ada sekedar pengguna iklan 
yang sengaja atau tidak sengaja menipu, karena memang ingin menipu 
atau sekedar belum mampu menggunkan iklan secara tepat dan benar, 
secara jitu tanpa menipu”.
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Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pusat pendidikan dan budaya 
di Indonesia, secara otomatis membuat banyak pendatang baik dalam 
negri maupun luar negeri (turis) datang untuk menempuh pendidikan 
atau cuman sekedar berkunjung untuk liburan. Dimana fenomena tersebut 
juga berpengaruh dalam pertukaran Bahasa, yang tidak lepas dengan 
berbagai kegiatan di luar ruang publik, salah satunya iklan luar ruang yang 
didalamnya berisi info yang berupa bahasa.

Menurut Soekadijo ketidakcermatan dalam menentukan arti kata 
atau arti kalimat itu dapat menimbulkan, apa yang oleh Soekadijo (dalam 
Sobur, 2009: 311) disebut sebagai “penyesatan penalaran”. Kesesatan 
karena bahasa itu, menurut Soekadijo, biasanya hilang atau berubah kalau 
penalaran dari suatu bahasa disalin ke dalam bahasa yang lain. Kalau 
penalaran itu diberi bentuk lambang, kesesatan itu akan hilang sama 
sekali. Justru kata dia, lambang – lambang dalam logika terciptakan untuk 
menghindari adanya ketidakpastian arti dalam bahasa.

Banyaknya iklan luar ruang yang terpampang di pinggir jalan atau 
tengah jalan-jalan besar di kota Yogyakarta ini, tidak diikuti pula penegakan 
peraturan Etika Periklanan oleh jasa penyedia papan iklan luar ruang atau 
para pengusaha itu sendiri, baik secara isi bahasa dan kemasan.

Berikut beberapa contoh pelanggaran iklan media luar tentang 
penggunaan bahasa atau kalimat yang kurang tepat di seputaran kota 
Yogyakarta.

Gambar 4.18 Iklan rumah makan gratis setiap hari sepanjang tahun Jalan Gatak, 
Yogyakarta
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Dari gambar pertama terdapat iklan luar ruang yang berupa banner 
yang terikat di tiang listrik yang diambil tanggal 7 Maret 2018 pukul 
15.19 WIB di sekitar Jalan Gatak Yogyakarta. Didalam iklan tersebut 
terdapat beberapa kesalahan penggunaan bahasa yang melanggar Etika 
Periklanan Indonesia (EPI), yaitu terhadap tulisan “gratis setiap hari 
sepanjang tahun”  yang dimana melanggar ketentuan EPI dalam pasal 
1.2 poin 1.2.1 yang menyatakan iklan harus disajikan dalam Bahasa 
yang bias dipahami oleh khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan 
persandian (enkripsi) yang dapat menimbulkan penafsiran selain 
yang dimaksudkan oleh perancang iklan tersebut. Gambar di atas juga 
melanggar ketentuan EPI pasal 1.5 tentang pemakaian kata “gratis” atau 
kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan, 
bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain. Biaya pengiriman 
yang dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan dengan 
jelas. Dikarenakan tidak menjelaskan apa yang akan digratiskan jika 
konsumen makan disana, selain itu penempatan iklan yang tidak 
diperhatikan oleh pihak pengiklan sendiri, dimana iklan tersebut di 
pasang pada sebuah tiang listrik yang menjadikannya sampah visual di 
ruang publik dan melanggar pasal 4.4 poin 4.4.1 hanya dapat dipasang 
pada lokasi atau tempat yang telah memperoleh ijin dari pihak yang 
berwenang.

Gambar 4.19 Iklan tentang kursus motode hypnotherapy Jalan Godean, Yogyakarta
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Dari gambar kedua terdapat iklan luar ruang yang berupa banner 
yang terikat di tiang listrik yang diambil tanggal 7 Maret 2018 pukul 14.09 
WIB di sekitar Jalan Godean, Yogyakarta. Didalam iklan tersebut terdapat 
beberapa kesalahan yaitu pasal 1.18 poin 1.18.1 tentang endrosment 
pernyataan klaim atau janji yang diberikan harus terkait dengan kompetisi 
yang dimiliki oleh penganjur. Dilanjutakan dengan melanggar pasal 
1.14 waktu tenggang (elapse time) iklan yang menampilkan adegan 
hasil atau efek dari penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu, 
harus jelas mengungkapkan memadainya tentang waktu tersebut. Selain 
itu penempatan iklan yang tidak diperhatikan oleh pihak pengiklan 
sendiri, dimana iklan tersebut di pasang pada sebuah tiang listrik yang 
menjadikannya sampah visual di ruang publik dan melanggar pasal 4.4 poin 
4.4.1 hanya dapat dipasang pada lokasi atau tempat yang telah memperoleh 
ijin dari pihak yang berwenang.

Gambar 4.20 Iklan pengoobatan alternatif spesialis kejantanan Jalan Godean, 
Yogyakarta

Dari gambar ketiga terdapat iklan luar ruang yang berupa banner  
yang terikat di tiang listrik yang diambil tanggal 7 Maret 2018 pukul 
13.39 WIB di sekitar Jalan Godean, Yogyakarta. Di dalam iklan tersebut 
terdapat beberapa kesalahan dalam Bahasa dengan ketentuan EPI yaitu 
pasal 1.2 poin1.2.2 yang menyatakan iklan tidak boleh menggunakan 
kata – kata superlatif seperti “paling”, “nomor 1”, “top” atau kata – kata 
berawalan “ter”, di iklan tersebut menyatakan spesialis kejantanan 
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tanpa menunjukan bukti atau jaminan. Selain itu iklan tersebut 
melanggar EPI pasal 2.11 poin 2.11.1 iklan penyembuhan alternatif 
hanya diperbolehkan beriklan bila telah memiliki ijin yang diperlukan, 
dan gambar iklan di atas juga melanggar ketentuan EPI tentang iklan 
media luar ruang pasal 4.4 poin 4.4.1 hanya dapat dipasang pada lokasi 
atau tempat yang telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Gambar 4.21 Iklan pengobatan alternatif peniggi badan Jalan Bantul, Yogyakarta

Dari gambar ketiga terdapat iklan luar ruang yang berupa banner 
yang terikat di tiang listrik yang diambil tanggal 7 Maret 2018 pukul 
13.39 WIB di sekitar Jalan Bantul Yogyakarta. Didalam iklan tersebut 
terdapat beberapa kesalahan dalam Bahasa dengan ketentuan EPI 
pertama pasal 1.2 poin 1.2.2 yang menyatakan iklan tidak boleh 
menggunakan kata – kata superlatif seperti “paling”, “nomor 1”, “top” 
atau kata – kata berawalan “ter”, di iklan tersebut menyatakan spesialis 
kejantanan tanpa menunjukan bukti atau jaminan. Yang kedua iklan 
tersebut melanggar EPI pasal 2.11.1 iklan penyembuhan alternatif 
hanya diperbolehkan beriklan bila telah memiliki ijin yang diperlukan, 
yang  ketiga iklan tersebut melanggar ketentuan EPI pasal 2.7 poin 2.7.2 
iklan tidak boleh menjanjikan hasil mutlak seketika, dan gambar iklan 
di atas juga melanggar ketentuan EPI tentang iklan media luar ruang 
pasal 4.4 poin 4.4.1 hanya dapat dipasang pada lokasi atau tempat yang 
telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.
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Iklan Luar Ruang yang Ambruk dan Tertumpuk

Khairil Azwar

Iklan dapat dikatakan sebagai segala bentuk promosi barang 
atau jasa yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan 
ditunjukkan kepada masyarakat. Iklan lebih digunakan untuk branding 
produk atau jasa. Sehingga, hal yang disampaikan dalam iklan dapat 
menarik perhatian konsumen. Media promosi saat ini merupakan 
kebutuhan yang vital. Hal ini diakibatkan kerena banyaknya 
usaha perdagangan dan jasa yang semakin ramai. Pada dasarnya 
agensi periklanan sering menjadi bagian penting dalam pelibatan 
mempromosikan sebuah barang atau jasa, hingga pada bagaimana 
pesan iklan disalurkan ke kalayak target. Pada dasarnya penggunaan 
media iklan sekarang cukup luas, dapat melalui media cetak, radio, 
televisi, internet, sosial media, maupun media luar ruangan.

Pamflet, poster, selebaran, papan reklame, bahkan videotron menjadi 
hal yang tak jarang kita jumpai di sepanjang jalan. Di jalan raya yang 
merupakan jalan utama di setiap kota pasti ada iklan yang terpampang. 
Tiang dan pohon juga menjadi wadah dalam meletakkan sebuah iklan. 
Mulai dari iklan selembaran hingga papan reklame yang berdiri dengan 
gagah. Banyaknya bentuk iklan media luar ruang menimbulkan pemikiran 
sederhana. Dimana, semakin besar iklan yang terpasang maka semakin 
kontras dari yang lain, sehingga mengharuskan para pengguna jalan untuk 
melihat dan membaca iklan tersebut. 

Media iklan di luar ruang (outdoor advertising) adalah bentuk iklan 
yang paling tertua. Sebagai media alternatif dalam beriklan, media luar 
ruang memiliki beberapa kualitas khusus yang tidak dimiliki media iklan 
lain. Oleh karena itu, iklan luar ruang merupakan iklan yang memiliki 
keefektifan yang lebih dari media lainnya dan diminati para pengiklan 
karena dapat dilihat oleh khalayak luas dan tidak membagi-bagi kalangan. 
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Gambar 4.22 Papan reklame yang ambruk di Jalan Kaliurang KM 11.5 

Pada iklan yang diambil di Jalan Kaliurang KM 11.5, terdapat 
sebuah papan iklan yang ambruk dan mengenai kabel-kabel listrik 
yang ada didekatnya. Hal tersebut melanggar Etika Pariwara Indonesia 
(EPI). Dalam Pasal 4 poin 4.4.5 menyatakan bahwa fondasi, konstruksi 
dan panel pada iklan luar griya yang berbentuk papan iklan harus 
didirikan sesuai dengan standar perhitungan sipil, dan mekanika yang 
menjamin keselamatan dan ketenteraman masyarakat di sekitarnya.

Walaupun ambruknya papan iklan tersebut tidak mengenai jalan 
raya, hal ini sangatlah merusak keindahan lingkungan. Banyangkan 
saja, jika posisi robohnya kejalan raya dapat menimbulkan korban 
dan kemacetan yang dikarenakan tertutupnya badan jalan. Dari 
berita sebelum-sebelumnya tentang “robohnya papan reklame“, dalam 
mengevakuasi papan reklame yang ambruk membutuhkan waktu 
berjam-jam dan jalan raya menjadi lancar kembali. Sehingga dalam 
pembuatan atau pemasangan papan reklame dibutuhkan konstruksi 
dan bahan-bahan material yang kuat agar tidak membahayakan 
masyarakat yang berada dekat dengan papan reklame. 

Media massa tradisional mempunyai ciri khas yakni media yang 
cukup cakap dalam masyarakat luas dalam waktu singkat. Selain itu, 
media tradisional mampu mengirimkan pesan iklan yang menarik 
dan atraktif, dan mampu membangun loyalitas pengguna. Mengapa 
disebut media tradisional? Karena media tersebut sudah lama menjadi 
media massa sekaligus media periklanan yang konvensional sejak masa 
lampau. Contohnya billboard, koran radio dan televisi.
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Selain kelebihan yang telah disampaikan di atas, kelebihan lain 
yang cukup menonjol yakni mampu membangun tingkat frekuensi, 
atau banyaknya khalayak melihat iklan tersebut berulang kali. 
Contohnya billboard, media massa iklan tertua ini masih digunakan 
hingga sekarang ini. Sifatnya yang berukuran besar, mampu mencari 
perhatian khalayak, bisa dilihat berulang kali terutama di lokasi sebagai 
lintasan rutinitas keseharian masyarakat (Muktaf, 2015: 151).

Gambar 4.23 Iklan tumpuk yang diambil di Jalan Sagan

Gambar 4.24 Iklan jasa skripsi menumpuk di Jalan Gejayan

Seperti halnya di dalam foto yang berada di beberapa titik daerah 
kota Yogyakarta, dimana iklan-iklan media luar ruang berupa papan 
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iklan, pamflet, dan spanduk menumpuk- numpuk dan tidak tertata 
rapi, sehingga pesan yang ingin disampaikan sulit untuk di cerna oleh 
khalayak. 

Pada iklan yang diambil di Jalan Sagan dan Jalan Gejayan, terdapat 
beberapa iklan yang melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). 
Dimana iklan-iklan tersebut diletakkan berdekatan dengan probuk 
iklan yang lainnya. Dalam pasal 4 poin 4.4.4 menyatakan bahwa tidak 
boleh ditempatkan bersebelahan atau amat berdekatan dengan iklan 
produk pesaing dan pada pasal 4 poin 4.4.7 menyatakan bahwa iklan 
luar griya yang berbentuk papan iklan tidak boleh didirikan di median, 
separator atau pulau jalan. 

Para kritikus iklan menyatakan bahwa iklan memberikan sejumlah 
pengaruh buruk pada masyarakat: menurunkan cita rasa manusia, 
merupakan pemborosan sumber daya, dan menciptakan monopoli.

Pengaruh psikologis iklan. Satu kritik yang biasa diajukan 
adalah iklan merendahkan citarasa publik dengan cara menyajikan 
tampilan-tampilan yang menjengkelkan dan secara secara estetis 
tidak menyenangkan. Agar bisa efektif, iklan kerap kali harur intrusif 
(mengganggu), mencolok, dan ditampilkan berulang-ulang. Jadi, agar 
bisa dipahami oleh orang-orang yang paling bodoh, iklan haruslah 
membosankan, hambar, dan menghina intelegensi orang yang 
melihatnya (Velasquez, 2002: 338).

Dengan ditampilkannya iklan secara berulang-ulang dengan 
media luar ruang, mengharuskan para produsen untuk memakai papan 
iklan ataupun spanduk yang lebih dari satu. Menjadikan tampilan iklan 
tersebut berada di setiap daerah dan hal ini dilakukan oleh semua 
produsen sehingga menampilkan papan reklame, spanduk dan pamflet 
menumpuk dan merusak tata kota daerah itu sendiri.
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bersekolah di SD Negeri 01 Wonosobo, SMP 
Negeri 02 Wonosobo, SMA Negeri 03 Wonosobo 
dan saat ini sedang menempuh pendidikan di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Komunikasi. 
Memiliki hobi berenang.

Annisa Putri Arifin dilahirkan di Yogyakarta, 
pada tanggal 20 Mei 1997. Sudah sejak SD, 
SMP, SMA setia dengan Muhammadiyah. 
Mulai dari SD Muhammadiyah Wirobrajan 
3, SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, SMA 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta, hingga kini kuliah 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Mempunyai hobi memasak membuatnya tertarik 
merintis usaha di bidang bakery, yang sudah 2 
tahun ia tekuni. Di waktu luang saat tugas kuliah 
tidak menumpuk ia pasti menyempatkan diri 
untuk membuat resep baru.  Membaca juga 
merupakan hobinya karena lewat membaca 
pengetahuan yang didapat menjadi luas dan bisa 
menjadi lebih peka terhadap lingkungan lewat 
budaya membaca. Ia berniat pada dirinya untuk 
mulai membudayakan membaca. Hobi yang ingin 
ia terapkan setiap hari yaitu hidup sehat dengan 
berolahraga dan juga dengan makan makanan 
yang sehat.

Penulis bernama Bagas Wikantyasa seorang 
mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 
2015 yang sedang berkuliah di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Seorang yang 
tertarik dan suka dengan dunia Visual baik 
videografi maupun desain grafis dan juga seorang 
pecinta sneaker. Pemuda asal Wates, Kulon Progo 
ini aktif menjadi videografer di website lokal Kulon 
Progo Aksaraku.com, volunteer di Komunitas Bule 
Mengajar, tergabung dalam komunitas sneaker di 
Jogja dan mengerjakan beberapa video animasi 
maupun video event di Jogja.
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Mohammad Syaiful Junianto, lahir pada 
tanggal 11 Juni 1997, anak ke lima dari lima 
bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak 
Purwanto dan Ibu Titien Nurochmah. Sedang 
menempuh pendidikan kuliah di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta di jurusan Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Dhiramatri Anindina Putri, anak ketiga dari 
tiga bersaudara, gadis berusia 21 tahun ini berasal 
dari Sleman. Gadis yang biasa memiliki panggilan 
akrab Ninda ini terlahir ditengah kota pada 
tanggal 7 Agustus 1996 di kabupaten Sleman.
Pendidikan awal yang ia tempuh di TK Al-
Itihad. Kemudian ia melanjutkan bersekolah di 
SDN Jetisharjo. Berpindah dari sekolah negeri, 
ia melanjutkan di SMP Muhammadiyah 4 
Yogyakarta. Masih melanjutkan sekolah yayasan 
Muhammdiyah yaitu SMA Muhammadiyah 
2 Yogyakarta. Sekarang sedang menempuh 
berkuliah di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta dan sedang menginjak semester 6. Saat 
ini tercatat sebagai mahasiswa ilmu komunikasi 
dengan mengambil konsentrasi advertising. Jika 
ingin bertemu dengan Ninda, mampir saja di 
alamat jalan kaliurang km 5, Kocoran Baru, Gang 
Srinindito no. 1, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Esti Prastiwi, anak kedua dari dua bersaudara yang 
dilahirkan 21 tahun  lalu tepatnya pada tanggal 31 
Desember 1995 di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 
Berasal dari keluarga yang bisa dibilang cukup 
sederhana didaerah pedesaan. Untuk pertama 
kalinya ia mengenyam pendidikan di SD Negeri 
1 Sribitan, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 3 
Kasihan. Setelah lulus SMP ia melanjutkan sekolah 
ke jenjang selanjutnya dan berminat pada Sekolah 
Menengah Kejuruan di SMK Muhammadiyah 
2 Bantul dengan mengambil Jurusan Rekayasa 
Perangkat Lunak (RPL). Lulus pada tahun 
2014 namun melanjutkan untuk masuk kuliah 
pada tahun berikutnya yaitu 2015. Berbekal 
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pengalaman dari SMK yang notabenenya adalah 
yayasan Muhammadiyah, ia melanjutkah kuliah 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat 
ini, ia tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu 
Komunikasi dengan konsentrasi yang diambil 
yaitu Advertising.

Triana Amelya atau yang biasa dipanggil Triana 
adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara. Ia lahir di 
Pekanbaru pada tanggal 11 Desember 1996 dari 
pasangan yang sangat luar biasa. Dilahirkan dari 
seorang ibu yang sabar dan kuat. Dibesarkan 
oleh ayah yang pekerja keras dan pantang 
menyerah. 

Hashfiyandi Pratama Putra Kristyanto adalah 
seorang Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2015. Ia 
tertarik dengan dunia otomotif dan desain grafis. 
Biasanya menghabiskan akhir minggunya dengan 
berkendara ke berbagai tempat yang berbeda untuk 
mencari ide ide baru atau sekedar berkendara 
bersama teman teman. Pemuda kelahiran Jakarta 
5 Maret 1997 ini juga senang menggeluti dunia 
olahraga udara seperti terjun payung, terbang 
layang, atau terbang ultralight. Ia tergabung dalam 
beberapa komunitas seperti Independent Touring 
Community, Jogja Flying Club, Pajero Owners 
Community, dan JeepKing Jogja. Ia juga salah satu 
founder dan pengurus sebuah Jasa desain grafis di 
Instagram bernama @hello.seiya

Namanya Astari Wulan Oktavia, atau biasa 
dipanggil Astari. Ia kelahiran 30 Oktober 1997, 
sekarang dia berumur 20 tahun. Ia anak kedua 
dari dua saudara, yang mempunyai seorang kakak 
laki-laki. Ia kuliah di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi 
Advertising yang merupakan tahun ketiganya 
kuliah disana. Hobinya adalah memasak dan 
membaca, ia sangat hobi membaca novel ataupun 
komik. Dan ia mempunyai cita-cita sebagai 
pengusaha.
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Airin Syita Sahla, lahir di salah satu kota 
yang berada di Sumatera Utara yaitu kota 
Kisaran, Kab. Asahan pada tanggal 25 Maret 
1997. Lahir dan besar di Sumatera Utara 
tetapi tidak memiliki marga, melainkan suku 
Jawa. Anak pertama dari tiga bersaudara yang 
menjadi panutan untuk kedua adiknya, yang 
dibesarkan oleh kedua orang tua yang berkerja 
sebagai Pegawai Negeri Sipil. Memiliki riwayat 
pendidikan di TK Bhayangkari Kisaran, SD N 
1 Kisaran, SMP N 6 Kisaran, SMA N 1 Kisaran 
dan saat ini sedang merantau untuk menjalani 
pendidikan S1 Program Ilmu Komunikasi di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Putri Awalia Fitri Azhari, lahir di Sleman, 14 
Februari 1997. Ia tinggal di jalan Godean km 
14 Singojayan Sendangarum Minggir, Sleman. 
Memiliki hobi bersepeda. Ia menempuh 
pendidikan Sekolah Dasar di SDIT Jabal Nur 
Gamping (lulus tahun 2009). Melanjutkan 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama 
di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
(lulus tahun 2012). Kemudian menempuh 
pendidikan Sekolah Menengah Aatas di 
SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta (lulus 
tahun 2015). Saat ini sedang melanjutkan 
pendidikannya di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) mengambil jurusan Ilmu 
Komunikasi. Cita-citanya sebagai pengusaha. 

Wirasatya Adi Nugroho atau lebih akrab 
dipanggil Wira lahir pada tanggal 14 Desember 
1995 di Wonosobo, Jawa Tengah. Terlahir 
sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara. Saat 
ini sedang menempuh studi di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu 
Komunikasi konsentrasi Advertising sejak 2015. 
Wira mempunyai minat di bidang fotografi 
dan telah mengerjakan foto produk dari suatu 
restoran di Yogyakarta dan di Wonosobo.
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Khanza Nabila Iftina lahir di Kulon Progo, 21 
Oktober 1996. Baru saja mengalami fracture of 
upper end of tibia atau dalam bahasa kerennya patah 
tulang terbuka. Perempuan ini tinggal di kabupaten 
bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak 
yang dulu bersekolah di TK Negeri Pembina ini 
sedang berusaha menyelesaikan kewajibannya 
sebagai mahasiswa. Pernah menjadi bagian dalam 
film pendek sebagai Art Director, Unit Lokasi,  dan 
Produser. Juga sebagai salah satu dari penggagas 
lahirnya komunitas anti hoax, Kobinesia. 

Tekad Syaifullah Rahman, lahir di kota Gudeg 
sebagai anak pertama dari empat laki-laki tangguh 
yang kelak bisa merubah bangsa ini menjadi lebih 
baik. Lahir pada 1 Juli 1996 yang dibantu oleh 
seorang bidan yang berada di dekat rumah. Memiliki 
hobi berwirausaha, bermain musik, dan berkarya 
dibidang graphic designer. Tinggal di Jl. Sonosewu 
No 16.A Kasihan Bantul, Yogyakarta. Memeliki 
riwayat pendidikan di SD Muhammadiyah 3 
Yogyakarta, SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, 
SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, dan kini 
sedang melanjutkan studinya pada bidang 
Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) konsentrasi Advertising. 
Alamat email: tekadrahman24@gmail.com, Line: 
tekadrahman24 ,Instagram: tekadsadigo.

Edo Pratama Adi Saputra lahir di Gunung 
Kidul, 31 Desember 1995. Memiliki tinggi 175 
cm dengan berat badan 63 kg, ia memiliki hobi 
dalam hal audio visual, sepakbola dan traveling. 
Saat ini ia tinggal di Terban GK V/650 Rt 25 Rw 
05 Gondokusuman Yogyakarta. Ia menempuh 
pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 
Sapen Gowongan (lulus tahun 2008). Kemudian 
melanjutkan ke SMP Negeri 14 Yogyakarta (lulus 
tahun 2011). Kemudian melanjutkan di SMK 
Negeri 2 Yogyakarta (lulus tahun 2014). Dan 
sekarang sedang menempuh jenjang kuliah di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis 
dapat dihubungi melalui nomor hp 089672018363 
atau email di edopratamaadisaputra@yahoo.com. .
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Guntur Mulyadi lahir di Sintang, 19 Maret 
1997. Memiliki tinggi badan 174 cm dengan 
berat badan 65 kg. Ia memiliki hobi fotografi, 
olahraga dan jalan-jalan. Saat ini ia tinggal di Kos 
Joglo Sunu Murti RT 02 RW 16 Gamping Kidul, 
Yogyakarta. Ia menempuh pendidikan Sekolah 
Dasar di SDN 26 Sintang (lulus tahun 2009). 
Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama di SMPN 2 Sintang (lulus tahun 2013). 
Kemudian menempuh pendidikan Sekolah 
Menengah Atas di SMAN 3 Sintang (lulus 
tahun 2015). Saat ini ia sedang melanjutkan 
studinya pada bidang Ilmu Komunikasi 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) konsentrasi Advertising. Penulis dapat 
dihubungi melalui nomor hp 085651220981 
dan melalui instagram: gunturmulyadi serta 
email di gunturpetir74@gmail.com. 

Ricky Agung Prabowo lahir di Sleman, Yogyakarta 
pada tanggal 19 April 1997. Memiliki tinggi badan 
175 cm dengan berat badan 55 kg, memiliki hobi di 
bidang olahraga yaitu futsal dan juga billiard. Saat 
ini ia tinggal di Ngemplak Nganti RT 005/RW 008 
Sendangadi Mlati Sleman. Ia menempuh Sekolah 
Dasar di SD Muhammadiyah Sleman. Melanjutkan 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 
1 Sleman. Kemudian menempuh pendidikan 
Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sleman. Saat 
ini ia sedang melanjutkan studinya pada bidang 
Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Penulis dapat dihubungi 
melalui email : ricky.agung005@gmail.com. 

Saffanaty Zulfa, lahir di Pekalongan pada 
tanggal 28 April 1997, merupakan mahasiswa 
semester enam di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) program pendidikan 
S1 Ilmu Komunikasi, lulus dari SMAN 1 
Kedungwuni Pekalongan. Selama kuliah, Saffa 
aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) marching band Drum Corps/DC UMY. 
Pada Desember 2017 lalu, Saffa bersama 
DC UMY sempat mengikuti dan menjadi 
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peringkat dua lomba marching band yang 
bernama Thailand World Music Championships 
(TWMC). Selama bergabung dengan DC UMY, 
Saffa pernah menjabat sebagai Section Leader 
Trumpet. Dari dunia ke-marching band-an, Saffa 
belajar segala hal karena marching band adalah 
miniatur kehidupan.

Ode Faellasufa Winarsho, lahir di Klaten pada 
tanggal 8 Mei 1997. Tinggal di Jalimbar Residence 
Jalan Imogiri Barat KM 7,5 Sewon Bantul. 
Memiliki hobi jualan, jajan dan jalan-jalan. Saat 
itu menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 
Jambidan 1 (lulus tahun 2009). Lalu melanjutkan 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 
Muhammadiyah 7 Yogyakarta (lulus tahun 2012). 
Kemudian dilanjut pendidikan Sekolah Menengah 
Atas di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
(lulus tahun 2015). Saat ini sedang menempuh 
pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Hobi jualan 
dan jalan-jalan yang lainnya ada di Instagram: 
faellasufa.

Indra Juniar Setiawan, lahir di Cilacap, 09 Juni 
1998. Memiliki tinggi badan 166 cm dengan 
berat badan 49 kg. Ia sangat menyukai olahraga 
bulutangkis dan penyuka musik-musik melow. 
Saat ini ia berada di Yogyakarta, lebih tepatnya 
di daerah Gamping. Ia menempuh pendidikan 
Sekolah Dasar di SD Negeri 02 Majenang (lulus 
tahun 2009). Lalu melanjutkan pendidikan 
Sekolah Menangah Pertama di SMP Negeri 4 
Tasikmalaya (lulus tahun 2012). Dan selanjutnya 
ia menempuh Sekolah Menengah Akhir di 
SMA Negeri 1 Majenang (lulus tahun 2015). 
Dan saat ini ia sedang melanjutkan studinya di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
di bidang Ilmu Komunikasi. Selama kuliah, 
Indra aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) Badminton UMY sejak tahun 2016. 
Pada tahun 2017, Indra terpilih menjadi ketua 
umum UKM Badminton UMY. Indra telah 
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meraih juara 1 kategori Beregu antar Fakultas 
Se-DIY pada tahun 2017, lalu ia juga meraih 
peringkat ke tiga di UPY Competition kategori 
ganda putra. Penulis dapat dihubungi melalui 
nomor hp. 087705541206.

Marta Dinega Hasari, lahir di Bogor pada 
tanggal 31 Maret 1997. Tinggal di Karang 
Kajen tepatnya dikota Wonosobo, Jawa Tengah. 
Memiliki hobi olahraga, yaitu basket dan 
renang. Saat itu menempuh pendidikan Sekolah 
Dasar di SD 1 Jaraksari Wonosobo (lulus tahun 
2009). Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Wonosobo 
(lulus tahun 2012). Kemudian melanjutkan 
pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA 
Negeri 2 Wonosobo (lulus tahun 2015). Saat ini 
sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu 
Komunikasi angkatan 2015.

Ridha Triharyatun, lahir di Sungai Bahar 20 
November 1996. Ia berasal dari jambi tepatnya  
di Desa Marga Manunggal Jaya Rt.10 Rw.04 
Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muara 
Jambi. Memiliki hobby memasak dan suka 
bereksperimen dengan menu-menu yang baru. 
Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di 
SDN 169 Muaro Jambi (lulus pada tahun 2009). 
Melanjutkan pendidikan sekolah menengah 
pertama di SMPN 13 Muaro Jambi (lulus pada 
tahun 2012). Kemudian menempuh penddikan 
sekolah menengah atas di SMAN 4 Muaro Jambi 
(lulus pada tahun 2015). Dan saat ini sedang 
menjalani pendidikannya di perguruan tinggi 
swasta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) mengambil jurusan Ilmu Komunikasi di 
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Di dalam 
hobi nyayang jago memasak ia mempunyai cita-
cita sebagai entrepreuner yang menginspirasi 
banyak orang. 
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Haydar Putra Albaghdadi, lahir di Palembang 
pada tanggal 23 Oktober 1997 ia memiliki hobi 
fotografi, bermain game, dan jalan-jalan, saat ini 
ia sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. ia bertempat tingal 
di kos Joglo Sunu RT 02 RW 16 Gamping Kidul, 
Yogyakarta ia pernah menempuh pendidikan 
Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 06 
Palembang (lulus tahun 2009), dan melanjutkan 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama di 
SMPN 19 Palembang (lulus tahun 2012) dan 
melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah 
Atas Muhammadiyah 01 Palembang (lulus tahun 
2015). penulis dapat dihubungi melalui kontak 
Hp 089605517009 atau bisa melalui Instagram 
Haydarputra_.

Taufik Nur Alfianto, lahir di Kuantan Singingi 11 
November 1996. Memiliki tinggi badan 173 cm 
dengan berat badan 85 kg, memiliki hobi fotografi 
dan jalan-jalan. Ia menempuh pendidikan Sekolah 
Dasar SDN 014 Sei Keranji (lulus tahun 2009). 
Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama SMPN 1 Teluk Kuantan (lulus tahun 
2013). Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah 
Akhir SMAN 1 Teluk Kuantan (lulus tahun 
2015). Saat ini ia sedang melanjutkan studinya 
S1 Ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta.

Candra Rian Irmansyah, lahir di Selman, 
17 Januari 1996. Ia tinggal di Moyudan 
Sumberrahayu Moyudan Sleman Yogyakarta. 
Memiliki hobi renang. Ia menempuh pendidikan 
Sekolah dasar di SD Negri 1 Moyudan (lulus 
tahun 2009). Melanjutkan pendidikan Sekolah 
Pertama di SMP Muhammadiyah 1 Minggir (lulus 
tahun 2012). Kemudian menempuh pendidikan 
Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 
3 Yogyakarta (lulus tahun 2015). Saat sedang 
melanjutkan pendidikannya di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengambil 
jurusan Ilmu Komunikasi. Cita-citanya ingin 
menjadi Pengusaha.
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Try Nurhabibi, lahir di Bangkinang, 19 
Desember 1996. Memiliki tinggi badan 170 
cm dengan berat badan 75 kg, memiliki 
hobi fotografi karena dengan foto ia bisa 
mengekspresikan rasa yang sedang ia rasakan, 
Saat ini ia tinggal di Jl. Sri Rahayu, Somodaran, 
Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Riwayat pendidikan, SDN 057 Pekanbaru, 
MTsN 1 Palembang, MAN YOGYAKARTA 2, 
dan sekarang sedang menempuh studi di bidang 
Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). 

Muhammad Addinul Kholis penulis adalah 
mahasiswa konsentrasi Advertising di jurusan 
Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Meghabiskan masa sekolah 
menengah dan atas di Muhammadiyah 
Boarding School Yogyakarta, tetapi berasal 
dari Pati, Jawa Tengah. Lahir pada tanggal 29 di 
bulan terakhir tahun 1996, berumur 21tahun.

Dini Anggreini Indah P.H. adalah anak 
sulung dari tiga bersaudara ini adalah anak 
dari pasangan suami istri, Moch. Haryadi 
dan Erna Herawati. Lahir pada tanggal 23 
oktober 1995 ini , lahir dengan selamat di 
kota Pontianak, Kalimatan barat. Penulis yang 
sedang menempuh pendidikan di universitas 
muhammadiyah Yogyakarta ini mempunyai 
hobby membaca buku dan menonton film. 
Bercita-cita berkerja dibidang fashion dan 
berencana ingin melanjutkan pendidikan di 
bidang tersebut.
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Fachri Aldi Al Fawwazy dilahirkan di kota 
Pekalongan Jawa Tengah pada tanggal 20 
November 1997, lahir sebagai anak ke tiga 
dari tiga bersaudara, Ia memulai pendidikan 
sekolah dasar dengan dua jenis sekolah dasar, 
pertama ia menempuh pendidikan dasar di SD 
Negeri 2 wiradesa dan tamat tahun 2009. Kedua, 
kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 01 Wiradesa tamat tahun 
20012. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri 01 Kedungwuni tamat tahun 2015. 
Pendidikan berikutnya ditempuh di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Program Studi Komunikasi. Ia 
sangat menyukai berwirausaha dan desain grafis, 
sehingga ia memilih program studi pendidikan 
ilmu komunikasi dan bercita-cita untuk membuat 
usaha di bidang kreatifnya sendiri.

Fifaldy Adhar Quthni adalah seorang 
mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Faldy 
pernah mengenyam pendidikan di jurusan 
Biologi di Universitas Negeri Yogyakarta, serta 
jurusan Kedokteran Hewan di Universitas 
Gadjah Mada. Memegang posisi penting sebagai 
ketua dalam komunitas pecinta burung “Jogja 
Parrotdiningrat”. Komunitas yang mewadahi 
bagi pecinta, penghobi dan peternak burung di 
region Yogyakarta, serta memiliki tujuan untuk 
mengedukasi masyarakat. Dia adalah seorang 
pecinta binatang dan penggiat lingkungan. 

Ihsan Taufiq seorang imigran dari surga yang 
hidup di bumi berkat seorang Ibu dan Ayah 
yang dibantu oleh beberapa tenaga medis 
hingga berhasil bermigrasi ke bumi. Dilahirkan 
di bumi priangan timur, tepatnya di Garut 
pada tanggal 09 Maret 1995. Sejak kecil hidup 
berpindah – pindah di beberapa kota di pulau 
Jawa karena pekerjaan sang Ayah, sudah besar 
pun gemar berkelana sendiri menggunakan GL-
Pro sambil mengambil gambar menggunakan 
kamera yang masih berfungsi, sesekali berhenti 
menikmati pemandangan kemudia membakar 
sebatang dan segelas mahakarya Indonesia. 
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Sekarang sedang menempuh pendidikan S1 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program 
Studi Ilmu Komunikasi.

Khairil Azwar, adalah anak bungsu dari tiga 
bersaudara ini lahir pada tanggal 3 April 1997 
di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Penulis yang sedang menumpuh pendidikan 
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
jurusan Ilmu Komunikasi ini mempunyai hobi 
travelling, nonton film, dan fotografi. Bercita-
cita menjadi seorang designer

Wiant Nur Shabrina adalah anak bungsu dari 
dua bersaudara ini lahir pada tanggal 15 Maret 
1996 di kota Surabaya, Jawa Timur. Penulis yang 
sedang menempuh pendidikan di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu 
Komunikasi ini mempunyai hobby membaca 
buku, mendengarkan musik dan menonton 
film. Bercita-cita menjadi seorang Illustrator.

Rizki Pratama Ramadani penulis artikel ini ada 
seorang mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 
yang mengambik konsentrasi Advertising yang 
lahir ke dunia melalau peroses pembuahan 
sperma dan sel telur antara seorang ayah 
yang bernama M. Kafi dan ibu yang bernama 
Ratnawati lahirlah seorang anak yang dikasih 
nama Rizki Pratama Ramadani pada tanggal 
15 maret 1991 kalau di Akte Kelahiran. Biasa 
dipanggil Keroak atau Tanjong panggilan bisa 
berubah-ubah tergantung letak geografis dan 
manusia yang dikenalnya sendiri. Mempunyai 
hobi jalan disore hari atau si penulis dan 
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teman-temannya biasa menyebutnya “nyore” 
sambil menikmati matahari terbenam sambil 
menikmati secangkir kopi hitam pahit panas, 
untuk pengalaman sendiri penulis biasa 
berkerja sebagai freelancer dibidang audio visual 
khususnya film dan iklan dibagian produksi 
walaupun aslinya pengen belajar lebih jauh 
tentang tata cahaya.


